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NIEUWSBRIEF VANUIT DRIEWEGEN (nr.28)
(5-10-2015)
De vorige nieuwsbrief schreven we eind maart vanuit Tanzania. Voor de meeste van onze lezers
zal het bekend zijn dat we “slechts” een kleine drie maanden per jaar in dit mooie land verblijven.
De reis is weer geboekt en vanaf half januari tot eind maart zullen we hopelijk weer in en om het
centrum kunnen zijn. Als we in Nederland zijn is er via FaceTime en mail zeer regelmatig contact
met de familie Shirima en met de zusters in het centrum.
Deze maand is een spannende maand voor Michael en Triza Shirima, omdat Triza, na vele chemo
behandelingen, via een petscan (in India!) zal horen wat de chemo voor haar gezondheid heeft
gedaan. Ook wij leven enorm met hen mee en hopen er het beste van!
De “Ngaleku” kinderen
Vanaf april tot nu zijn er drie kinderen in het centrum in Leto bijgekomen, één jongetje en twee
meisjes. Het jongetje was al een jaar, maar woog slechts vijf kilo. De beide meisjes waren bij
aankomst slechts één maand oud. Ze zijn alle drie via het maatschappelijk werk aangemeld en
toegelaten tot het centrum. De achtergrond van de kinderen is ons niet bekend, maar dat komt
wel als we weer in het centrum zijn.

Remeha, opgenomen in CNCC 30-04-2015. Hij is hier één jaar en weegt slechts 5 kilo.

Angela, geboren 16-03-2015, in CNCC 13-04-2015

Ursula, geboren 20-05-2015, in CNCC 19-06-2015
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Een overzicht van het aantal kinderen vanaf het begin (september 2006) tot op heden:
 Er zijn tot nu toe 95 kinderen opgevangen in het CNCC
Van deze 95 kinderen zijn er:
 Twee kinderen geadopteerd in Tanzaniaanse gezinnen
 Zes kinderen opgenomen als pleegkind in Tanzaniaanse gezinnen
 41 kinderen teruggekeerd naar familie
 Vier kinderen overleden
 Voor het einde van het dit jaar gaan er weer zeven kinderen terug naar familie.
 34 kinderen gaan naar de lagere school en twee kinderen naar het voortgezet onderwijs.
Sommige van deze kinderen gaan in de vakanties naar familie, sommige komen in de
vakanties terug in het centrum. Al deze schoolkinderen vallen onder de financiele
verantwoordelijkheid van de Ned. Stichting CNCC
 Onder de dagelijkse zorg van de zusters in het CNCC zijn er nu:
- 24 kinderen onder de zes jaar.
- acht jongens, die naar de nabije locale school gaan. Zij zijn allen begonnen op
kostscholen, maar konden dat niet bolwerken. Zij lopen heen en weer van en naar
school en het centrum.
De zusters
Er bestaat een goed contract met en óók contact tussen Michael Shirima en de zusters van de
Ursuliner Orde. Het “hoofdkantoor”of “moederhuis” van deze orde bevindt zich in Singida in
Midden-Tanzania. Zij hebben in september hun 40-jarig bestaan in Tanzania gevierd, waar
Michael ook aanwezig is geweest. De laatste jaren is er binnen hun orde meer aandacht besteed
aan de opleiding van de aspirant zusters. Zo vragen zij nu van hun novicen dat zij
vervolgonderwijs hebben gevolgd na de basisschool en is de startleeftijd ook minimaal 18 jaar.
Wij merken dat in het centrum aan het feit dat meer zusters een beetje Engels spreken en ook
iets meer open staan voor andere invloeden. De contacten met de bv. de vrijwilligers zijn over het
algemeen goed te noemen, ook al is er een groot verschil in achtergrond en opvatting.
Sr.Ritha is nu voor het vierde jaar leidinggevende zuster en zal hopelijk nog een jaar blijven. De
wisselingen van zusters is iets waar ook Michael geen invloed op heeft.

Vrijwilligers
Er zijn na maart geen Nederlandse vrijwilligers meer in het centrum geweest. Wel zijn
verschillende vrijwilligers die eerder in het centrum hebben gewerkt, nog eens op bezoek
geweest tijdens hun vakantie. Ook is er een Tanzaniaans meisje een aantal weken als vrijwilliger
actief geweest in het centrum. Dit was in het kader van haar studie als stageplaats. Een leuke
ontwikkeling vinden wij.
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In en rond het centrum
1. Voortgang van de projecten van de Nederlandse stichting CNCC.
Dieren:
 De kippen “lopen” en leggen goed! Elke week worden er 1000 eieren verkocht aan de
hotels in de regio. Ook de Kenianen niet ver van het CNCC hebben belangstelling.
 De ingezette opbouw van de varkensstallen met inwoners is voorgezet. Kleine varkentjes
worden rond de leeftijd van 6 maanden verkocht, ook worden er een aantal gehouden
voor het verdere fokprogramma . We blijven voorzichtig en zorgvuldig in verband met de
varkenspest van vorig jaar waarbij alle 80 varkens zijn omgekomen.



De koeien gaan goed, er zijn drie koeien, een grote stier en 2 kalfjes. Nog nooit is er zoveel
melk voor de kinderen geproduceerd! De koeienpoep en de varkenspoep wordt succesvol
gebruikt voor de biogas installatie!
 Voor het eerst worden er kalkoenen gehouden. Op dit moment zijn er acht vrouwtjes en
vier mannetjes, ze groeien goed en we hopen bij terugkeer geweldige dieren te zien!
Moestuin:
Nog steeds een succes, op 4000 m2 worden vele groenten verbouwd. Met een eenvoudige
irrigatie kunnen we ook in de droge maanden groenten verbouwen.
De boomgaard:
Gaat prima, veel bananen, mango’s, avocado’s, sinaasappels en pinda’s. Groot succes!
Vooral voor eigen gebruik maar de overschotten worden aan de plaatselijke mensen verkocht.
Maismolen en Oliepers:
Beide zijn voorzien van stroom zodat ze kunnen gaan draaien, alles is gereed, het wachten was op
de oogsten van maïs en zonnebloemen. In hetzelfde gebouw hebben een aantal vrouwen een
winkeltje gehuurd van het CNCC en zij verkopen de gebruikelijke voedingswaren en wat kleine
snacks.

Elektriciteit:
Ondanks onze hoop dat we onafhankelijk zouden kunnen worden van de uiterst onbetrouwbare
stroomvoorziening via het netwerk (Tanesco) heeft een verder studie naar het nut en de
haalbaarheid van het gebruik van zonne-energie als energiebron uitgewezen dat het rendement
niet opweegt tegen de hoge investeringskosten. Ook het onderhoud, het niet kunnen
terugleveren van teveel opgewekte stroom aan het netwerk, maken dat we niet begonnen zijn
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met zonnepanelen voor het opwekken van stroom. Wel hebben we speciale meters geïnstalleerd
om het verbruik te kunnen controleren. Het warme water wordt via zonnepanelen geleverd.
De visvijver:
De visvijver is in twee gedeeltes verdeeld, een voor kleine Tilapia’s die moeten groeien en een
voor de grotere, die dan geoogst kunnen worden zonder het broed te storen. Wordt vervolgd.
2. Het personeel
Er zijn een aantal veranderingen in het management doorgevoerd, waarbij de verschillende taken
meer zijn losgekoppeld. Sr. Ritha is degene die de leiding blijft houden over de zorg voor de
kinderen en over de begeleiding van de zusters.
Per 1-08 is er een nieuwe projectmanager benoemd, die de leiding heeft over alle projecten
buiten de muren. Hij is een jonge, goed opgeleide man, een achterneef van Michael, die direct al
meer winst uit de projecten heeft weten te behalen. Volgende keer meer hierover.
De financiën worden gecontroleerd door een accountant, die regelmatig in het centrum verblijft.
Even dreigde onze trouwe chauffeur Juvenale er de brui aan te geven, maar gelukkig heeft
Michael hem met een beetje salaris verhoging en een goed gesprek hiervan kunnen weerhouden.
Hij blijft de stafauto, ambulance en de vrachtwagen rijden en onderhouden. De tractor heeft een
eigen bestuurder. Juvenale is, net als de onderhoudsman Fulgence, al vanaf het eerste uur een
belangrijke medewerker.
De dierenarts blijft op consult basis beschikbaar. Verder geen personele wijzigingen, behoudens
bij de zusters.
3. De Maktau Mountain Lodge
Maktau was de naam van Michaels moeder die het land, waar alles op gebouwd is, heeft
bewaard voor de familie.
De Lodge is door Michael en sponsors uit Tanzania aangelegd om bergbeklimmers en gasten voor
het CNCC onder te brengen. De winst komt ten goede aan het CNCC. Eind dit jaar wordt de Lodge,
met 16 2-persoons kamers in 4 ronde gebouwtjes, geopend. Officiële opening echter begin 2016
als wij er zijn!
4. Het vrouwenproject.
Ook de afgelopen periode heeft een groep van zes vrouwen steun gekregen voor een eigen
project. Ze maken kleren, verkopen doeken en kleine snacks. Van de winst laten ze hun kinderen
naar school gaan en betalen ze de lening aan ons terug. Dit jaar krijgen ze voor het laatst een
voorschot, daarna zullen ze op eigen benen gaan staan!
Tot slot:
Dankzij de goede communicatie via de mail en andere media blijven we redelijk goed op de
hoogte van het wel en wee in het CNCC. Toch blijft het beter om alles met eigen ogen te kunnen
aanschouwen, wat we begin januari dan ook weer gaan doen. We hopen jullie weer een vervolg
nieuwsbrief vanuit Tanzania te kunnen sturen.
We blijven dankbaar voor alle donaties die we krijgen. Hierbij richten we ons vooral op het
mogelijk maken van onderwijs voor de kinderen die een basis -en voortgezet onderwijsopleiding
gaan volgen.

Wij vinden dat onderwijs de hoeksteen is en blijft voor een goed
toekomstperspectief voor “onze” CNCC kinderen!
Met een warme groet vanuit een prachtig herfstig Zeeland,
Olga en Piet de Haas
www.ngalekucentre.com

