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Op bezoek in Tanzania. 
 
Van 3 tot en met 10 maart zijn Steven Kraaijeveld en Wil van der Linden namens 
Tumaini Nederland op bezoek geweest in het door deze stichting ondersteunde 
weeshuis. Het weeshuis ligt in het noordoosten van Tanzania in de plaats Usa River. 
Ongeveer 50 kinderen vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van het weeshuis 
en nog eens 20 kinderen krijgen op een of ander manier steun in de vorm van eten of 
schoolgeld. 
 
Afkomst 
Het doel van de reis was om de sociale omgeving van het weeshuis beter te leren 
kennen. Voor Steven was het daarbij zijn eerste kennismaking met het weeshuis 
Tuchifo. Er werden onder andere een viertal 
locaties bezocht waar de kinderen woonden voordat 
ze in het tehuis terecht kwamen. Veelal afgelegen 
plekken met amper voorzieningen. Geen water, 
geen elektriciteit en vaak zelfs geen middelen om in 
het eigen onderhoud te voorzien. Een klein stukje 
grond om groenten te verbouwen is vaak het enige 
bezit. Aangezien de meeste kinderen volledig wees 
zijn, werden ze grootgebracht door hun grootouders 
of een ander familielid. Aids is een van de redenen 
waarom een of beide ouders op jonge leeftijd 
stierven.  
 
Onderwijs 
De overheidsscholen in deze omgeving zijn eveneens in slechte staat en hebben weinig 
tot geen middelen om goed onderwijs te kunnen bieden. Er zijn veel leerlingen per klas 
in een lokaal dat zeer slecht is onderhouden. Steven en Wil hebben tijdens hun verblijf 8 
scholen bezocht. Naast het onderwijs dat door de 
overheid wordt georganiseerd kent men in Tanzania 
ook privéscholen. Slechts een klein gedeelte van de 
jeugd is in staat om dit onderwijs te volgen. 
Overheid onderwijs is immers gratis en bij een 
privéschool kost het onderwijs al snel €500 per jaar. 
Alle kinderen uit het weeshuis volgen 
privéonderwijs. Dit is de enige manier om een 
serieuze kans te maken op een iets meer dan 
gemiddelde toekomst.   
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Nieuw weeshuis 
Momenteel huurt het weeshuis twee gebouwen. De 
huurbaas is echter onbetrouwbaar en laat de 
huurpenning dan ook regelmatig stijgen. Om die 
reden zijn er plannen voor de bouw van een nieuw 
weeshuis. De grond, 2,25 hectare, is inmiddels 
aangeschaft. Het is echter nog wachten op de 
definitieve registratie in het Tanzaniaans kadaster. 
Het is een prachtig stuk land met veel 
mogelijkheden en bij goed weer een fantastisch 
uitzocht op de Kilimanjaro.   
 

Rotary 
Steven is lid van de Rotary Eindhoven – Veldhoven. Gedurende het bezoek zijn er ook 
nog een aantal ontmoetingen geweest met de lokale Rotary om te zien of er 
mogelijkheden zijn voor internationale projecten tussen de diverse Rotary Clubs, met 
het oog op verbetering van de schoolgebouwen.  
 
Kilimanjaro beklimming 
In september 2014 heeft Tumaini Nederland een sponsortocht naar de Kilimanjaro 
georganiseerd. In maart 2017 staat een volgende expeditie op het programma. De 
beklimming duurt 6 of 7 dagen en is voor een gezond persoon goed te doen. Hebt u 
interesse om mee te klimmen voor dit goede doel, neem dan even contact op via 
info@tumaini-nederland.nl 
 


