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Redactioneel

H

et is niet niks: 50 jaar zendingswerk in Kilangala en 40 jaar in Kantembo! In Tanzania

Foto: Thomas Corte/Tjebbe Witteveen

is het in april al gevierd. In Friesland staat het nog te gebeuren; op 6 oktober a.s. in
Koudum, met iedereen die zich bij de missieposten betrokken voelt. Tegen die tijd is
ook de nieuwe film klaar. Meer daarover in deze Nieuwsbrief, plus nieuwe verhalen over het
reilen en zeilen binnen de missieposten.

Kantembo per drone

Verzoek

Waterfilter

A

I

ls u voor uw gift voor Kilangala/
Kantembo niet de acceptgiro bij
de Nieuwsbrief gebruikt, maar zelf
een bedrag overmaakt naar het banknummer van de Trijntje Beimers Stichting (NL09
INGB 0000 5902 00 te St. Annaparochie),
zou u dan zo vriendelijk willen zijn om bij
de mededelingen eenmalig uw postcode en
huisnummer te vermelden?
Zonder die gegevens is het voor ons
namelijk heel lastig om een gift aan de
juiste gever te koppelen en u bijvoorbeeld
te kunnen bedanken voor een mooie gift. En
dat doen we juist graag.

n het ziekenhuis van Kilangala is een
waterfilterinstallatie; alleen moest die
vanwege te lage waterdruk een nieuwe
aansluiting krijgen op de watertank. De
technische hobbels kan de loodgieter van
het VTC prima overwinnen, maar de benodigde € 100 vinden is voor het ziekenhuis een grotere opgave, want er zijn veel
andere noodzakelijke uitgaven. Wie helpt
die financieren?
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et is de Stichting Trijntje Beimers
en het Zeister Zendingsgenootschap
een groot genoegen u uit te nodigen voor de jubileumviering van Kilangala
(bestaat 50 jaar) en Kantembo (40 jaar)
op vrijdag 6 oktober om 20.00 uur in Het
Baken te Koudum (Baptistenkerk).
Daar zullen als speciale gasten aanwezig
zijn: Moses Siame en Cristopher Maganga,
de beide managers van de missieposten. Zij
zijn in Nederland van 21 september tot 9
oktober.
Klapper van de avond is de film 'Nuru', die
Tjebbe & Thomas in april 2017 op de missieposten hebben gemaakt. Verder zal het
feest worden opgevrolijkt door het Ursulakoor uit Workum en een Djembé-groep.
Tjebbe & Thomas houden de première van
hun film op zondag 24 september om 15.00
in de Koornbeurs te Franeker. Kunt u niet op
6 oktober, maak dan van deze gelegenheid
gebruik.
Zelf mocht ik, Pytsje, in Tanzania aanwezig zijn op de jubilea in april van Kantembo
en Kilangala. Het was weer een belevenis:
die eenheid voelen, met elkaar een feest
maken dat klinkt als een klok. Eten koken,

Foto: Pytsje Kampen
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Viert u het jubileum mee?

Koken voor wel 300 mensen
potten en pannen en stoelen verzamelen
voor de vele, vele gasten, een tent en podia
opzetten en versieren. Het draaiboek werkte geweldig. Daarin stond ook: 'koe slachten'. Die koe kreeg men cadeau van Solko!
De koren zongen, ook een zelfgemaakt liedje waarin de naam Mama Shjoe was te horen, en er was een toneelstuk waarin Trijntje Beimers werd afgebeeld. Eten, drinken,
dansen en vrolijk zijn, was het motto, maar
ook was er luid en duidelijk een dankbare
toon te horen.
Hartelijke groet van Pytsje Kampen

In voor een jubileumgift?

A

ls u het leuk vindt kunt u van uw gift voor Kilangala/Kantembo een jubileumgift maken
met het getal 90 (vanwege 50 jaar Kilangala + 40 jaar Kantembo). Maak bijvoorbeeld
90 dubbeltjes over (dus € 9) of 90 x 20 cent (€ 18); 90 x 1 euro € 90 of 90 x 2 (€ 180).
Via zo’n bijzonder bedrag kunt u laten zien dat het werk en de mensen op de missieposten
u bijzonder ter harte gaan; als wij het zien op het bankafschrift weten wij dat u net als wij
geïnspireerd bent door wat Trijntje Beimers zo lang geleden begonnen is.
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Jonge filmmakers maken pracht-film
Thomas Corte (22) en Tjebbe Witteveen

vragen, een fietsongeluk kreeg. Zo blij als
zij was met de beperkte medische middelen van Kilangala… ."
Thomas: "Momenteel werken aan de montage van de film, met veel plezier. Als ik de
beelden terugkijk dan voelt het alsof ik er
zelf weer ben. Het was een ervaring die ik
nooit zal vergeten. Met de film hopen we
meer bekendheid te creëren voor de Trijntje Beimers Stichting, die dag en nacht
klaar staat voor de beide missieposten.
Ooit wil ik terug om de mensen die we
hebben leren kennen weer te ontmoeten.
Mooie en vooral positieve mensen die je
niet snel wilt vergeten." Tjebbe: "Ik wil
over enkele jaren nog eens terug samen
met mijn vriendin. Zij kan misschien in het
ziekenhuis helpen als verpleegster en ikzelf
wil kijken hoe ze gewerkt hebben aan de
toekomst en wat voor veranderingen er zijn
doorgemaakt."

(25) studeren Media & Entertainment
Management in Leeuwarden. Ze gingen
voor de Trijntje Beimers Stichting naar
Kantembo en Kilangala om een documentaire te maken.

H

un terugblik. Thomas: "Het filmen
daar raakte me omdat je echt tussen de mensen zit die er wonen.
Je leeft met ze mee en ik was
enorm onder de indruk hoe positief zij in
het leven staan met het kleine beetje dat
ze bezitten." Tjebbe: "Je weet niet wat je
moet verwachten; je kent de beelden van
TV, maar die kunnen eigenlijk nooit tippen
aan wat je in het echt aantreft. Om de primitieve leefomstandigheden samen met de
positiviteit en spirit van de bewoners goed
in beeld te krijgen was een hele uitdaging."
Thomas: "Het mooiste verhaal vind ik dat
van Moses, de manager van Kilangala. 13
jaar geleden vond hij een baby, achtergelaten door de moeder. Hij nam het mee naar
het kinderhuis op de missiepost. Het kind
kreeg zijn naam: Moses. Normaal blijven
baby's zo'n 2,5 jaar op de missiepost, maar
kleine Moses is nu 13, woont er nog steeds
en maakt het goed!"
Tjebbe: "Een verhaal dat mij aangreep is
dat van de vrouw die, op weg naar haar
oom om voor haar zoon een bruidsschat te

De première van hun film 'Nuru' is op zondag 24 september om 15.00 uur in de
Koornbeurs in Franeker. Houd op Facebook
'Tjebbe & Thomas in Tanzania' in de gaten.

Hier is alvast
een voorproefje:
kilangala.nl/nuru
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Uit het Vaktrainingscentrum (VTC)

D

L

it is lerares Fides Manyika, 29 jaar.
Ze werkt sinds 2008 bij het VTC in
Kilangala, waar ze naailes geeft en
les in ondernemerschap. Het is haar eerste
baan. Zelf heeft ze ook op een VTC naaien
geleerd, na Form 4 (MAVO) te hebben afgerond.
Veel van haar oud-studenten doen het
goed, maar helaas haalt niet iedereen de
eindstreep. Sommige meisjes worden uitgehuwelijkt, worden zwanger of kunnen
het schoolgeld niet langer betalen. Dat is
natuurlijk jammer, maar gelukkig lukt het
veel anderen wel.

ucy uit Nkundi Village is 20 jaar en
student aan het VTC. Ze staat stralend
op de foto en dat heeft een reden. Ze
had namelijk nooit gedacht ooit naar een
VTC te kunnen. Onbetaalbaar immers, als
je uit een arme familie komt. Al sinds ze in
2012 de lagere school afrondde zat ze thuis.
Doorleren kon niet meer na het overlijden
van haar vader. Ze moest maar wachten tot
ze zou gaan trouwen. Toen, zomaar uit het
niets, kwam dat bericht van de Kilangala-missie dat zij, Lucy, bij het vaktrainingscentrum een jaar lang mocht leren naaien.
Zomaar voor niets. De kans van haar leven.
Wat een geschenk!

Genade-cursus
Lucy is een van de tien studenten voor wie het ZZg nu een vaktraining van een jaar + kost
en inwoning financiert aan het VTC van Kilangala. Ieder van deze tien zal zijn/haar eigen
verhaal hebben over armoede, ziekte en tegenslag waardoor naar school gaan onmogelijk
werd. Voor hen is het echt genade uit de hemel dat ze mogen doorleren. De selectie van de
10 studenten is met zorg gedaan door het VTC, na consultatie van pastors en dorpshoofden
in de betreffende dorpen. Ze wilden de meest kwetsbare, maar ook meest gemotiveerde
jongeren de kans geven.
Voor € 240 krijgt zo’n jongere de kans om te leren en een heleboel praktische kennis en
vaardigheden op te doen.
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De kleuterschool

Kilangala Kinderhuis in beeld
Koken op een houtvuurtje, alle was met de hand. Alle water per emmer aangevoerd. Geen wegwerpluiers. Ongeveer 20 baby’s. 8 kleintjes op melkpoeder.
Het betekent voor de verzorgsters heel veel werk. Maar ze doen het met liefde.

Felice en de kleuterschoolleerkrachten
Puzzelen is iets nieuws; de kleuters zijn er onder leiding van de Nederlandse vrijwilligster
Felice recent mee begonnen. Felice en Flip
maakten de puzzels van karton, met een tekening van een huis, een haan, een vis erop, in 4
of 6 stukjes. De kinderen hebben nog nooit gepuzzeld en vinden het prachtig. Felice schreef
in haar blog dat de leerkrachten nu ook enthousiast met de kinderen aan het puzzelen zijn, op
een tafeltje tijdens het buitenspelen. En ook
het spelletje memory wordt gespeeld. Binnenkort komen er puzzels van 9, 12 en 16 stukjes.
Een uitdaging…
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Foto’s: ZZg

Intussen worden de kleuters klaargestoomd voor de eerste klas, waar ze
naar toe mogen als ze zes zijn. Elke
ochtend komen ze naar school tussen 9
en 11 uur. Ze moeten de cijfers 1 t/m
10 leren schrijven en alle letters kunnen benoemen en schrijven! Ga er maar

aan staan! Daarom wordt er elke dag geschreven, eerst op een lei en dan in een schrift. Dat
vormt het grootste deel van het onderwijs in
de vier kleutergroepen. De dagen hebben een
vaste indeling: van 9 tot 10 schrijven en daarna buiten spelen tot 11 uur. De oudste kleuters
gaan meestal wat korter naar buiten.

Foto’s: Flip de Haan
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e leerkrachten van de kleuterschool in Kilangala hebben
naast het lesgeven aan de kinderen de komende twee jaar
ook een stevige taak voor zichzelf:
zorgen dat ze hun middelbare school
afronden op een zodanig hoog niveau
dat ze daarna door de overheid officieel
als leerkracht erkend worden en salaris
gaan ontvangen. Hun salaris komt nu
van de Nederlandse stichting ProTanz,
die samen met het ZZg beetje bij beetje de bouw van de complete basisschool
financiert. Het ZZg betaalt de naschoolse studie van de kleuterleerkrachten
zolang ze goede resultaten boeken. Ze
zijn dus erg fanatiek, krijgen elke middag les van middelbare schooldocenten
en moeten ook veel huiswerk doen.
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Ontmoeting langs de weg

Geef om Kilangala en Kantembo. Via de acceptgiro steunt u alle werk. Wilt u geven voor
een specifiek onderdeel, maak dan zelf een gift over en vermeld het doel. Gebruik bij voorkeur banknr. NL74 RABO 0375 2169 36, t.n.v. ZZg te Zeist. Maar naar de Stichting Trijntje
Beimers kan ook: NL09 INGB 0000 5902 00 te St. Annaparochie. Wilt u dan ook uw postcode
en huisnummer vermelden?
ANBI - STB en ZZg hebben beide de ANBIstatus; uw gift is dus (binnen de regels)
aftrekbaar van de belastingen en uw
schenking/erfenis is vrij van schenkingscq erfbelasting.
Liever e-mail dan post?
Aanmelden/omzetten kan bij het
ZZg (tel. 030-692 7180) of via
www.kilangala.nl/nieuwsbrief
Meer weten over de missieposten?
Kijk voor informatie, nieuwsbrieven,
foto’s en filmpjes op www.kilangala.nl
Een presentatie voor uw kerk, school
of koffieochtend?
We doen het graag. Tel. (0514) 521 770

Contact:
Stg. Trijntje Beimers
Mw. Pytsje Kampen
Koaidyk 6, 8724 LJ It Heidenskip
tel. (0514) 521 770
pytsjek@gmail.com
ZZg / Zeister Zendingsgenootschap
Douwe van Barneveld
Zusterplein 20, 3703 CB Zeist
tel. (030) 692 71 88
stb@zzg.nl

Foto: ZZg

O

ktober 2016. We (STB/ZZg) zijn met Christopher, de manager van Kantembo, onderweg. We rijden door een dorpje, een van de vele langs de hoofdweg. Tien huisjes,
wat akkertjes, rondzwervende geiten en kippen; meer is het niet. Dan zet Christopher de auto langs de kant van de weg. Hij roept een jongeman die net langsloopt. Het is de
vader van een baby die 2 jaar in het kinderhuis van
Kantembo zat omdat zijn moeder overleed bij zijn
geboorte. De vader is blij Christopher te zien. Hij
roept zijn moeder en zijn tweede vrouw erbij en een
jochie van een jaar of vier, de baby van toen. Het
kind heet Aiubu, 'Job'.
Het jochie kijkt ons onbevangen en verbaasd aan.
Witte mensen en een fotocamera heeft hij vermoedelijk nog nooit van zo dichtbij gezien. De familie
krijgt wat uit Nederland meegebrachte kinderkleding
en is daar blij mee, want breed hebben ze het niet.
Chistopher en Aiubu
De naam Job voor dit kind is wel treffend. Door het
sterven van de moeder kwam er diep ongeluk over de familie. We hopen dat ze nu, net als de
bijbelse Job, opnieuw geluk mogen ervaren, mede dankzij de goede zorgen van Kantembo.

