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ALJECO, EEN THUIS VOOR KINDEREN

WAT EEN FEEST!!
Dankzij een genereuze gift hebben we een project van het visieplan waar kunnen maken; de aanschaf van fietsen.
Tezamen met Kawawa is Jeroen eerst her en der gaan rondkijken in Dodoma wat er zoal te koop is. Er was ons reeds
aangeraden niet voor de nieuwe fietsen uit China te gaan maar voor de tweedehandse uit Europa. Kwaliteit vele malen beter!
Nadat we enkele winkels benaderd hadden om te zien wat ze te koop hadden is Kawawa later met een Tanzaniaanse vriend
teruggekeerd. Jeroen dit keer niet mee, hij heeft immers een ‘witte neus’, en waar een ‘witte neus’ zich laat zien daar gaat
de prijs omhoog.
Nu is de prijs toch al aan de fikse kant.
Wat wij zouden betalen bij de
kringloop voor een tweedehandse
kinderfiets dat is in Tanzania niet
voldoende. De prijs is bijna twee keer
zo veel. Maar nadat een prijs was
afgesproken werd Jeroen er weer
bijgehaald, en tezamen met hem werd
er gekeken naar speling op het stuur,
speling op de wielen en speling op de
trappers. Allerlei kleine mankementjes
werden er nog geconstateerd maar dat
was geen probleem voor de verkoper,
hij zou zorgen dat alles nagekeken
werd. En hij zou zelfs de 13 fietsen naar
het weeshuis brengen.
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Aan het einde van de volgende dag was dit het geval. Een klein vrachtwagentje kwam al hobbelend en ‘hortend & stotend’
aangereden om vlak voor de poort tot stilstand te komen; benzine op. Al duwend met de ALJECO guards kwam het wagentje
het ALJECO terrein op. Het werd feest!

TOCH NOG WAT HULP NODIG
Ofschoon het dagelijkse ‘reilen & zeilen’ door het Tanzaniaanse team wordt bestuurd, is er door de jaren heen toch ook de
nodige ‘blanke’ inmenging. Jawel, er is reeds veel veranderd sinds Allan niet langer voorzitter is, de lokale ALJECO
medewerkers hebben veel meer zeggenschap gekregen en dit is ook iets wat we nastreven. Toch willen we nog een stapje
verder gaan.
Over de afgelopen jaren stelde Jeroen in samenwerking met het team altijd het budget op, vorig jaar september hebben we
gevraagd of ze het aandurven om zelf het budget voor 2022 op te stellen en deze dan rond mid oktober aan te leveren. Nou,
dit wilden ze wel.
Halverwege oktober…geen budget, eind oktober geen budget, eind november geen budget…toen maar eens aan de bel
getrokken. Jawel, ergens rond de 2de week van december kwam het budget binnen. Oh oh, het klopte van geen kanten, werk
dus voor Jeroen om tijdens zijn bezoek in december het budget door te nemen.
We blijven er naar streven om meer en meer zelfstandigheid binnen ALJECO Tanzania te doen laten groeien. Maar voor nu,
houden we nog maar even vinger aan de pols en assisteren we waar nodig.
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‘BOYS OUTING’
Tja, de meiden hadden immers al oliebollen gebakken, nu waren de jongens toe aan een ‘mannen-uitje’. Zo gezegd, zo
gedaan.
Op een dag alle jongens verzamelen bij het ‘guesthouse’. Naast de ALJECO jongens en eigen aanhang uit Nederland, ging
ook Kawawa, een vriend van hem en Allan mee. De trip ging naar Kilimatinde, een klein ziekenhuis op een uitloper van de
‘rift-valley’ waar ook een voormalig Duits fort heeft gestaan uit eind 19de eeuw. Naast een stukje geschiedenis en geologie
tevens een mooie ‘bush-ervaring’ waar ze op terug kunnen kijken.
Wat een geweldige dag is dit geweest. Op de terugweg waren ze moe maar voldaan, een enkeling kon zijn ogen niet open
houden. Hierbij een kleine foto-impressie:
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KLIMAATVERANDERING
Het is eigenlijk ook logisch; net zoals wij hier merken dat het klimaat aan het veranderen is zo merkt men dat in Afrika,
Tanzania. Het vervelende is dat in plaats van meer langdurige regenval en verspreide regenbuien, zijn de buien kort en hevig.
Normaal gesproken vallen de eerste regens
rond eind november, begin december en rond
de jaarwisseling is er dan echt al wel behoorlijk
wat gevallen.
Dit jaar tussen begin december 2021 en
halverwege januari 2022 is er in Ntyuka
omgeving maar een bui geweest. Wel een
lekkere, gestage, zachte bui, zo eentje ‘tegen
het stof’ zouden wij hier zeggen, maar voor de
gewassen in Tanzania veel te weinig.
De toekomst gaat uitwijzen welke problemen
hierdoor gaan ontstaan, maar het is zeker iets
wat een rol gaat spelen.
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Hierbij een fot impressie ontvangen vanuit Tanzania.

.
Naast deze nieuwsbrief is er tevens informatie te vinden op:
www.aljeco.nl
Je zult kunnen begrijpen dat het weeshuis, wat nog geen subsidie krijgt van de Tanzaniaanse
overheid,van giften afhankelijk is.
Je kan je bijdrage eenmalig of periodiek overmaken naar
het rekeningnummer NL10ABNA0586815945 onder vermelding van Stichting Vrienden van
ALJECO.
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