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Inleiding
Op 10 februari 2011 is bij notariële akte Stichting
Mzee Kambee opgericht.
De stichting heeft als doel om Maasai kinderen uit
Tanzania te ondersteunen met onderwijs. Specifiek
gaat het om kinderen uit het dorp Nadanya in
Bagamoyo District, ongeveer 140 kilometer vanaf de
hoofdstad Dar es Salaam.
De stichting heeft een rangschikking als Algemeen
Nut Beogende Instelling waardoor giften aan de
stichting aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Waar zet Stichting Mzee Kambee zich voor in?
Maasai leven al eeuwenlang volgens vaste tradities. Veeteelt is daarbij nog steeds de
economische spil van hun bestaan. Schoolopleidingen maken geen deel uit van deze
tradities. Klimaatveranderingen en epidemieën die de veestapel bedreigen zijn redenen
waarom ouders weinig tot geen inkomen meer hebben en kinderen een bestaan buiten
de Maasai traditie zoeken.
Maasai kinderen hebben rolmodellen voor ogen in de zorg, maatschappelijk werk,
techniek, onderwijs, logistiek en toerisme. Voor al deze beroepen is goed basismiddelbaar en hoger onderwijs een must. Deze opleidingen zijn kostbaar. Internaat- en
campusverblijf zijn de oplossing om onderwijs te volgen omdat de reisafstanden naar
school groot zijn.
Stichting Mzee Kambee helpt ouders en kinderen met de financiering van school- en
collegegeld. In 2018 hebben we een kleuterschool gebouwd in Nadanya. Onze hulp is
kleinschalig. We beperken ons tot de families in het dorp Nadanya.
De eerste afgestudeerden hebben inmiddels een baan en ondersteunen op hun beurt
hun eigen families.
Maasai vrijwilligers ter plaatse zorgen voor de mentale support voor de studenten. Dit is
belangrijk omdat veel van deze kinderen problemen hebben door het verlies van een of
beide ouders. Het tegengaan van kindhuwelijken is een tweede doel. Meisjes worden
traditioneel op jonge leeftijd uitgehuwelijkt. Zolang de stichting een studie faciliteert
worden de ouders of de voogd contractueel verplicht om de meisjes niet uit te
huwelijken.
Stichting Mzee Kambee ondersteunt studenten zodanig dat zij voor zichzelf een beter
bestaan kunnen opbouwen. Onze droom is dat steeds meer Maasai meisjes en jongens
toegang krijgen tot kwalitatief onderwijs.
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In dit jaarverslag geven we een update over de voortgang van de onderwijsprestaties
van de studenten en leggen we verantwoording af over zowel de inkomsten als ook de
uitgaven.
Onze speciale dank gaat uit naar alle donateurs, sponsoren en naar de vermogensfondsen waarmee we samenwerken. Daarnaast zijn we dankbaar voor de inzet van onze
vrijwilligers in Nederland en Tanzania met wie we we gezamenlijk onze missie
waarmaken.

Belinda Beerthuizen
Voorzitter Stichting Mzee Kambee
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De studenten
Stichting Mzee Kambee heeft in 2021 in totaal tien studenten ondersteund in het basis,
middelbaar en beroepsonderwijs en aan de universiteit.

1. Universiteiten & Beroepsopleidingen
Ngiteteni is in oktober 2021 geslaagd voor haar Bachelor of Art in Community
Development (BACD). De stichting heeft Ngiteteni de afgelopen 6 jaar geholpen bij haar
studies en wij zijn dan ook verheugd dat zij nu de hoogst haalbare kwalificatie heeft
behaald en opzoek kan gaan naar een passende baan. Ngiteteni is dankbaar dat de
stichting haar heeft willen ondersteunen. Zes jaar geleden is zij ontsnapt aan de situatie
waarin haar vader haar wilde uithuwelijken. Nu is zij een goed opgeleid vrouw die
instaat is om zelfstandig keuzes te kunnen maken.
In maart 2019 is Kesia gestart aan het College of Law in Dar es Salaam. Zij volgde
daar een opleiding tot juridisch medewerker. Na het behalen van haar certificaat in het
eerste jaar werd de school onverwacht door de overheid gesloten. In januari 2021 is zij
gestart met de twee jarige vervolgopleiding aan het Mzumbe College in Mbeya.
Naishoruno is in november 2020 gestart met een opleiding in Business Administration
aan het Institute for Accountancy in Singida. In november 2021 heeft zij het eerst jaar
helaas niet succesvol kunnen afsluiten. Redenen hiervoor zijn dat Naishoruno vlak voor
het eind examen door een automobilist is aangereden op straat. Tevens heeft
Naishoruno ook een leerkracht afgewezen die een seksuele relatie met haar wilde
aangaan. Het lijkt er op dat hij haar als vergelding een onvoldoende beoordeling heeft
gegeven. In 2022 zullen wij ons inspannen om Naishoruno herplaatst te krijgen op een
ander opleidingsinstituut waar zij opnieuw kan beginnen.
Jafary is een student aan de Universiteit van Arusha die een studiebeurs ontvangt
vanuit de overheid. De studiebeurs dekt niet alle kosten zoals studieboeken en
excursies. De stichting helpt Jafary door deze extra kosten voor onze rekening te
nemen.
2. Middelbare scholen
Tunda, Maria en Yona zijn de middelbare school studenten die worden ondersteund
door de stichting. In maart hebben we een verzoek ontvangen om Joyce op te nemen
in ons programma. Joyce heeft op een private basisschool gezeten. De verwachting is
daarom dat ze het goed zal doen op de middelbare school. Haar vader wil haar echter
uithuwelijken maar haar moeder was het daar niet mee eens. Haar moeder heeft Joyce
ingeschreven op Moreto Secondary School en heeft onze steun nodig bij het betalen van
het schoolgeld.
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3. Basisschool
Christina heeft het zesde schooljaar op een particuliere Engelstalige basisschool
afgerond en gaat over naar klas 7. Dit betekent dat zij eindexamen zal doen in 2022.
Reson heeft in 2021 het tweede jaar van de Engelstalige basisschool met goede
resultaten afgerond. Op haar rapport staat dat zij de beste leerling is van haar klas.
A
a
Tabel: Aantal kinderen dat per jaar wordt ondersteund
2020
2021
2022
Universiteit
2
2
1
Beroepsopleiding
3
2
2
Middelbare school
5
4
4
Basisschool (Engelstalig)
2
2
2
Totaal
12
10
9

4. Parek Kleuterschool
In 2018 hebben we de bouw van de
kleuterschool in Nadanya afgerond.
Dagelijks bezoeken ongeveer 20 a 30
kleuters uit de omgeving het schooltje.
In 2021 hebben wij vanuit 40dagenaktie nogmaals een mooie donatie
ontvangen om een nieuw toiletgebouw
te kunnen bouwen en het terrein van de
school met een hekwerk te kunnen
omheinen. Dit project is succesvol
afgerond.
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Verantwoording & Financiën
Stichting Mzee Kambee heeft als primaire taak het bijeenbrengen van zo veel mogelijk
financiële middelen om haar missie te realiseren: onderwijs voor kinderen uit Nadanya
en omstreken. Door middel van onderwijs kunnen kinderen de vicieuze cirkel van
armoede doorbreken om verder te bouwen aan hun toekomst.
Onze belangrijkste bronnen van inkomsten zijn (vermogens)fondsen en de periodieke
donaties die we mogen ontvangen. Ook worden er activiteiten op scholen georganiseerd
en bijvoorbeeld theatervoorstelling gehouden waarbij de opbrengst wordt gedoneerd
aan Stichting Mzee Kambee.
Voor iedere student is een reservering gemaakt voor het schoolgeld tot aan het einde
van zijn of haar huidige opleiding. Wij vinden het belangrijk om studenten in staat te
stellen hun opleiding volledig af te ronden.
Als bestuur is het voor ons belangrijk om de organisatiekosten zo laag mogelijk te houden.
Alle bestuursleden verrichten dan ook hun werkzaamheden voor de stichting volledig
onbezoldigd en zonder enige onkosten- of reisvergoeding.
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter – Belinda Beerthuizen
Penningmeester – Ria van der Stok
Secretaris – Jose van de Pol
Bestuurstaken:
- stelt het meerjarenplan vast
- neemt besluiten over toelating studenten
- houdt toezicht op de projecten schoolgeld en klaslokaal
- houdt financieel toezicht op inkomsten en uitgaven
- stelt jaarlijks de begroting vast
- stelt de jaarrekening vast
- stelt het jaarverslag vast

De stichting heeft geen werknemers in dienst. Het bestuur wordt ondersteund door
vrijwilligers in Nederland en Tanzania. Aan onze Tanzaniaanse vrijwilligers wordt een
vergoeding betaald voor gemaakte reis- administratie-en telefoonkosten.
Het bestuur van de Stichting Mzee Kambee heeft de jaarrekening over 2021 vastgesteld
in zijn vergadering van 1 februari 2022. De jaarrekening is een separaat document.

6

