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ALJECO,	THUIS	VOOR	TIEN	KINDEREN	EN	MEER	.	.	.	.	 	 NIEUWS	

	

Op	30	januari	2016	heeft	de	officiële	opening	
van	het	weeshuis	plaatsgevonden.	Een	
Nederlandse	delegatie	waaronder	Jeroen	
was	uitgenodigd	om	de	opening	bij	te	
wonen.	In	een	vreugdevolle	en	muzikale	
setting		werden	er	speeches	gehouden,	zelfs	
een	traantje	weggepinkt	door	Allan	en	werd	
het	lintje	doorgeknipt	van	een	plakkaat	
welke	op	de	gevel	van	het	weeshuis		was	
bevestigd.	De	eer	van	deze	handeling	was	
toebedeeld	aan	een	overheidsfunctionaris	
van	het	district	Dodoma.	De	kinderen	waren	
feestelijk	gekleed	en	vermaakten	zich	best.	
Een	periode	van	verdere	opbouw	ligt	voor	de	
deur.		Nieuwe	uitdagingen,	nieuwe	
teleurstellingen	en	momenten	van	vreugde.	
En…een	periode	waarin	nieuwe		wees-
kinderen	opgenomen	zullen	worden.	

Vorig	jaar	hebben	leden	van	de	
kerkgemeente	De	Lichtkring	in	Alphen	a.d.	
Rijn	speeltoestellen	geleverd	en	geplaatst	op	
het	terrein	van	ALJECO.Zoals	jongeren	uit	
onze	gemeente	een	werkreis	hebben	
gemaakt	hebben	ook	jongeren	van	de	
Alphense	gemeente	dit	gedaan.	En	nu,	onder	
toezicht	genieten	de	kinderen	enorm	van	wat	
er	gedaan	is.	Op	dit	moment	zijn	er	
schommels,	een	wip-wap	en	een	eenvoudig	
klimrek.		

		

	

	

	

Toekomst brug 
Vlak	voor	de	opening	heeft	zware	regenval	schade	
gebracht	aan	de	brug.	In	de	vorige	nieuwsbrief	heeft	u	
hier	iets	over	kunnen	lezen.	Allan	heeft	voor	de	opening	
deze	moeten	repareren	om	toegang	tot	het	weeshuis	te	
garanderen.	Afgesproken	is	dat		bij	de	volgende	schade	
de	brug	afgebroken	wordt	er	een	doorwaadbare	plaats	
wordt	gemaakt	voor	auto’s	en	een	eenvoudige	loopbrug	
een	eindje	verder	over	de	rivier.		

Audit bij ALJECO	
De	Tanzaniaanse	overheid	heeft	een	inspectie	
uitgevoerd	bij	ALJECO	waar	een	aantal	zaken		uit	naar	
voren	sprongen.	Zaken	als	EHBO-kist,	brandblussers	
e.d.	kwamen	aan	de	orde.	Deze	zijn	al	wel	aanwezig	
maar	dan	wilde	men	toch	een	grotere	EHBO-kist	of	
moest	deze	ergens	anders	hangen.	Ook	het	aantal	
kinderen	op	een	kamer	werd	bekeken.	

Altijd	spannend	om	dit	soort	dingen	te	ondergaan,	en	
ook	altijd	is	er	wel	iets	te	verbeteren.	Toch	zijn	we	blij	
dat	dit	is	uitgevoerd.	Ondanks	dat	het	extra	werk	geeft	
is	het	ook	een	signaal	dat	ALJECO	serieus	wordt	
genomen.	

Omheining gestolen	
Rondom	de	jaarwisseling	is	er	een	groot	deel	van	de	
omheining	gestolen.	Hierdoor	wordt	de	kans	op	diefstal	
alleen	maar	nog	groter.	Ondertussen	is	het	gerepareerd	
en	hebben	we	tijdens	afgelopen	bezoek	ook	gekeken	
hoe	we	de	omheining	kunnen	verleggen	zodat	de	
honden	die	er	zijn	los	kunnen	lopen.	Wanneer	de	
honden	s’nachts	los	kunnen	is	de	kans	op	inbraak	met	
wel	80%	afgenomen.	

De	daders	zijn	ondertussen	gepakt	maar	de	gestolen	
omheining	is	nog	niet	terecht.	Deze	hoop	hebben	we	al	
opgegeven.	
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ERUIT	GELICHT	

	

Yvonne, Neema, Esther & Flora 
Dit	team	zorgt	voor	de	dagelijkse	gang	van	zaken	
binnen	ALJECO.	Vier	fantastische	vrouwen,	elk	met	
eigen	talent.	Een	team	om	heel	dankbaar	voor	te	zijn!	

	

Salome 
Salome	is	de	vrouw	van	Kawawa,	onze	manager	die	
onder	Allan	alles	aanstuurt	en	regelt.	Kawawa	maakt	
vaak	lange	dagen	met	gekke	tijden.	Hij	is	degene	die	
opgebeld	wordt	als	er	iets	gaande	is,	bijv.	met	een	van	
de	kinderen	naar	de	dokter	wanneer	Allan	en	Jennifer	er	
niet	zijn.	Zonder	de	steun	van	Salome	en	haar	
betrokkenheid	zou	het	nooit	gekund	hebben.	Zo	zie	je	
hoe	gezamenlijk	ALJECO	getrokken	wordt.	

FINANCIEN	OVERZICHT	MAART		‘16	
	

Salarissen	 	
Personeel	(10)	totaal	salaris	 	 €800,=	

Voedsel	 	
Kosten	totaal	voedsel	voor	‘kids’	&	staff	 €200,=	

Gas,	Water,	Electra,	Houtskool	 	
Voor	verlichting,	koken,	e.d.	 	 €200,=	

Diverse		 	
	Autobrandstof,	medicijnen,	onderhoud	e.d.	 €8o0,= 	

	

	

Naast	deze	nieuwsbrief	is	er	tevens	informatie	te	vinden	op:	
www.stichtingvriendenvanaljeco.nl	

	
Je	zult	kunnen	begrijpen	dat	het	weeshuis,	wat	geen	subsidie	krijgt	van	de	Tanzaniaanse	overheid,	van	giften	afhankelijk	is.	

We	gaan	projecten	starten	waarmee	ALJECO	zelf	wat	inkomsten	kan	genereren	maar	voor	het	
zover	is	kunnen	jij	en	ik	hen	ondersteunen.	Op	bovengenoemde	website	is	een	formulier	te	downloaden	welke	je	hiervoor	kan	gebruiken.	

Je	kan	je	bijdrage	natuurlijk	ook	gewoon	overmaken	naar	VEG	Bussum	onder	vermelding	van	ALJECO.	
Hartelijk	dank!	

Morogoro 
 

Ook al in de vroegere eeuwen was Morogoro een stopplaats. De vele mangobomen getuigen van de 
pitten welke de slaven achterlieten bij het eten van de mango’s tijdens een stop. De lange reis 
welke te voet werd gemaakt vanuit de Afrikaanse binnenlanden richting de kust was zwaar. Daar 
bovenop het feit van ‘slaaf zijn; ketens, ziektes, zweepslagen e.d. maakte de reis voor slaven een 
onmenselijke gebeurtenis. 

De reis heden te dage naar Dodoma per auto neemt ongeveer 8 uur, de eerste anderhalf uur is men 
kwijt aan het wegkomen uit Dar es Salaam. Daarna komt de vaart er eindelijk een beetje in. Nog 
steeds vormt Morogoro een gunstige stopplaats. Gelegen op ongeveer halverwege de reis een 
welkome plek voor lunch en/of overnachting. De hotels zijn er betaalbaar en wil je het heel 
goedkoop houden dan zijn er voldoende alternatieven. Morogoro zelf is een gezellig stadje en 
diverse activiteiten zijn er te ondernemen. Meestal behoort het bewandelen van de bergheuvels en 
een bezoek aan Mikumi wildpark tot de dag invullingen mocht men besluiten tot 1 of 2 
overnachtingen. 

Na Morogoro is het nog eens 4 uur rijden naar Dodoma. Wanneer men tijdig vertrekt vanuit Dar en 
wil men de reis in 1 dag doen, dan is het mogelijk om rond 16:00 in Dodoma aan te komen. 

De nu eerstvolgende reis staat gepland op 1 mei 2016. Tijdens deze reis zal een wat completer 
‘intake-gesprek’ met Flora plaatsvinden, evaluatie met Kawawa en bekeken worden hoe het met de 
voortgang van geplande doelen staat. 

Mocht je een keer mee willen, dat kan. Ben je gezond, goed ter been en wil je ALJECO bezoeken 
en tevens genieten van prachig Afrika laat het mij weten. Schrijf een mail naar: 
jeroen.knevel@opssupport.nl Gezamenlijk met mede-reizigers gaan we de reis dan vorm geven. 

Uitzicht	uit	hotelkamer	Morogoro	op	de	bergen.	


