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Algemeen doel: directe en flexibele ondersteuning op kleine schaal aan gezondheid,  
onderwijs en welzijn bevorderende initiatieven en activiteiten in de Regio Tabora en het  
Aartsdiocees Tabora dat daarmee samenvalt. Tabora ligt in Tanzania, Oost-Afrika.  
 
Korte samenvatting van de gesteunde activiteiten in 2008:   
(van alle activiteiten wordt ook een uitvoeriger verslag gemaakt dat jaarlijks door de  
Raad van Toezicht wordt beoordeeld en vastgesteld)   

1. Een Aids voorlichting en bewustmakingsprogramma, in alle 42   
dorpen van het district Puge met 40 lagere, 10 middelbare scholen en één Teacher Training  
College (TTC=PABO). (nu voor het 7de jaar).  
In 2008 maakten in het totaal ongeveer 3600 jonge mensen waarvan ± 2800 lagere schoolverlaters 
(48%meisjes) kennis met vier voor hun verdere leven belangrijke onderwerpen:  

a. Groei naar volwassenheid.   
b. Zwangerschap en abortus.   
c. Geslachtsziekten in het algemeen.   
d. AIDS (“Ukimwi” in Kiswahili) in het bijzonder.   

In 2008 kostte het programma zonder afschrijving: ± € 3750,-  (2007: 6200,- ;2006: 
± € 4600, - en 2005:  ± € 6000,-)   

  
2. Een steunprogramma aan meer dan 200 arme huishoudens van bejaarden, 
grootouders met  hun door aids wees geworden kleinkinderen, blinden, melaatsen en andere 
gehandicapten. De steun bestaat uit voedsel (in perioden van extreme schaarste vooral aan het einde 
van het lange droge seizoen en vóór de nieuwe oogst), medische behandeling in Ndala Hospital, 
landbouwwerktuigen, woning/fiets onderhoud/reparatie en schoolbenodigdheden en 
schooluniformpjes voor de (wees)kinderen. Huisjes werden gerepareerd of van een nieuw grasdak 
voorzien; emmers, hakken, kapmessen en bijlen werden verstrekt, de huur van huisjes voor armen 
werd betaald en epileptici en psychisch gestoorden kregen hun medicijnen gratis in de kliniek van 
Ndala Hospital. En aanzienlijk bedrag werd uitgegeven aan opname in het ziekenhuis en 
poliklinische behandeling. Sommige arme huishoudens werden alleen gesteund door hun lagere 
school kinderen van school uniformpjes, schriften, schrijfgerij en schooltasjes te voorzien. (Zie 
verder onder 3.)  
Al deze activiteiten staan onder toezicht van een ‘lokaal comité’ van 5  in de gemeenschap 
gerespecteerde personen. Ieder van hen is belast met de (gedeeltelijke) uitvoering van een van de 
activiteiten.  
Uitgaven in 2008: € 14.000,- (2007: €9.900,- ; 2006: € 9.850, - ; 2005: € 7.250,- ). 

3. ‘Sponsoring’ veelbelovende arme leerlingen/studenten.   
a. Er werden in 2008 74 jongeren ( 30 jonge vrouwen) op middelbare scholen, voortgezet 
(technisch) onderwijs en een universiteit werden gesponsord. Van hun resultaten hangt het af of de 
ondersteuning wordt voorgezet. Twee kregen en laptop. 
Uitgaven in 2008: € 13.200,- (2007: 7900,-; 2006: € 7050, -  en 2005: ± € 5300,-).  
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b. Voor 195 arme lagere school leerlingen (2007: 197) op 12 verschillende scholen en vrij 
regelmatig verdeeld over alle 7 klassen werden dit jaar door één naaister uniformpjes gemaakt: 70 
rokjes, 85 korte broeken, 148 witte bloesjes. De kinderen ontvingen ook schriften en balpennen.  
Uitgaven in 2008: € 1850, -. (2007: € 1875, - ; 2005: € 1235, - ). (schoolbenodigdheden, 
salarissen, reparatie naaimachines etc.).  

4. Incidentele acties en bemiddeling: 
a. € 1500,- werd door de Stichting overgemaakt voor het afmaken van de bouw (verven en 

deur/raam sponningen) van de verloskundige en moeder-en-kindzorg afdeling van Kipalapala 
Dispensary. De werkzaamheden liepen vertraging op door ziekte van de leidinggevende. 

b. € 3200,- werd door de Stichting overgemaakt voor de aanschaf van twee ‘charge controllers’ ter 
bescherming van de accubatterij van de grote Zonne-energie installatie van Ndala Hospital. 

c. € 3500,- werd overgemaakt voor de aanschaf en installatie van een elektrische olie pers en een 
maïsmolen in Chomachankola. 

d.  € 5800,- werd besteed aan managementsteun voor Ndala Hospital in de vorm van een reis en 
verblijfskosten vergoeding aan twee bezoekende ervaren artsen. 

e. De ‘Stichting Tabora’ bemiddelde’ in 2008 opnieuw bij andere doeleinden in de Regio Tabora; 
bijvoorbeeld het weeshuis met school in Ipuli, opgericht en geleid door de Missionarissen van 
St. Franciscus van Sales uit India (± € 7000,-) en Ndala Hospital (€32.750,- voor verschillende 
doeleinden als opleiding en bijscholing van ziekenhuismedewerkers, bouw van een grote 
ondergrondse regenwater tank etc.). Het gaat hierbij ook om het doorgeven van bedragen 
waarvan het doel en de ontvanger door de individuele donor zijn bepaald. € 3000,- ging naar 
Flying Medical Services (FMS) 

NB: De steunactiviteiten (1, 2 en 3) worden door het jaar begeleid en uitgevoerd 
door een lokaal comité:   
1. Mr. Stephano Ligwa (teacher) = voorzitter en uitvoerder  
2. Mrs. Bernadetta Doto (naaister) = leidster van de naaigroep.  
3. Mrs. Maria Mathias (huisvrouw) = assistente wekelijkse spreekuren.  
4. Mr. Bonifas Sabaga (teacher–catechist) = secretaris.  
5. Mr. Theodori Kulinduka (Senior Clinical Officer) = Programma Coördinator van Aids  
voorlichting- en bewustmakings programma.  
Onkosten en salarissen van het comité in 2008: € 2700,- . 
 
Totale uitgaven in 2008: € 98.450,-  (2007: 43.640,-. ; 2006: € 43.060, -; 2005: € 23.320, -)  
(administratie kosten: € 955,73) 
 
NB. De Stichting heeft een Raad van Toezicht, maakt een balans op en brengt uitgebreidere jaarverslagen   
uit over de eerste 3 activiteiten. Giften aan de stichting zijn aftrekbaar van de   
belasting.   
============================= Gon & George Joosten-Nienhuys   
  
 
 


