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A short summary in English at the end of each item for our international friends. 
 
 
Voor u ligt het vierde 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 september 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 September 2017. 
 
 
Het laatste nieuws/ the latest news    
In de bestuursvergadering van 19 april j.l. heeft Harrie 
Wenting zijn taken als secretaris van de stichting 
overgedragen aan Mirjam Broekmeyer. Harrie is vanaf de 
oprichting in april 2014 actief voor de stichting, maar 
kreeg steeds minder tijd en besloot daarom om te stoppen 
als actief bestuurder. Zijn opvolger, Mirjam Broekmeyer, 
is niet geheel onbekend met Tumaini Nederland. Haar 
dochter Minke heeft diverse keren in het weeshuis gewerkt 
als vrijwilligster en recentelijk heeft Mirjam Tanzania 
bezocht, waarover later meer. Op de foto zie je Mirjam tijdens de Emmaus jaarmarkt in 
Wageningen. 
Mirjam Broekmeyer succeeded Harrie Wenting as secretary of the foundation. 
 
 
Aankoop grond/ buying land 
De aankoop van een stuk land om daarop een eigen “thuis” voor de kinderen te bouwen 
gaat niet door. De verkoper heeft besloten om af te zien van de verkoop. De eerder 
gedane aanbetaling en de gemaakte kosten voor bodemonderzoek zijn door hem 
terugbetaald. Omdat de ruimte van de huidige locatie te klein werd voor de snel 
opgroeiende kinderen is besloten om naar een nieuwe plek te verhuizen. Mirjam 
Broekmeyer heeft meegeholpen met de verhuizing en heeft hierover een stukje 
geschreven. 
Purchase a new piece of land for building a new home for the children was recently 
cancelled by the seller. Therefor it has been decided to rent a new location with more 
space for the children.  
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Verhuizing naar een nieuwe locatie/ a new location 
Op 28 januari 2017 zijn alle Tumaini-kinderen 
vertrokken van de locatie in Leganga USA-River. In dit 
huis begon Mama Dee met ongeveer 20 weeskinderen 
haar bijzondere opvang. Maar met de jaren groeiden 
niet alleen de kinderen zelf, maar ook het aantal 
kinderen. Elk plekje in huis behalve de woonkamer en 
keuken was bezet met stapelbedden, en sommige 
perioden moesten zelfs twee kinderen samen een bed 

delen. In het grote huis sliepen meisjes en jongens, weliswaar in gescheiden 
slaapkamers maar dicht opeen. Buiten was maar weinig ruimte om te spelen, te 
ravotten maar ook om je terug te trekken of eens een plekje te zoeken om rustig te 
zitten. En nu er een grote groep is van kinderen die in de puberteit komen, is af en toe 
een beetje privacy erg welkom. 

Geleidelijk aan ging het gebrek aan ruimte ten koste van de (geestelijke) gezondheid 
van de kinderen. Ook Social Welfare in Tanzania had kritiek op de krappe behuizing, en 
wenste meer scheiding tussen de jongens en de meisjes. Daarnaast kampte het huis 
geregeld met mankementen met de waterleiding, en denk maar eens in wat een dag 
zonder water voor meer dan 50 kinderen betekent… 
De plannen om een eigen stuk grond te kopen, liepen vooralsnog stuk, en plotseling 
deed zich de mogelijkheid voor om circa een half uur lopen van de oude plek, 
heuvelopwaarts naar Mount Meru, een huis met heel veel grond eromheen te huren. 
Vervolgens kwam alles in een sneltreinvaart terecht, en moest er op het terrein een 
keukengebouw worden neergezet, een wc/douche gebouw voor de jongens en zijn twee 
zeecontainers aangeschaft die verbouwd zijn tot het coolste jongensgebouw van heel 
Afrika! Zie deze link voor een impressie ervan op Facebook.  
Daarnaast moesten alle 16 zonnepanelen verhuisd, de 
containers geschilderd, het land van troep ontdaan, 
het huis schoongemaakt, het kantoor van Mama Dee, 
Oddo en Raymond geschilderd, maar natuurlijk ook de 
boel ingepakt, de bedden genummerd en ontmanteld 
en wat al niet meer. Voor Tanzaniaanse begrippen is 
alles goed op tijd afgekomen en zo kon er, anderhalve 
maand na het besluit, verhuisd worden.  
Op de nieuwe plek wordt je ’s ochtends vroeg 
verwelkomd door de Colobus-apen en het wemelt er 
van de meest schitterende vogels. Er is ruimte voor de 
aanleg van een voetbalveld, een moestuin en mogelijk 
kunnen er kippen en een koe worden gehouden. Oude 
buren zijn komen kijken, nieuwe buren zijn 
verwelkomd en nieuwe uitdagingen in de vorm van 
kinderen met zorgbehoeften doen zich alweer voor.  
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Fondswerving/ fundraising     
 
Resultaten 2016/ results 2016 
2016 was een fantastisch jaar waarvoor we onze donoren dan ook hartelijk danken. In 
onderstaand overzicht verantwoorden we ons naar u als geïnteresseerde in de stichting. 
Ruim €1.900 van de genoemde kosten hadden een directe relatie met de opbrengsten. 
De operationele kosten bedroegen slechts €320. 

 
2016 was a good year financially. Around 85% of the cost, was directly related to the 
income. 
 
Stichting Retera - van het Hof 
Enkele dagen geleden hebben we de vierde donatie van Stichting Retera – van het Hof 
mogen ontvangen. Opnieuw een bedrag van €5.000 waarvoor we erg dankbaar zijn. Via 
deze link kunt u kennis maken met deze stichting. http://stichtingretera-
vanhethof.nl/home 
For the 4th time in a row we received a substantial donation of foundation Retera – van 
het Hof 
 
 
Statiegeld acties 
De statiegeld acties bij Jumbo in Eersel en bij AH in Wageningen brachten in totaal €550 
op.  
Deposit for empty bottles reached an amount of €105 and €329 respectively. 
 
 
Rabobank clubkas 
Begin mei werd bekend dat de Rabobank clubkas actie een bedrag van €208 heeft 
opgeleverd. Stemmers op Tumaini Nederland, bedankt hiervoor! 
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Verkoop loempia’s/ selling spring rolls 
Wellicht is het bekend dat een deel van de opbrengsten 
gegenereerd wordt door de verkoop van loempia’s. Dit is 
begonnen eind 2013, toen Kris van der Linden het plan had 
opgevat om naar Tanzania te gaan voor vrijwilligers werk. 
Nu, 3,5 jaar later, staat de teller op 13.000 loempia’s. 
Vrijwel allemaal door de handen van Mia gemaakt, de 
moeder van Kris, waarvoor we erg veel waardering hebben. 
In totaal heeft dit zeker €15.000 opgeleverd voor Tumaini 
Nederland en de nodige naamsbekendheid. U kunt 
bestellen door te mailen naar info@tumaini-nederland.nl 
These hands made 13.000 spring rolls in a period of 3,5 years, generating €15.000. 
 
Jacobushoeve 

Op 24 juni is Tumaini Nederland vertegenwoordigd op de jaarmarkt van de 
Jacobushoeve in Vessem.  
 
 

 
 
Diner de Rooi Pannen 
Eind november zal er een sponsordiner georganiseerd worden op De Rooi Pannen in 
Eindhoven. Leerlingen die de opleiding volgen om kok te worden zullen een fantastisch 
viergangendiner verzorgen. Cherie Szucs, oprichtster van het 
weeshuis in Tanzania zal hierbij aanwezig zijn. Tevens zorgen 
we voor extra muzikale ambiance. Het eerste diner is op 
woensdag 22 november, bij meer belangstelling ook op 
donderdag 23 november. Aanvang om 17.30 uur. U kunt nu al 
reserveren door een berichtje te sturen aan info@tumaini-
nederland.nl 
 
Kilimanjaro 2018 
Er zijn momenteel drie concrete aanmeldingen voor de sponsortocht naar de top van de 
Kilimanjaro in 2018. We zijn op zoek naar andere sportievelingen die zich in willen 
zetten voor een goed doel. 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.  
We have three serious candidates for an 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. 
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Fondswerving/ Fundraising 
Wilt u ook iets doen voor de kinderen in het weeshuis?  

 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 

 Een donatie van €100 is goed voor een zak rijst van 100kg 
 Een donatie van €100 is goed voor een zak bonen van 100kg 
 Een donatie van €100 is goed voor een zak suiker van 100kg 
 Een donatie van €60 is goed voor een zak mais van 100kg 

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. For €100 we can buy a 100kg bag of rice, sugar or 
beans. 
 
Fonds bestedingen/ Fund spending    
Als onderdeel van de verhuizing heeft Tumaini Nederland begin 2017 twee containers 
gekocht die omgebouwd zijn tot slaapvertrekken van de jongens.  
As a part of the move to a new location, Tumaini Nederland paid two sea containers 
that were modified into the dormitory for the boys. 
 
 
Ontmoet een kind/ meet a child     
Elke nieuwsbrief willen we u nader kennis laten maken met een van de bewoners van 

het weeshuis. Dit keer een stukje over twee zusjes, Esther van 7 
en Eliza van 4 jaar oud. De meisjes arriveren op de dag dat school 
begint, nadat kort daarvoor hun vader zelfmoord heeft gepleegd. 
Hun moeder is bij een ongeluk betrokken geraakt toen ze zwanger 
was van hun broertje. Het baby-broertje dat daarna geboren werd 
is gezond, maar moeder kan nauwelijks staan of lopen. Na het 
wegvallen van de vader was de zorg voor drie kinderen even 
teveel. 
Zo kwamen twee heel kleine meisjes bij Tumaini terecht. Ze 
hadden ieder een plastic tasje met een paar kleren bij zich. In de 
kledingcontainer is een uitzet van jurk, twee rokken, trui, 
gymschoenen, ondergoed etc. voor hen bijeengezocht. Ook 
kregen ze ieder een schooluniform en een rugtas, zodat ze samen 
met de andere kinderen met een paar dagen vertraging aan hun 
schooljaar kunnen beginnen. 
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Esther, de oudste, had zich in de ene week dat ze in Tumaini verbleef al wat tellen in 
het Engels eigen gemaakt (waarbij Mirjam had leren tellen in het Swahili). Dankzij hun 
brede lach en beleefde karakter veroverden de meisjes snel de harten van alle kinderen 
en vrijwilligers. De hoop is dat hun moeder, met financiële ondersteuning, zelf een klein 
winkeltje kan beginnen en zo in haar eigen levensonderhoud kan gaan voorzien. En dan 
zouden de meisjes mogelijk, en hopelijk, op termijn ook weer naar hun moeder terug 
kunnen. 

Every newsletter we will introduce a child to you. Esther (7 year) and Eliza (4 years) 
came to the orphanage after their father committed suicide. Just before that moment, 
their mother, pregnant, was involved in a car accident.  
 
 
Weeshuis weetjes/ Orphanage facts    
 
Lijfstraffen zijn in Tanzania nog heel gangbaar. In het weeshuis wordt de 
kinderen geleerd dat dit echter geen normale manier van straffen is. Ook 
Connie overkwam dit. Ze vond dat de straf niet terecht was en vroeg de 
leraar of ze de klas mocht verlaten. In tranen en bevend als een rietje kwam 
ze op het weeshuis aan waar ze haar verhaal deed. Het incident heeft haar 
overtuigd om rechter te worden en zo dit soort misstanden aan de kaak kan 
stellen. 
Connie stood up in class as she did not agree with corporal punishment. 
Now she wants to be a judge in the future.  
 

Oddo Ndonde, medeoprichter van het weeshuis is onlangs toegetreden 
tot de Rotaryclub in Arusha. Hij verwacht zo zijn netwerk nog verder uit 
te kunnen breiden ten gunste van Tumaini. Een Canadese Rotaryclub 
betaalt de jaarlijkse fee voor Oddo. 
Oddo Ndonde, co-founder of the orphanage has become a member of 
the local Rotary in order to exend his network for the benefit of 
Tumaini. 
 
 
 

 
 
 
 

 
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 


