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A short summary in English at the end of each item for our international friends. 
 
Voor u ligt het derde exemplaar van de nieuwsbrief van Tumaini Nederland. Het doel 
ervan is om geïnteresseerden in het wel en wee van de stichting, maar vooral in het wel 
en wee van de kinderen uit het weeshuis in Usa River, een aantal maal per jaar te 
informeren. De volgende nieuwsbrief kunt u in april 2017 verwachten. 
This is Tumaini Nederland’s second newsletter. We will inform our sponsors several 
times a year through this medium. Next edition will be in April 2017. 
 
Het laatste nieuws/ the latest news    
 
Op bezoek in Usa River/ visiting Usa River 
Mogelijk weten niet alle lezers dat er niet alleen in en rond Eersel mensen actief zijn 
voor Tumaini Nederland, maar ook in de omgeving Wageningen spannen Mirjam 
Broekmeyer en haar dochter Minke van Oeffelt zich in voor dit goede doel. 
Vanaf half december tot 19 januari 2017 zullen Minke en Mirjam aanwezig zijn in het 
weeshuis. Voor Minke is dit het derde bezoek, maar voor Mirjam is het de eerste keer. 
Aangezien de kinderen vakantie hebben zal het druk 
zijn in het weeshuis. Elke dag moeten ze huiswerk 
maken en 1 uur lezen, de rest van de tijd zijn ze 
vrij. Mirjam heeft aangeboden om verschillende, 
grotere spellen te organiseren zoals een atletiek 7-
kamp, levend ganzenbord, een doe- en denk middag 
met allerlei fysieke opdrachten en raadsels. De 
oudere kinderen willen graag helpen met de 
organisatie hiervan, zodat iedereen hopelijk veel 
plezier heeft. Het zal nog een uitdaging zijn om te 
zorgen dat alle leeftijden, van 3-18 goed aan bod 
komen. Voor de spellen heeft Mirjam divers 
spelmateriaal aangeschaft van een deel van de 
opbrengst van de atletiek sponsorloop. Het gaat om estafettestokjes, werpringen, grote 
foam dobbelstenen etc. Spullen die hopelijk ook na ons vertrek nog goed van pas komen. 
Grote verrassing is de aanschaf van een spelparachute. Daarnaast zal de HEMA mogelijk 
opnieuw kleding sponsoren, net als in de zomer van 2015. Ook heeft Mirjam al 50 
kindertandenborstels en minitubes tandpasta gekregen van Mondzorgcentrum Kwadrant. 
Kortom, zij vertrekt met twee koffers vol spullen en een hoop ideeën. In de volgende 
nieuwsbrief zal een kort verslag komen van hun bezoek.  
Two Dutch ladies, Mirjam Broekmeyer and Minke van Oeffelt (see picture) will visit the 
orphanage in December and stay for a month. It is Minke’s 3rd time, but Mirjam’s 1st. 
The two are active in fundraisers in the Eastern part of the Netherlands. Mirjam is an 
athletics trainer and will organise all sorts of games with the children.  
 

Op de foto Minke in 2013 spelend met een 
aantal kinderen in het weeshuis 
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Fondswerving/ fundraising     
 
Kinderen voor kinderen 
Op 4 juli hebben alle pupillen van de atletiekclub 
Pallas 67 een bijzondere Coopertest gelopen aan 
het einde van hun training. Een heleboel pupillen 
van de Wageningse atletiekvereniging Pallas 67 
hadden zich door familie, vrienden of buren laten 
sponsoren om, afhankelijk van hun leeftijd, 6, 8 of 
10 minuten rondjes te rennen op de atletiekbaan. 
Mirjam Broekmeyer is pupillentrainster bij Pallas 67 
en organiseerde dit samen met haar dochter Minke 
van Oeffelt. Met de sponsorloop is in totaal 457,60 
euro opgehaald voor Tumaini Nederland! Na het 
rondjes rennen werden alle pupillen en trainers getrakteerd op typisch Tanzaniaans 
gebak: bananencake, gebakken door Minke en haar zussen.  
Children for children. Athletic club Pallas 67 organised a sponsor run for children. They 
collected €457,60 for Tumaini Nederland. A beautiful initiative.  
 
BBQ 
Zaterdag 27 augustus genoten ruim 90 Tumaini aanhangers van een goed georganiseerde 
barbecue bij de Venco Campus in Eersel. De BBQ was fantastisch verzorgd door Keuken 
van de Kempen met wijn van Ad Kuyten. Harrie Verstappen bracht wat extra sfeer met 

zijn harmonicamuziek. Frank Klemann schonk een 
Tulp fiets die door de winnaar van de loterij werd 
terug geschonken en daarna bij opbod werd 
verkocht. Tinie Keeris legde uit hoe het weeshuis er 
in de toekomst uit zou kunnen zien. Tot slot gaf 
Theo Blox een enthousiaste uitleg over het bedrijf 
Vencomatic Group en haar bijzondere gebouw. 
Natuurlijk mogen we de vrijwilligers niet vergeten 
voor hun bijdrage. De opbrengst van ruim €3.700 
was dan ook boven verwachting, maar erg welkom! 
The BBQ organised by Tumaini Nederland on the 

27th of August at the Venco Campus, was attended by roughly 90 guests. They raised 
just over €3.700. 
 
Statiegeld acties 
De statiegeld acties bij Lazuur Food Community in Wageningen en bij de AH in Nijmegen 
zijn voorbij. De opbrengst bij Lazuur bedroeg €105 en bij AH €329.  
Deposit for empty bottles at Lazuur Food Community in Wageningen and AH in 
Nijmegen reached an amount of €105 and €329 respectively. 
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Emmaus Jaarmarkt/Emmaus anual Market 
Op zaterdag 11 september was in Wageningen de 
jaarmarkt van Emmaus. Emmaus Regenboog 
welvaartsresten is een winkel in 
tweedehandsspullen. De mooiste ingeleverde 
spullen worden het hele jaar door verzameld voor 
de jaarmarkt. Elk jaar kiest Emmaus vier goede 
doelen die delen in de opbrengst van de markt. 
Dit jaar was Tumaini Nederland een van de 
gelukkige goede doelen. De markt werd zeer goed 

bezocht. Mirjam Broekmeyer stond er met informatie over Tumaini Nederland. Daarbij 
kwamen de nieuwe folders van de stichting mooi van pas; al waren de meeste mensen 
meer geïnteresseerd in de koopjes dan in de goede doelen. De totale opbrengst voor 
Tumaini bedroeg evenwel 3.350 euro!  
Tumaini Nederland was one of the four charity foundations that shared in the turnover 
of the Emmaus market. A market selling second hand stuff in Wageningen. Tumaini 
Nederland’s share was €3.350! 

 
Bouwbedrijf Van Montfort/ Construction company van Montfort 
Een bijzondere genereuze gift werd onlangs ontvangen van Bouwbedrijf van Montfort uit 

Bergeijk. Het bedrijf vierde 15 september jongstleden haar 50-jarig 
jubileum. De genodigden was gevraagd om 
geld te schenken ten behoeve van een goed 
doel. Tumaini Nederland was de gelukkige en 
kreeg een bedrag van €7.845 op haar 
rekening bijgeschreven. We zijn de familie 
van Montfort en de huidig directeur Cees 
Schellens enorm dankbaar. Cees is overigens 
geen onbekende van de stichting, hij heeft in 
2014 deelgenomen aan de beklimming van de Kilimanjaro. 
A special gift was donated by construction company van Montfort. The 

invitees donated an amount of €7.845. Destination of these Euro’s is Tumaini 
Nederland. We are extremely grateful to the family and the board of van Montfort. 
 
Jacobushoeve 

Kringloopwinkel de Jacobushoeve in Vessem verdeelt jaarlijks een bedrag 
van ruim €30.000 onder een twintigtal goede doelen. Dit jaar was Tumaini 
Nederland voor het eerst een van die doelen en we werden verblijd met 
een bedrag van €1.619, waarvoor we de Jacobushoeve enorm dankbaar 

zijn natuurlijk.  
Thrift shop Jacobushoeve in Vessem yearly shares around €30.000 between rougly 20 
charity foundations. This year Tumaini Nederland received its first gift: €1.619 
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Kilimanjaro 2018 
Interesse in een bijzonder avontuur? Informeer dan naar de mogelijkheid om in 2018 
deel te nemen aan de beklimming van de Kilimanjaro. In dat jaar zouden we graag deze 
sponsortocht opnieuw willen organiseren. Er zijn inmiddels een aantal geïnteresseerden. 
De formule is eenvoudig, uw betaalt uw eigen kosten voor deze reis en probeert daarbij 
€1.000 aan sponsorgeld op te halen. In 2014 was deze sponsortocht goed voor bijna 
€10.000. Krijg een indruk via http://www.tumaini-nederland.nl/activiteiten.html of 
stuur een bericht naar info@tumaini-nederland.nl.  
In 2018 we want to organise a next expedition to the top of the Kilimanjaro. In case you 
are interested have a look at our website (see link above) or send a mail to 
info@tumaini-nedeland.nl.The formula is simple, every participant pays its own cost for 
the trip raises funds for another €1.000. 
 
Fondswerving/ Fundraising 
Het bestuur van Tumaini Nederland is uitermate tevreden over de fondswerving 
gedurende haar jonge bestaan. Wij danken u als sponsor dan ook hartelijk voor uw 
steun in 2016 en hopen uiteraard dat die ook in 2017 mag voortduren. 
Een groot deel van de inkomsten is afkomstig van bedrijven of instanties. Een kleiner 
deel komt uit de activiteiten die de stichting organiseert. Onze inkomsten zijn daarmee 
lastig voorspelbaar. Daarom zijn we op zoek naar vaste basis inkomsten. 

 Wellicht hebt u interesse om maandelijks een bepaald 
bedrag te doneren. Onder bepaalde voorwaarden 
kunnen deze aftrekbaar zijn van de 
inkomstenbelasting. Zie ook 
www.belastingdiens.nl/giften.  

 Of sponsor de jaarlijkse opleidingskosten van een 
kind: 

o €450 voor een kind op een dagschool 
o €950 voor een kind op een internaat school 

We are searching for additional, more regular sponsors. Donating a fixed amount per 
month or year. Or sponsor the education for a child, €450 for primary school. Or €950 
for a child on a boarding school 
 
Fonds bestedingen/ Fund spending    
Tumaini Nederland heeft in 2016 een belangrijke bijdrage geleverd in de kosten van het 
weeshuis. Voor huur en andere operationele uitgaven is een bedrag van pakweg €12.000 
overgemaakt. Onze bijdrage in kosten voor scholing bedroeg €13.000 dit jaar. Wij 
danken u als donor natuurlijk hartelijk om dit mogelijk te maken.  
In 2016 Tumaini Nederland contributed €25.000 in the total expenses of the orphanage. 
€12.000 for rent and operational expenses. €13.000 for educating the children. We 
thank our donors for giving us the opportunity to do this.  
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Bouwen aan een toekomst/ Building a future  
De overdracht van het stuk land is nog altijd niet afgesloten. 
Onderhandelingen verlopen erg moeizaam. De uitkomst is onzeker 
en lastig te voorspellen. 
The transfer of land has not finished yet. The outcome is hard to 
predict. 
 
 
Ontmoet een kind/ meet a child     
Elke nieuwsbrief willen we u nader kennis laten maken met een van de bewoners van 

het weeshuis. Deze keer is dat Francis Lekumo. Francis is 
geboren op 10 oktober 2000. Samen met zijn broer Joseph en 
zus Janet was Francis ondergebracht bij hun oma nadat de 
ouders waren overleden. Op 8-jarige leeftijd is Francis in het 
weeshuis gekomen. Francis is een uitstekende leerling. Dit 
jaar heeft hij Amani Primary school afgesloten als beste 
leerling en behoort hij zelfs tot de beste 300 leerlingen van 
Tanzania. En dat te weten dat Francis niet naar school ging 
tot aan het moment dat hij in het weeshuis kwam. Een 
uitstekende prestatie en een bewijs dat wat we doen 
vruchten afwerpt. Op de foto staat Francis met Mama Dee bij 
zijn nieuwe school. Vanaf komend schooljaar studeert hij 
aan de Ilboru Secondary School in 
Arusha, een van de betere 
overheidsscholen in Tanzania. Op 
de tweede foto neemt hij zijn 
laptop in ontvangst die door een 
van zijn fans in Amerika aan 
Francis is gedoneerd. Via 

onderstaande link komt u bij een You Tube video waarin 
Francis te zien is aan het begin van het filmpje. 
https://www.youtube.com/watch?v=3bdS4uPEayc 
 
Every newsletter we will introduce a child to you. This time Francis Lekumo, together 
with his siblings he grew up with their grandmother after both parents died. At the age 
of 8 he arrived at the orphanage. He is good student who finished Amani Primary School 
this year as number 1 and he belongs to the top 300 students in Tanzania. He will visit 
Ilboru Secondary School in Arusha from next year onwards. Fancis performs an opening 
role in a You Tube video about the orphanage. Just press and you will meet him: 
https://www.youtube.com/watch?v=3bdS4uPEayc 
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Weeshuis weetjes/ Orphanage facts    
 
Helaas komt er af en toe ook minder goed nieuws uit het weeshuis. Op de 1e foto zie je 
Christina. Zij heeft een vorm van autisme en dat is de reden waarom ze door haar 
moeder op jonge leeftijd in de steek gelaten is. Nu blijkt dat Christina een vorm van 

Tubereuze Sclerose heeft. Hierbij ontstaan in het lichaam 
goedaardige gezwellen, in het geval van Christina ook in haar 
hersenen. Deze twee dingen maken Christina erg kwetsbaar. 
De Tanzaniaanse samenleving is gericht op de gezonde mens 
en kan erg hard zijn voor de zwakkeren. Ze heeft de 
bescherming in het weeshuis, hopelijk kunnen we haar ook 
een veilige omgeving bieden op haar school. 
 
This is Christina, she is slightly autistic. Now it appears that 
she is also suffering Tuberous Sclerosis.  
 

Landcruiser end-of-life 
Nog meer minder goed nieuws. Enge tijd geleden kregen we het bericht 
dat er een ongeluk had plaatsgevonden met de Landcruiser. Gelukkig 
geen kinderen aan boord en ook de chauffeur Jeremiah bleef 
ongedeerd. Echter, de Landcruiser mag als verloren beschouwd worden. 
Er lopen nog altijd onderhandelingen met de verzekering over de 
uitkering. Intussen is de oude truck enigszins opgeknapt om toch nog 
veilig vervoer te hebben.  
 
Due to a traffic accident, the Landcruiser is declared total loss. No kids 
on board and no personal injuries. Negotiations with the insurance 
company are still going on. 

 
Nieuwe brillen 

Deze maand kregen zeven kinderen een nieuwe bril 
aangemeten. Ibrahim, Zawadi, Said, Connie, Samwel Angel and 
Francis.  
 
New glasses this month for seven of our children. 
 
 

 

Like Tumaini Nederland on Facebook 
 

 
Nieuwsbrief liever niet ontvangen, stuur een berichtje: info@tumaini-nederland.nl 

Don’t want to receive the Newsletter, send a mail to: info@tumaini-nederland.nl 


