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ALJECO, EEN THUIS VOOR KINDEREN   

Het 5-jarig jubileum stond reeds in 2020 gepland maar corona gooide roet in het 
eten. Allerlei restricties en corona testen bij vertrek en aankomst moesten worden 
afgenomen. Het reizen werd er niet leuker op. 

Maar nu dan, afgelopen september heeft het jubileum plaatsgevonden, we 
hebben er gewoon een 7-jarig jubileum van gemaakt. En wat een feest het was! 

Naast het Nederlandse bestuur plus aanhang zijn Bente en Henning, onze Deense 
ALJECO vrienden, met ons meegereisd naar Tanzania. Na enkele dagen in Ntyuka 
hebben we het gehele ALJECO team en Tanzaniaanse bestuur en natuurlijk de 
kinderen voor twee nachten meegenomen naar het ARC Hotel in Morogoro. Op de 
tussenliggende dag hebben we het wildpark Mikumi bezocht. Het was 
gewoonweg een groot feest. 

We kunnen hier veel over schrijven maar beelden zeggen veel meer. Hieronder en 
op de volgende pagina een compilatie foto’s. 

Vrije Evangelische 
Gemeente Bussum 

JUBILEUM 

Wij danken al onze sponsoren die ons 
het mogelijk maken elke maand de 
benodigde financiën over te maken. 

Weet u nog iemand in uw omgeving 
die het ALJECO project ook zou willen 
steunen? 

Onderaan deze brief staat hoe dit 
mogelijk is. 

 

OPROEP: 

Het ‘Basketball court’ is bijna gereed, 
de toplaag die veel cement vraagt 
resteert. Wil je bijdragen aan dit 
project? Maak dan je bijdrage over 
o.v.v. ‘basketball’. 

Hartelijk dank!! 
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BASKETBALL  
Naast de aanschaf van fietsen voor de kinderen, waar jullie reeds in een eerdere nieuwsbrief over hebben kunnen lezen, 
stond ook de bouw van een speelterrein, een basketbal-veld in de planning. Dankzij diverse giften is dit mogelijk gemaakt. 
Achter het tweede gebouw waar ‘de meiden’ in onder zijn gebracht is het terrein vlak gemaakt en beton gestort. Ofschoon 
de toplaag en speelveld lijnen nog moeten worden aangebracht, spelen en fietsen de kinderen er al op los. 

Naar verwachting zal het terrein eind februari 2023 helemaal gereed zijn, we zullen dan foto’s met jullie delen. 

BESTUURSVERGADERING 
Vrijwel bij elke reis die Jeroen maakt wordt er 
een bestuursvergadering gepland. Allerlei 
lopende zaken worden dan besproken en 
worden de financien doorgenomen. Dit keer 
werd er ook stilgestaan bij aspecten die te 
maken hebben met persoonlijkheid en 
culturele achtergrond. Hoe komt het dat 
bijvoorbeeld bepaalde personen wat eerder 
wrijving hebben, of in welke mate speelt de 
culturele achtergrond een rol in de wijze 
waarop wij communiceren met elkaar. Waarom 
is de ene persoon dynamisch en visionair en de 
ander voorzichtig en heeft deze wellicht moeite 
met veranderingen. 

Fantastisch om te zien hoe het Tanzaniaanse team, vooral Amina en Kawawa dit oppakken. We mogen trots zijn op het 
team en het bestuur en het is juist ook daarom dat we met vertrouwen de toekomst met ALJECO tegemoet gaan. 

 

LITTEKENS 

We zijn op de terugweg uit Mikumi. De kinderen hebben veel indrukken opgedaan en zijn na zo’n dag moe. Ik, Jeroen, zit 
achterin de bus met Lucien, Vero, Brighton en Andrew. Het hoofd van Brighton, zwaar van slaap, valt opzij tegen Andrew 
aan. Andrew die een beetje naar buiten aan ’t staren was kijkt om en leunt naar voren waardoor het hoofd nog verder 
wegzakt. Hij ligt helemaal krom van ’t lachen. 
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Brighton knippert met zijn ogen en gaat weer rechtop zitten maar zijn vermoeidheid en het monotone gedreun van de motor 
maakt dat hij al snel weer wegzakt in een lome slaap. Andrew duwt het hoofd van Brighton mijn kant op, ik duw ‘em weer 
terug. We hebben de dikste pret samen. 

Vero is tegen mij aan weggezakt. Op de achtergrond uit mijn mobieltje klinkt gospelmuziek. Het geluid komt nauwelijks 
boven het motorgeluid en windgeruis uit, maar ik ken het nummer. ‘Where the light shines through’ van de band Switchfoot. 
Ik zing het nummer zachtjes mee en word geraakt door de tekst. 

Is het niet de realiteit dat we allemaal ‘littekens’ hebben, bij de ene groter en schrijnender dan bij de ander. Zo waar ook voor 
deze kinderen; geen ouders en sommigen uit triest schrijnende situaties. Ze worden groot nu, ik kijk naar Vero die tegen mij 
aan ligt te pitten. 

‘God, dat deze kids, ondanks hun achtergrond en wat ze hebben moeten missen, maar mogen stralen als kinderen van U. 
Dat ze met U, door U de weg mogen vinden om licht te doen laten stralen door hun wonden en littekens heen.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“I wanna see that light shining 
Brighter than the pain 

Cause your scars shine like dark stars 
Yeah, your wounds are where the light shines through 

 
So let's go there, to that place where 

We sing these broken prayers where the light shines 
through 

 
The wound is where the light shines through, 

Where the light finds you.” 

 

“Ik wil dat licht zien schijnen, helderder dan de pijn 

Want jouw littekens schijnen als zwarte sterren, jouw 
wonden is waar het licht doorheen schijnt. 

Dus laten we daar naartoe gaan waar het licht schijnt 
door onze gebroken gebeden heen. 

Het is de wond waar het licht doorheen kan schijnen. 

Het is de wond waar het licht jou kan vinden.” 

 

Switchfoot 

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. 


