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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 2011: 
1. Een Aids voorlichting en bewustmakingsprogramma in 32 lagere, 8 middelbare 
scholen van de 42 dorpen van het district Puge. Nu voor het 12de jaar !!. 
In 2011 maakten in het totaal 3363 jonge mensen - 2543 lagere schoolverlaters (54% meisjes) en 820 
middelbare schoolleerlingen (45% meisjes) - kennis met vier voor hun verdere leven belangrijke 
onderwerpen: 
a. Groei naar volwassenheid. 
b. Zwangerschap en abortus. 
c. Geslachtsziekten in het algemeen. 
d. HIV/AIDS (“Ukimwi” in Kiswahili) in het bijzonder. 
Uitgaven in 2011 (zonder afschrijving): ± €  6.200.-  (in 2010: € 5000, in 2009: € 4000; 2008 € 
3750,- ; 2007: 6200,- ). Dit betreft het salaris van de teacher en zijn technisch assistent/chauffeur, 
als ook de gebruik - en de onderhoudskosten van de Landrover en audiovisuele apparatuur. 
 
2. Een steunprogramma voor ongeveer 200 arme huishoudens van bejaarden, 
grootmoeders 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 worden gerepareerd of van een nieuw grasdak voorzien; emmers, 
hakken, kapmessen en bijlen worden verstrekt; de huur van een huisje wordt voor enkelen betaald. 
Epileptici en psychisch gestoorden krijgen hun medicijnen gratis in de kliniek van Ndala Hospital. 
Sommige arme huishoudens worden alleen gesteund door hun kinderen op de lagere school van 
school uniformpjes, schriften, schrijfgerij en schooltasjes te voorzien. Al deze activiteiten staan onder 
toezicht van een ‘lokaal comité’ van 5 in de gemeenschap gerespecteerde personen. Ieder van hen is 
belast met een gedeelte van de uitvoering van een van de activiteiten en de wekelijkse spreekuren. 
Uitgaven in 2011: €15.000.- (2010: € 12.600, - ; 2009: €16.000,- ; 2008: € 14.000,- ; ) 
 
3. ‘Sponsoring’ van leerlingen/studenten voor vervolgopleidingen. 
a. In 2011 werden 93 (in 2010: 67) jongeren op middelbare scholen, voortgezet (technisch) 
onderwijs en een universiteit gesponsord. Van hun resultaten hangt af  of de ondersteuning wordt 
voorgezet. (met sponsoring wordt bedoeld financiële steun afhankelijk van de eigen situatie).  
Uitgaven in 2011: ± € 19.750,- (in 2010: € 16.600, -; in 2009: € 12.000,- ; 2008: € 13.200,- ; 
2007: 7900,- ) 
b. Voor 187 arme lagere school leerlingen (2010: 139; 2009: 200; 2008: 195) op 12 verschillende 
scholen en vrij gelijkmatig verdeeld over alle 7 klassen werden dit jaar door twee naaisters uniformpjes 
gemaakt: 118 rokjes, 100 korte broeken, 183 witte bloesjes. De kinderen kregen ook schriften, 
balpennen en potloden. Bovendien moest voor hen worden bijgedragen aan het laten maken van 
schoolbanken en het betalen van de nachtwacht van de school. Op één van deze lagere scholen 
ontvangen 82 van de ± 1000 !!!! (± 8%) kinderen zulke hulp.  
c. Er was dit jaar weer een groot verloop onder de 16 leerlingen bij de naailessen. 
Aan het eigen klaslokaal met de veilige opslagmogelijkheden voor de naaimachines en materialen werd 
een buitentoilet toegevoegd. Kosten inclusief  het salaris, onderhoud en reparaties.  
Uitgaven (b+c)  in 2011: ± € 3000,- (in 2010: € 3270, - ;in 2009: €5850, - ). 
 
 



4. Incidentele steun aan lokale initiatieven, projecten en bemiddeling. 
a. € 13.410,- werd overgemaakt op de rekening van Ndala Hospital voor verschillende bestemmingen: 

- 2 x € 3500,- voor de halfjaarlijkse steun aan vervolgopleidingen van kinderen van 
ziekenhuismedewerkers en voor de aanschaf van een noodvoorraad van essentiële medicijnen 
en artikelen. 
- € 1500,- voor het Dr. Max fonds waaruit de ziekenhuis rekening betaald kan worden van zeer 
arme patienten. (bemiddeling) 
- € 1750,- voor de aanschaf  van dekens. (bemiddeling) 

b. € 5000,- werd overgemaakt naar ‘Caritas Tabora’ voor de aanschaf en het aanbrengen van: 
- betere goten en afvoerpijpen naar de 3 grote ondergrondse regenwater tanks van Ndala 
Hospital, de grote kerk in Ndala en het hostel van de middelbare school voor meisjes in 
Tabora. 

c. € 5525,- werd overgemaakt naar de rekening van het Health Office van het Aartsbisdom als bijdrage:  
- voor de bouw van toiletten bij het Health Centre in Sikonge en  
- voor de opleiding van de kinderen van twee medewerkers van het Office. 

d. € 3000,- werd overgemaakt naar de rekening van Rev. Fr. Alain Bedel in Frankrijk:  
- de recente reparaties en vervanging van onderdelen van de grote Zonne-energie installatie van 
Ndala Hospital. (Vervanging van enkele panels en extra zware kabels). 

e. € 2500,- werd overgemaakt op de privé rekening van de ongesalarieerde Secretaris van het Lokale 
Comité als bijdrage: 

- aan de bouw van zijn huis en als dank voor zijn vrijwillige werkzaamheden gedurende vele 
jaren. 

f.  € 1600,- werd overgemaakt aan de Flying Medical Services (FMS) in Arusha. (bemiddeling) 
g. € 2000,- werd ‘overgemaakt aan de Congregation of  Franselians (MSFS): 

- als steun aan hun weeshuis in Ipuli bij Tabora. 
h. € 623,90 voor de aanschaf van een laptop en accu voor een postgraduate student. 
i.  €   95,85 werd gerestitueerd aan een student die onderzoek deed in Ndala Hospital. 
TOTAAL overgemaakt:  € 33.754,75  
 
NB: De steunactiviteiten (1, 2 en 3) worden gedurende het jaar begeleid en 
uitgevoerd door het lokale 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 bewustmakingsprogramma. 

Onkosten en salarissen van het lokale comité in 2011: € 4000,-  (2010: € 3.242, -. in 2009: € 
3300,-; 2008: € 2700,- .) 
 
Totale uitgaven in 2011: ± € 85.750,-  (2010: €102.435,39; 2009: € 97.656,55 ) 
inclusief KvK/bank/administratie (€26,64 + €733,78 + €239,54) kosten in 2011: 
€999,96 = 1,2% . (2010: € 961,24 = 0,93%; 2009:€ 835,- ; 2008: €955,73) 
 
Totale inkomsten uit donaties plus rente: €96.185,--. (2010: € 89.332,31) 
 
NB. Het aanzienlijke ‘overschot’ van dit jaar compenseert het ‘tekort’ van 2010 volledig. 
De Stichting heeft een Raad van Toezicht, maakt een balans op en zeer gedetailleerde verslagen 
van de activiteiten die tezamen als Jaarverslag door de Raad worden vastgesteld. Deze verslagen kunnen 
bij de bestuurder worden opgevraagd. 
Giften aan de stichting zijn aftrekbaar van de belasting. 
====================================Gon & George Joosten-Nienhuys 
 


