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VOORWOORD

Vijf jaar geleden is Stichting Mzee Kambee opgericht, een mooi moment om in
2016 bij stil te staan. We hebben al onze donoren dan ook met een speciaal
voor ons ontworpen kaart en een voortgangsverslag bedankt voor hun
betrokkenheid en ondersteuning.
Wij kijken terug op vijf jaar waarin we mooie acties hebben gevoerd en
inmiddels ruim 25 studenten hebben ondersteund. Naast de ondersteuning
van kinderen op basisscholen en middelbare scholen hebben wij ons ook op
het pad van het beroepsonderwijs gewaagd. Het is toch een mooi resultaat als
een student na hard werken een diploma in handen heeft waarmee hij of zij
aan de slag kan en een eigen inkomen kan verdienen.
Dit was een van de doelen die we voor ogen hadden en waarvoor de stichting
is opgericht. Het is dan ook fijn om te constateren dat we op de goede weg
zijn, ook al zit er nog wel eens een diepe kuil in de Tanzaniaanse wegen,
waardoor niet iedere student zijn eindbestemming haalt. Ook al vallen er soms
studenten uit, als bestuur blijven wij van mening dat ieder schooljaar telt.
Onderwijs geeft altijd toegang tot een betere toekomst en een gezonder leven.

Belinda Beerthuizen
Voorzitter
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DE STUDENTEN

o

Beroepsopleidingen

Dennis, heeft de tweejarige opleiding aan het College voor Toerisme met een
mooi certificaat afgesloten. Hij heeft de afgelopen twee jaar met plezier zijn
opleiding gevolgd en hard gestudeerd. Stages in verschillende Nationale Parken
maakten onderdeel uit van zijn opleiding. In september 2016 is hij met de
vervolgopleiding gestart en hij hoopt in juli 2017 zijn opleiding af te sluiten met
een diploma. Een afgeronde opleiding voor Dennis is een mooie start van een
nieuwe toekomst. Een toekomst die hij zelf moet waarmaken omdat zijn beide
ouders al langere tijd zijn overleden en hij er na zijn studie alleen voor staat.
We zijn er trots op om te vermelden dat we een externe donor hebben gevonden
die het derde jaar van zijn studie financiert. Wij blij dat de Vogelgezang
Foundation in onze aanpak en doelstellingen gelooft en ons daarin ondersteunt.
Esta heeft de tweejarige opleiding tot basisschool leerkracht met succes in 2016
afgerond. Na het behalen van haar certificaat heeft zij enkele maanden
vrijwilligers werk verricht op een particuliere basisschool. Esta is in afwachting
van een plaatsing door de overheid op een basisschool.
Nieuwe studenten in ons programma die een beroepsopleiding volgen zijn Sumai
Sadiki en Ngiteteni Mkweo.
Sumai is de oudste van 8 kinderen en woont bij zijn moeder. Hij heeft slechts
twee jaar middelbare school gevolgd omdat zijn moeder het schoolgeld niet kon
opbrengen. Na school is Sumai in eerste instantie gestart met een klein bedrijfje;
het vertonen van video’s in een gemeenschapshal. Hij heeft daarvoor een
systeem gebouwd met een zonnepaneel om de video’s te kunnen laten afspelen.
Zijn interesse is hierdoor gewekt om door te leren tot elektricien. De kosten voor
de opleiding zijn een zware last voor zijn moeder en Sumai is inmiddels door zijn
spaargeld heen. Hij heeft een verzoek ingediend bij ons om zijn opleiding aan het
Technisch College af te kunnen maken. De stichting heeft in 2016 het resterende
college betaald en zal hem ook in 2017 ondersteunen.

Ngiteteni woont in een dorpje in de buurt van Nadanya. Zij heeft eind 2015 haar
middelbare school afgesloten. Haar vader wilde haar direct uithuwelijken terwijl
haar moeder graag zag dat haar dochter een opleiding ging volgen. Omdat
Ngiteteni nog lang niet van plan is om te trouwen heeft zij zich in overleg met
haar moeder aangemeld op de Universiteit van Iringa. Haar moeder en andere
familieleden hebben met moeite de eerste aanbetaling van het college geld
gedaan. Zij hebben uiteindelijk de stichting gevraagd om het ontbrekende college
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geld te betalen. Ngiteteni volgt een opleiding tot maatschappelijk werker. Dit jaar
is een voorbereidend jaar op de uiteindelijk twee jarige beroepsopleiding die zij
graag in 2017 zou willen volgen.

o

Middelbare scholen

MORETO SECUNDARY SCHOOL
Janet heeft in oktober 2016 eindexamen gedaan aan de middelbare school. In
2017 wordt de uitslag verwacht. Afhankelijk van de eindcijfers gaat de
stichting in gesprek met Janet of een beroepsopleiding gevolgd kan worden en
zo ja, welke studie haar voorkeur heeft.
TARWANDA SECONDARY SCHOOL
Ook Prisca heeft eindexamen gedaan en is in afwachting van haar diploma en
cijferlijst. Afhankelijk van het aantal voldoendes is er doorstroming naar een
vervolgopleiding mogelijk. Sinds de komst van een nieuwe President in 2015
zijn de toelatingseisen aangescherpt.
LUGOBA SECONDARY SCHOOL
Eva en Kesia hebben in oktober 2015 hun eindexamen gedaan. In Tanzania
duurt het altijd enkele maanden voordat de uitslagen bekend worden
gemaakt. Voorafgaand aan de uitslag hebben Eva en Kesia een cursus Engels
en computervaardigheden gevolgd van vier maanden. Deze dames hoorden
uiteindelijk in maart 2016 dat ze niet zijn geslaagd. Op verzoek van beide
studenten en hun ouders is er voor gekozen om hun een herkansing te geven.
In december 2016 heeft de stichting schoolgeld betaald voor een Katholieke
privéschool die studenten in 2 jaar naar de herexamens begeleidt.
Korduni heeft in oktober 2016 eindexamen gedaan. Korduni is zeer
gemotiveerd om straks een beroepsopleiding te volgen omdat hij er alleen
voorstaat. Hij zou graag een opleiding volgen in de richting van toerisme of
wildlife management. Ondanks de tegenslagen, zijn moeder die in 2013 is
overleden en zijn oma die in 2015 is overleden blijft hij goed zijn best doen op
school en hoopt hij op een goed examenresultaat.
Mkana heeft het tweede schooljaar afgesloten. Mkana’s beide ouders zijn
overleden en zij woont sinds enkele jaren bij haar oom en tante in huis tijdens
haar vakanties. Mkana weet dat zij zelf verantwoordelijk is voor haar toekomst
en is gedreven om er het beste van te maken.
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Anna is dit jaar ingestroomd in het eerste jaar van het middelbare onderwijs. Wij
wensen haar veel succes op school.
Voor het schooljaar 2016 heeft de stichting een drietal nieuwe studenten
toegevoegd die instromen op de middelbare school.
Naishoruno is gestart in het 1e jaar op Mboga Secondary School. Haar vader
heeft tijdens de droogte in 2015 veel van zijn koeien verloren. De familie is
zelfs ingetrokken bij de ouders van de moeder omdat ze geen inkomen meer
hebben.
Peneti is voor het 2e jaar middelbare school ingestroomd. Zijn familie was
vorig jaar wel instaat om het schoolgeld te betalen. Helaas heeft zijn vader
geen werk meer waardoor zij aankloppen bij de stichting zodat Peneti naar
school kan blijven gaan.

ACTIVITEITEN
Als stichting hebben we in 2016 kennisgemaakt met de Stichting “Vogelgezang
Foundation” in Den Haag. Deze stichting gelooft ook in het belang van
onderwijs om de levens ten goede te beïnvloeden van kinderen in
ontwikkelingslanden. De stichting heeft financiële steun toegezegd voor het
laatste studie jaar van Dennis.
Zoals in de inleiding benoemd hebben wij als stichting al onze donoren van de
afgelopen vijf jaar een kaart gestuurd met een update van de vorderingen van
onze studenten. Op deze actie hebben de meeste donoren weer fantastisch
gereageerd met een mooie gift, waarvoor natuurlijk onze dank.
De donaties die wij in 2016 hebben mogen ontvangen stellen de stichting weer
mede instaat het schoolgeld voor al onze studenten te betalen.
Als stichting hebben wij een nieuwe vrijwilliger bereidt gevonden om ons het
komende jaar bij te staan in onze fondsen werving. Wij verheugen ons op een
mooie samenwerking in 2017.
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JAARCIJFERS

Financieel overzicht
Saldo Betaalrekening 01-01-2016

1.185,64

Saldo Spaarrekening 01-01-2016

19.117,66

Ontvangen Rente 2015

28,68

Ontvangen uit giften en acties

3.045,00

Uitgaven Bankkosten binnen/buitenland
Uitgaven Schoolgelden

223,71
4.564,00

Uitgaven Overig
Uitgaven Overhead Tanzania/ Nederland

215,17

Saldo Betaalrekening 31-12-2016

1.936,76

Saldo Spaarrekening 31-12-2016

16.437,34

Voor iedere student is er een reservering gemaakt voor het schoolgeld tot aan het
einde van zijn of haar opleiding.

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter – Belinda Beerthuizen
Penningmeester – Ria van der Stok
Secretaris – Jose van de Pol
Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden voor de stichting volledig
onbezoldigd en zonder enige onkostenvergoeding.
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