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Elke dag vooruit!
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It giet oan!

Op naar een vernieuwd Kilangala VTC

In de WhatsApp groep 'Klussen Machines
Tanzania' schieten de berichtjes over
en weer. Het plezier spat er van af. De
zaterdag nadert en er moet dus weer geklust worden aan de voor Tanzania bestemde machines. Wie komt? Wie neemt
appeltaart mee? Kroketten dit keer?

geen mogelijkheid is te sparen, te investeren? Er is simpelweg te weinig geld in de
omgeving. De leerlingen en hun ouders zijn
(straat)arm, er zijn geen bedrijven die bij
kunnen dragen en de overheid stelt dan wel
eisen aan gebouw, voorzieningen en lespakket, maar verstrekt geen subsidies om de
kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

E

en jaar of zes geleden kwam de Tanzaniaanse overheid op bezoek bij het
Kilangala Vocational Training Centre
(KVTC). Het VETA-department, dat toeziet
op de praktijkscholen, inspecteerde de faciliteiten, sprak met de leerkrachten en
ondervroeg de leiding. De conclusie luidde:
het KVTC voldoet niet aan de eisen die de
overheid aan praktijkscholen stelt. Sindsdien mag de opleiding geen door de overheid erkende diploma’s meer uitreiken. Die
uitkomst was onvermijdelijk, aangezien het
hebben van elektriciteit een eerste vereiste was, naast een passend lesprogramma en
voldoende, bevoegde leerkrachten.

Begin 2019 neemt Jan Postma, docent houtbewerking bij het Friesland College in Heerenveen, een belangrijk besluit. Hij begint
met het verzamelen van goed te gebruiken
houtbewerkingsmachines voor het KVTC en
vormt een groep vrijwilligers voor het transport, het herstel en vooral: het gebruiksveilig maken van deze apparatuur. Al snel krijgt
dit besluit gevolgen, want de verzameling
apparatuur dijt uit en de groep meewerkende vrijwilligers ook. Met hulp van het ZZg
wordt een 12 meter lange container in Heerenveen geplaatst, om daarin de opgeknapte apparatuur op te slaan en later naar Tanzania te vervoeren. ICT-er Jan Dros besloot
een compleet computernetwerk voor zowel
het VCT als voor de kliniek bij te voegen.

Op de missiepost wordt sindsdien geïmproviseerd. Geen erkend diploma? Dan maar
een getuigschrift uitreiken aan de studenten die de tweejarige opleiding met succes
voltooien. En met de vanuit Nederland gesponsorde startset gereedschap kunnen de
afgestudeerden toch een goede start maken
als elektricien, metselaar of timmerman.

Het is de bedoeling om de houtbewerkingsmachines daar niet alleen voor het onderwijs in te zetten, maar ook voor een commercieel werkend timmerbedrijf. Met de
opbrengsten daarvan zal de opleiding op
den duur betaald moeten worden. De vooruitzichten zijn redelijk, omdat de welvaart
in Tanzania – met name in de steden – groeit
en dit idee vanuit de missiepost zelf komt.
Dus worden er plannen gemaakt, begro-

Met de aansluiting op het elektriciteitsnet,
vonkte de hoop op een erkend KVTC weer
op. Maar tussen droom en daad... Want hoe
kun je aan alle voorwaarden voldoen als er
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tingen opgesteld en wordt naar budget gezocht. Stichting Gered Gereedschap wordt
met succes gevraagd om bij te springen met
handgereedschappen, meubilair en andere
benodigdheden voor de inrichting van de leslokalen. Inmiddels is een halve containerlading gered gereedschap verscheept. Medio
april worden die spullen naar verwachting
op de missiepost afgeleverd. Gered Gereedschap nam alle kosten tot de haven van Dar
es Salaam voor zijn rekening. We vertrouwen erop dat de resterende (transport)kosten uit giften kunnen worden voldaan.

kleinste probleem. Voor de bouw van één
praktijklokaal is namelijk een reservering
bij het ZZg beschikbaar. Jan Postma en Jan
Dros gaan in hun zomervakantie met een
aantal andere vrijwilligers naar de missiepost om te installeren, te instrueren én veel
aandacht te vragen voor veilig werken.
Of de commerciële activiteiten op den duur
voldoende lonend zullen zijn, is nog niet helemaal zeker. Ook is nog niet bekend welke
docenten een aanvullende opleiding moeten volgen om ‘bevoegd’ verder te kunnen.
Zal de overheid op den duur een deel van de
opleiding kunnen subsidiëren? En hoe zullen
de andere opleidingen zich verder ontwikkelen?

Later dit voorjaar volgt de grote en overvolle container uit Heerenveen. De kosten voor
de zeevracht, de inklaring en het transport
dwars door Tanzania, kunnen dankzij twee
aanzienlijke giften zo goed als gedekt worden en het ZZg springt zo nodig bij.

We zullen het meemaken. Eens te meer beseffen we dat wij heel goed kunnen plannen
en daar ons houvast aan hebben, terwijl de
mensen van de missiepost keigoed zijn in
improviseren. Dus gaat dit door. Stap voor
stap én met plezier en goede moed. En het
is heel wat waard, want zo creëren we samen kansen voor vaak straatarme jongeren.

Ook in Tanzania, op de missiepost zelf moet
nog flink wat werk worden verzet. Vóórdat
de machines arriveren moeten twee nieuwe praktijklokalen worden gebouwd en een
(kracht)stroomvoorziening aangelegd. Eigenlijk is het geld dat daarvoor nodig is, het
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Bestuurslid in beeld

'Africa gets under your skin'

J

a, Afrika kruipt onder je huid. Onder
de mijne tenminste wel. En het vreemde is dat ik er niet altijd de vinger
kan opleggen waarom dat zo is! De meeste Afrikaanse landen zijn niet al te proper,
er heerst corruptie, het is niet altijd veilig,
er is veel armoede maar desondanks ben ik
besmet met het 'Afrika virus'. Door alle reizen die ik heb gemaakt naar Tanzania ben
ik verbonden met de Kilangala en Kantembo
Mission; ik heb van dichtbij mogen zien hoe
er door de lokale bevolking gewerkt wordt
aan het zendingswerk.
Foto: STB

Ik ben bestuurslid van de Stichting Trijntje
Beimers geworden omdat ik graag vanuit
Nederland samen met ZZg de missieposten
draaiende zou houden en om gezamenlijk
toe te werken naar zelfredzaamheid. Wanneer je ieder jaar op de missiepost komt
en wat langere tijd meewerkt aan diverse
projecten is de verbondenheid groter dan

momenteel op afstand, maar ondanks de
afstand proberen we als Stichting Trijntje
Beimers het praktische zendingswerk onder
aandacht te brengen in Friesland.

Bestuursleden
Anneke Witteveen
(rechts) samen met
Ida Beimers en
Pytsje Kampen op de
Kilangala missiepost
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Anneke Witteveen, bestuurslid

Ondertussen ..

Koffie
met bananen
De Tanzaniaanse
overheid stimuleert de verbouw
van koffie. Met
het planten van
koffiestruiken kan
erosie worden
tegengegaan én
wordt er koffie geproduceerd. De Kilangala
Missie mocht meedoen met dit koffieprogramma en plantte een aantal struiken.
Koffie heeft schaduw nodig. Kilangala’s Aron
Siame bedacht dat je twee vliegen in een
klap slaat als je bananenbomen plant, die
een schaduwdak boven de koffiestruiken
vormen. De bananenoogst kun je goed verkopen op de markt. Aron besloot om wat bananenbomen aan te schaffen en te planten.
Zou dat wel goed gaan, bedachten wij. Ligt
de missiepost niet te hoog? Zal de gevreesde
schimmel Fusarium niet alle bomen aantasten? Wordt dit a waste of time and money?
Een paar maanden later stuurt Aron een
foto van de allereerste geoogste tros. Die
foto stemt vrolijk en geeft de mensen van
de missiepost én ons goede moed. Koffie
met bananen. We geven de moed niet op!
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Kinderhuis
Heel scherp is de foto niet. Maar wel heel
recent. Het is een foto van Gustave Mazoema in zijn schooluniform. Gustave is een van
de weeskinderen van het Kilangala kinderhuis. Samen met zijn zus Stella werd hij als
baby aan de zorgen van de missiepost toevertrouwd. Inmiddels gaan ze beiden naar
school. Sindsdien gaat het een stuk beter
met Gustave, zo laat de missiepost weten:
"Gustave had veel wondjes aan zijn huid,
maar door goede verzorging is dat verbeterd
en kan Gustave naar school. Hij heeft het er
heel erg naar zijn zin en speelt graag met de
andere kinderen. Hij kan ook netjes eten.
Albino kinderen hebben wel speciale zorg
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nodig, zoals zonnebrandcrème, bedekkende
kleding en een zonnebril. Ook schoenen en
speelgoed zijn nodig."
Vanuit Nederland ondersteunen wij – dankzij uw giften - het kinderhuis en de zorg
voor momenteel dertien kwetsbare kinderen en jongeren.

Tige tank / veel dank
Je beseft het niet altijd, maar een gift van
een kerk is eigenlijk een gift van alle bezoekers van die kerk. Die delen immers tijdens
de kerkdienst of gemeenteavond hun gaven.
Een 'collecte zendingsdag' of 'jaarlijkse bijdrage 2020' is dan ook meer dan een gift van
de kerk of de diaconie. Het is een bemoediging van velen. Wij willen dus niet alleen
de collecterende kerken dank zeggen, maar
ook al die goede gevers!

Watervoorziening bedreigd
In januari waren er in Zuidwest-Tanzania
hevige slagregens. De Kilangala missiepost, die in heuvelachtig gebied ligt, kreeg
het flink te verduren. Toen het wat droger
werd bleek er aanzienlijke schade te zijn
ontstaan aan de watervoorziening. De grote watervloed en meegevoerde rotsen beschadigden de hoger gelegen waterleiding
en watertank. Met de adequate kennis en
inzet van de Stichting Water for Everyone
in de persoon van Leo Groendijk en een
aanvullende bijdrage van STB, wordt alles
op alles gezet om de schade te herstellen.
Omdat het te verwachten is dat het ook
in Zuidwest-Tanzania vaker (veel) harder
zal regenen, wordt een keerwal gebouwd,
die moet voorkomen dat waterstromen en
meegespoelde stenen de watervoorziening
in gevaar brengen. Leo Groendijk hoopt in
juli ter plekke nog meer kennis en kunde te
kunnen brengen.
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Gaat u mee op (gemeente)reis
naar de missieposten?
Helemaal zeker is het nog niet, maar voorzitter Pytsje Kampen overweegt om ook in
2020 met een kleine groep belangstellenden
de missieposten te bezoeken. In 2019 werd
deze ‘missie’ door de reisgenoten als heel
inspirerend ervaren. Doorkruis Tanzania, geniet van de wonderschone natuur en leef /
doe een paar dagen mee op de missiepost.
Geïnteresseerd in zo’n (gemeente)reis?
Pytsje informeert u graag!
Haar contact-info vindt u op de achterflap.
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Renovatie Kilangala Health Centre
De renovatie van het ziekenhuisje – werk
aan de wanden en het dak en plaatsing van
een hek – kreeg een flitsende start door
twee prachtige actiebijdragen van kerkelijke gemeenten in Friesland. Het geld is
ter plekke, maar manager Moses laat weten dat nog niet alle werkzaamheden zijn
uitgevoerd. Dat komt voornamelijk door de
hevige en voortdurende regenval die de verbouw nagenoeg stillegt. Het ZZg houdt de
voortgang in de gaten.

Dr. Falkenberg visiteert…
De Duitse docent onderwijskunde dr. Gabi
Falkenberg maakte op verzoek van Herrnhuter Missions Hilfe in februari een reis van
Zanzibar naar Sumbawanga, Tanzania. De
zeer deskundige vrijwilligster bezocht op
ons verzoek ook de Kilangala missiepost en
keek daar vooral naar de mogelijkheden van
het onderwijzend personeel van het Kilangala Vocational Training Centre. Dezelfde
dag nog stuurde ze een verslagje. Daarin
bedankt ze voor de genoten, zeer gastvrije
ontvangst én stelde ze vast dat ook het docententeam wel wat upgrading kan gebruiken. Bijvoorbeeld door hun een extra opleiding te bieden. Haar ideeën nemen we ter
harte.
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Weet u nog ...
... waardoor bij u ooit de belangstelling
voor het werk op de missieposten werd gewekt? Kent u iemand die ook gemotiveerd
zou kunnen worden om betrokken te raken?
Vraag het hem of haar op de vrouw of man
af en verwijs naar Kilangala.nl. Of geef ons
de naam door, dan proberen wij het.

Wisseling van de wacht
Per 1 januari is Christopher Maganga met
pensioen gegaan. Christopher is de manager
van kinderhuis Kantembo, die het werk ooit
van Trijntje Beimers overnam. Wij zijn hem
dankbaar voor de vele jaren van trouwe
dienst, verleend aan de kleinste kinderen
en gunnen hem zijn pensioen! Hij droeg het
werk over aan zijn zoon Baraka. Met hem
gaan we overleggen welke toekomst hij voor
deze bescheiden opvang voor kwetsbare
zuigelingen ziet en welke rol STB/ZZg daarbij kunnen spelen.

Hout, water en ICT
voor Tanzania
Over het reilen en zeilen van het
werk van de vrijwilligersgroep (zie
pag. 2-3) wordt een goedgeschreven
en lezenswaardig blog bijgehouden:
timmeraantanzania.waarbenjij.nu
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Geef om Kilangala en Kantembo. Via de acceptgiro steunt u alle werk. Wilt u een specifiek
onderdeel steunen, 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. Of Stichting Trijntje Beimers: NL09
INGB 0000 5902 00 te St. Annaparochie. Vermeld dan a.u.b. uw postcode en huisnummer.
ANBI - STB en ZZg hebben de ANBI-status;
uw gift is (binnen de regels) aftrekbaar van
de belasting en uw schenking/erfenis is vrij
van schenkings/erfbelasting
Liever e-mail dan post?
Regel het bij het ZZg (tel. 030-692 7180)
of via www.kilangala.nl/nieuwsbrief
Meer weten over de missieposten?
Kijk voor informatie, foto’s en filmpjes
op www.kilangala.nl
Een presentatie voor uw kerk, school
of koffieochtend?
We doen het graag. Info: (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
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Vele handen maken licht werk.
Met uw steun maakt u ontwikkeling op de
missieposten mogelijk. Elke dag opnieuw!

