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1. Voorwoord van de voorzitter 

 

Dit jaar was voor MamaZoeloe NL (MMZ NL) en voor onze samenwerkende lokale organisatie 

de MamaZulu CBO in Sengerema (MMZ TZ), een jaar, waarin er een stuk rust (echter géén 

berusting) is gekomen in mijn leven t.a.v. het helpen van onze doelgroepen en projecten in 

Tanzania.  

 

Ons MMZ TZ-team bestaande uit Kulwa Marco, Lameck Deus en Bernadetha Karoli, onder 

management van Peter Laurian, heeft onze projecten en de samenwerking met de lokale 

partners en regering in 2017 intensief opgepakt. En ze hebben wekelijks ons op de hoogte 

gehouden van de gang van zaken, wat enorm vertrouwen geeft in een goede gang van zaken. 

Ik dank onze collega’s in Sengerema, Tanzania, voor hun inzet in de diverse projecten. 

 

Als (pro bono) directeur van MamaZoeloe heb ik in oktober de reis naar Sengerema 

gemaakt, om de banden te versterken met de  MMZ TZ en de samenwerkende partners en 

doelgroepen te spreken. E.e.a. is in goede banen verlopen en we hebben mooie resultaten 

kunnen boeken in ontwikkelingssamenwerking voor vele minderbedeelde en kansarme 

mensen. Ik heb me wederom gesteund gevoeld door Peter Laurian, als manager van de 

lokale CBO bemiddelend bestuurslid in Nederland. Ook heb ik prettig samengewerkt met 

Lameck Deus, onze lokale secretaris en bestuurslid Kulwa Marco die overal in betrokken is. 

Bernadetha Karoli, zus van Peter en onze lokale penningmeester, heeft me maandelijks de 

plussen en minnen in Xcell doen toekomen.  Samen stonden we sterk. Niet in de laatste 

plaats voel ik me immer gesteund door Ron, mijn man, die als altijd een ambassadeur is van 

de stichting.  

Vrijwilliger, Vriend en opticien Gerard van Schie ging in oktober voor de 2e keer mee op 

projectenreis. Hoewel het beoogde Brillenproject anders verliep dan gepland, heeft Gerard 

laten zien dat hij alle projecten van de stichting een warm hart toedraagt. En dan onze 

Vrienden en Donateurs hier in Nederland, die in onze directe hulp geloven en weten dat elke 

cent doordacht en goed besteed wordt! Zonder hen kunnen we niet. Aan hen allen veel dank. 

Als voorzitter, oprichter, initiator, directeur, collega en mede-uitvoerder binnen MamaZoeloe 

voel ik me ieder jaar toch maar weer een bevoorrecht mens.  

 

Elk jaar veranderen er ook zaken, want er lopen projecten af en er zijn projecten duurzaam 

geworden. Ook zijn er nieuwe (bouw-)projecten bij gekomen in 2018. 

Onze uitdaging: de regering in Tanzania kondigt telkens weer nieuwe regels aan en deze zijn 

helaas niet altijd meewerkend met ons beleid of dienstbaar aan onze projecten in Sengerema. 

Daar moeten we hard voor werken en verbaal voor vechten, maar onze liefde voor ‘waar we 

het voor doen’ overwint gelukkig. 
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MMZ TZ is meer eigen verantwoording gaan dragen over onze sociale projecten en de 

verslagen en rapporten van hen zijn dan ook vaak informatieverstrekkend voor onze Vrienden 

in Nederland. Hun inzet en verantwoordelijkheidsgevoel is ook nodig in een land waarin de 

president duidelijk aangeeft dat hulp en diensten vanuit lokale organisaties moeten komen.  

Zijn districtsregeringen hebben daar wel de mensen, maar niet altijd de middelen voor en dat 

maakt dat samenwerking in gezamenlijke doelen heel belangrijk blijft.  

Natuurlijk blijft MMZ NL wekelijks betrokken en geven wij de financiële koers aan. Zij geven 

aan wat nodig is en wij geven aan wat mogelijk is. Die intensieve samenwerking geeft mij 

persoonlijk en daarmee de stichting meer ruimte voor andere zaken in mijn leven, die ook 

belangrijk zijn.  

 

De MMZ CBO houdt dagelijks kantoor in het nieuwe Internet Café (Media Expertz) van Peter 

Laurian in  Sengerema. Daar worden ook initiatieven genomen en zakelijk dingen mogelijk 

gemaakt die de gemeenschap ten goede komen.  Denk aan het geven van eenvoudige 

computerlessen aan studenten en schoolverlaters. Een prachtig initiatief, wat jonge mensen 

in Sengerema kansen geeft op  meer kennis en wellicht meer toekomst. Onze stichting steunt 

deze initiatieven door in basis zorg te dragen voor meubels en 2e hands computers. Uit het 

lesgeld worden leerkrachten betaald. Leerlingen krijgen na 2 weken les een certificaat. 

 

Over onze verdere projecten en samenwerking kan je meer lezen in dit jaarverslag 2018. 

 

Geniet ervan! 

Willeke 
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2. Verslag van het bestuur 

 

Ons bestuur bestaat uit Willeke de Mos, Peter Laurian en Fazia Tewarie. 

 

We blikken terug op het jaar 2018, waarbij er aandacht is voor de reizen en elk van de vier 

projecten van MamaZoeloe. Tevens kijken we wat er op het programma staat voor 2019. 

 

Reizen 

 

Er zijn dit jaar 2 projectreizen gemaakt naar Sengerema, Tanzania, waarbij we vele doelen 

hebben waargemaakt. 

 

- 1. In mei door Peter Laurian 

 

Doel van deze trip was:  

• Overleg met MMZ TZ over de dagelijkse gang van zaken, over inzet en resultaten en 

over communicatie/motivatie onderling; 

• Het helpen inregelen van de nieuwe toiletten voor de gehandicapte kinderen in Busisi; 

• Het ontmoeten van MMZ TZ en het bezoeken van onze projecten; 

• Het ontmoeten en spreken van onze doelgroepen; 

• Het bespreken van de economische situatie t.a.v. onze ondernemers op de lokale 

markten die van de MMZ TZ micro kredieten ontvangen; 

• Het inregelen van zaken die nodig zijn om in oktober gericht te bezoeken. 

 

             Bezoekverslagen kunt u terugvinden op onze website www.mamazoeloe.nl  

 

- 2. In oktober door Peter Laurian, opticien Gerard van Schie en Willeke de Mos 

 

Doel van Gerard in deze trip was ondermeer: 

• Het nog 1x helpen van minderbedeelde mensen met onze brillen op sterkte uit NL, 

alles in het kader van World Sight Day 2018 (WSD).  Echter, de koffer met brillen is 

door nieuw regeringsbeleid bij de grens van Tanzania ingenomen tot nader order. 

Peter en Gerard hebben diverse oplossingen gezocht om de koffer in te voeren, maar 

helaas zonder resultaat. Wel hebben ze een mogelijkheid gevonden om toch nog een 

dag een brillenproject te draaien in het kader van WSD 2018, waarbij 100 brillen 

aangemeten zijn; 

• Het bieden van workshops in het Sengerema Hospital aan het lokale oogteam o.l.v. de 

nieuwe oogarts Dr. Muhoja m.b.t. de in eerdere jaren door ons gedoneerde 

apparatuur;  

http://www.mamazoeloe.nl/
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• Het doen van oogmetingen bij patiënten in het Sengerema Hospital. 

• Het ondersteunen van Willeke en Peter in de diverse prioriteiten die de projectreis in 

oktober rijk was. 

 

 

Doelen en prioriteiten van Peter en Willeke in hun projectreis waren: 

 

• Het overleggen met en coachen van onze lokale MamaZulu CBO members; 

• Spreken van onze projectpartners NURU, SDAG en MMZ TZ; 

• Kennis delen met schoolhoofden en regeringshoofden over gang van zaken; 

• Bezoeken van onze doelgroep-kinderen en overleg over voortgang en progressie; 

• Het nieuwe internet café van Peter Laurian bezoeken; 

• Het overhandigen van een 50 bladen tellend fotoboek van 5 jaren Brillenproject aan 

de echtgenote van wijlen Dr. Seleli en zijn gezin bij hen thuis; 

• Het openen van het nieuwe klaslokaal voor de gehandicapten in Kizungwangoma; 

• Het ontmoeten van ons nieuwe project: voedsel en daarmee energie voor leerlingen 

van het gehandicaptenschooltje in Busisi; 

• Het openen van de gesponsorde toiletten aan de school in Busisi; 

• Bezoeken van de familie van Peter, die met elkaar er tevens voor zorgen dat onze 

projecten goed blijven lopen; 

• Het ontmoeten van de wijkofficier in Ibisabageni die het ons daar gevestigde nieuwe 

project heeft aangedragen: een extra klaslokaal bouwen voor een school met 1600 

leerlingen (zie foto onder) 

 

MMZ TZ maakt steeds meer zelf verslagen van de bezoekresultaten en de ‘directe hulp’-vraag. 

Deze verslagen krijgen Vrienden per e-mail doorgestuurd en zijn terug te vinden op onze 

website. 

 

 
Klaslokaal in aanbouw in Ibisabageni 
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In de navolgende onderdelen wordt er nader ingegaan op de 4 lopende projecten van de 

Stichting MamaZoeloe. 

 

CBO/Micro-krediet project 

 

De lokale MamaZulu-leden hebben begin 2017 moeten constateren dat vanwege de grote 

economische recessie in het land leningen bieden een groot risico is gebleken. Ondernemers 

konden vaak niet aan de verplichtingen voldoen en het roulerende fonds heeft verliezen 

geleden. Er zijn vergaderingen gepland en actieplannen gemaakt, die door de ondernemers 

bezocht en nageleefd moesten worden. Terugbetalen stond hierbij hoog in het vaandel. 

 

Van de 60 ondernemers waren er medio 2017 nog maar 30 die aan hun verplichtingen konden 

voldoen. In 2018 is ook dat aantal meer dan gehalveerd. 20 kleine ondernemers die vanuit 

sociaal oogpunt leningen hebben gekregen van 100.000 Tsh (40 euro) hebben grotendeels 

moeten afhaken. Ook grotere ondernemers, die 15% rente betaalden over hun leningsom, 

draaiden niet genoeg omzet om volledig aan hun verplichtingen te voldoen. 

 

De MMZ-CBO leden bleven ook in 2018 opleiding, begeleiding en monitoring aan de 

ondernemers geven. Echter, de regering maakt het met verplichte regels (denk aan 

belastingen, verplicht kinderen naar school ondanks hoge kosten etc) welhaast onmogelijk om 

aan hun verplichtingen van terugbetaling te voldoen. De armen worden armer. De werkende 

armen moeten alle zeilen bijzetten om hun gezin draaiende te houden. Van terugbetaling kan 

dan geen sprake zijn. Er is geen opzet. Mensen willen graag nog terugbetalen, maar als dat 

betekent dat je gezin geen eten meer heeft is dat geen optie. 

 

We zijn dan ook al geruime tijd gestopt met het verstrekken van kredieten. Zaak is dat de MMZ 

TZ, samen met de ondernemers, blijft kijken naar de mogelijkheden om de gelden terug te 

krijgen.  

 

Project weeskinderen naar school 

 

Samenwerkingspartner is NURU, voor weeskinderen die door financieel support van 

MamaZoeloe SCHOOLTIJD naar school gaan. Van de oorspronkelijke 30 weeskinderen die 

MMZ NL sinds 2012-2013 in hun schooltijd sponsert,  zijn er in 2018 weer 6 kinderen 

afgestudeerd. In 2019 hebben we dan nog 11 kinderen die op school zitten. Ze krijgen via 

NURU de zorg en aandacht, kleding, schoeisel en schoolspullen die nodig zijn om hun 

onderwijs goed te volgen. 2 getalenteerde weeskinderen hebben een verzoek bij onze 

stichting ingediend om verder te mogen studeren.  
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Het verzoek voor’ Form V and VI’  van getalenteerd leerling Meryciana zullen we in februari 2019 gaan honoreren. 

 

MMZ NL heeft dit jaar besloten dat in 2021 NURU moet zorgdragen voor duurzaamheid van 

dit project.  

2021 is het jaar waarop de meeste leerlingen afgestudeerd zijn, hetzij aan de basisschool, 

hetzij aan de middelbare school.  

 

 

 

 

Over NURU en hun vraag naar een nieuwe partner/sponsor voor hun eigen organisatie. 

Om zelf nieuwe weeskinderen te plaatsen op de school, is NURU in 2016 met een 

ondernemersplan begonnen, waar nog steeds fondsenwerving voor gedaan wordt. In een 

cultuur zoals in Sengerema, Tanzania is verduurzaming van projecten met eigen gelden een 

enorme uitdaging. NURU is een serieuze en integere lokale organisatie die in elk geval er alles 

aan zal doen om hun stichtingsdoelen te verwezenlijken. Nog even dit: 

NURU is in 2016 zelfstandig een privé-schooltje begonnen voor kleuters. En wil zo ook een 

(commerciële) privé-basisschool beginnen. Uit de school-opbrengsten worden de leerkracht, 

de huur en onkosten betaald. Wat overblijft gaat naar onderwijs voor nieuwe weeskinderen. 
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Een initiatief wat zich in 2017 en 2018 (naast ons weeskinderen-project) heeft voortgezet. 

NURU zoekt een vaste sponsor/donateur die hen aankomende 5 jaar financieel wil gaan 

ondersteunen in het businessplan van deze privé-school, om uiteindelijk het weeskinderen-

naar-school project duurzaam te kunnen maken en meer weeskinderen in Sengerema te 

kunnen helpen. 

 

Wij als MMZ NL danken NURU voor hun inzet als samenwerkende partner in ons 

Weeskinderen-project. 

NURU heeft een Kerstfeest mogen organiseren voor onze weeskinderen en hun 

ondersteuners van 200.000 Tsh (=80 euro) waarvan verslag op de website. 

 

Directe Hulp 

 

Een programma wat kansarme gezinnen een duwtje in de rug geeft.  

Het kost de stichting 100 euro per maand om 36 gezinnen ieder jaar weer een zetje in de 

goede richting te geven. 

 

 
 

Er is ook in 2018 terugkerend maandelijks directe hulp verleend door de leden van MMZ TZ 

aan zeer kwetsbare gezinnen en doelgroepen in datgene, wat zij het hardst nodig hebben.  Dit 

varieert van huur voor woningen tot kleine micro-kredietjes, medicijnen, kleding en/of 

schoeisel voor het gezin. Dit alles onder de noemer: Directe hulp. 
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Getruda’s gezin met 8 kinderen, waarvan 4 weeskinderen, heeft naast deze directe hulp 

wederom een jaar huur mogen ontvangen van een vaste donateur uit NL. Alle kinderen 

hebben outfits kleding en schoenen gekregen. Ook de moeder en adoptieve moeder van dit 

gezin is door de donateur in het zonnetje gezet. De spullen zijn ingekocht op de lokale markt, 

tesamen met Getruda, alleenstaande moeder/voogd van het gezin. 

 

Er is dit jaar financiële hulp geboden: 

- In de bouw van een extra klaslokaal voor de Ibisabageni school. De regering droeg zorg 

voor een goede fundering van de klas en wij bouwden de klas.  

 

Project gehandicapten naar school 

 

Er is dit jaar financiële hulp geboden: 

- in de bouw van nieuwe toiletten voor de gehandicapten aan de Busisi school; 

- In het voorzien van dagelijks voedsel (pap) aan de kinderen, om hen energie te laten 

voelen voor de aan geboden onderwijs en therapie. De regering zorgt voor salaris van 

speciale leerkrachten. 
 

Onze gehandicaptenscholen zijn verdubbeld. We hebben Kizungwangoma en nu ook Busisi. 

Op beide scholen zijn er nu 25-30 gehandicapten die dagelijks naar school komen voor 

onderwijs, spel en therapie. MMZ NL financiert dagelijks de pap voor de kinderen, zodat ze 

daadwerkelijk naar school komen en de lessen en speltherapie kunnen volgen. 

In Busisi hebben we een groot aantal (15) leerlingen met gehoorproblemen. We gaan in 2019 

bekijken of we het klaslokaal kunnen splitsen of uitbreiden met een extra lokaal, waardoor de 

dove leerlingen meer specifiek gerichte lessen kunnen ontvangen.  

E.e.a. is altijd weer afhankelijk van de binnenkomende gelden in Nederland. 

 

Onze gesponsorde schoolbus aan de Kizungwangoma school heeft ook weer gereden in 2018. 

De districtsregering zorgt goed voor onderhoud, chauffeur, benzine en veiligheid.  

 

In oktober zijn de toiletten voor de gehandicapten van de Busisi school officiëel geopend. Een 

districtsbeambte in Sengerema heeft samen met Willeke het lint doorgeknipt en er werd 

direct een plan aangenomen voor de bouw van een keuken aan de gehandicaptenschool in 

Busisi in 2019.  

Dit is meer dan nodig om tot goed onderwijs en therapie te komen voor de leerlingen, weten 

we uit ervaring met de Kizungwangoma school. 

 

Dank aan de stichting van Henk en Wieke Broeders, die de keuken van Busisi (én het 

schoollokaal in Ibisabageni) financiëel mogelijk hebben gemaakt. 
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Opening van de ‘special needs’- toiletten in Busisi 

 

 

MMZ TZ heeft in december 2018 een Kerstfeest mogen organiseren voor de gehandicapte 

kinderen in beide scholen.  

 

Vriendenborrel in NL: 

De jaarlijks in november geplande Vriendenborrel aan de Wickelaan 61 te Leidschendam is 

afgeschaft. Er zijn te vaak conflicten met de diverse agenda’s van Vrienden waardoor een 

kleine kern verschijnt. De mensen die geinteresseerd zijn in foto’s en verhalen heten we graag 

welkom.  Er is met regelmaat nieuwsmailing uitgegaan in 2018, zodat iedereen toch een goed 

beeld heeft van de ontwikkelingssamenwerking in Tanzania.  De reacties zijn altijd 

hartverwarmend.  

 

Blik op 2019: 

 

In 2019 openen we een extra klaslokaal in Sengerema, in de wijk Ibisabageni.  

Dit betekent dat deze school minder leerlingen per klas kan hebben, wat het onderwijs ten 

goede komt. 

 

In 2019 gaan weer een aantal weeskinderen uit ons educatie-project afstuderen. We wensen 

deze kinderen enorm veel succes in het laatste jaar van hun basis- of voortgezet onderwijs. 
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De MamaZulu CBO leden Kulwa, Bernadetha en Lameck, gaan in 2019 elke maand weer 

Directe Hulp verlenen aan kansarme of zieke mensen die net dat duwtje in de rug nodig 

hebben om zelf weer een beter leven te krijgen voor hen en hun familie. Dit kost de stichting 

240.000 Tsh per maand (= 100 euro) 

 

Er staat 1 projectreis op de planning in 2019: 

- In mei zal Peter Laurian met zijn vrouw Jolanda van Schie onze doelgroepen bezoeken 

en de partners spreken en de MMZ CBO coachen in hun taken. 

 

In alle bezoeken wordt er gekeken hoe het met het project en met de voortgang ervan gaat. 

Er zal door ons weer een luisterend oor en directe hulp worden geboden. We spreken ook de 

mensen binnen de doelgroepen, dus de leerkrachten, (adoptie-)ouders, kinderen en de 

ondernemers. En we onderhouden de contacten met de Districtsregering. 

 

Ook komen financiële zaken en nieuwe projecten aan bod. We spreken de leden van onze 

zusterorganisatie  en de diverse projectpartners. Er vindt advisering en coaching plaats. 

 

Van ons MMZ TZ-bestuur in Sengerema:  

‘Wij gaan ons in 2019 voornamelijk focussen op 2 scholen met in totaal 50 gehandicapte 

kinderen, zodat deze kinderen school en therapie kunnen volgen in Sengerema. Ook verlenen 

we elke maand  ‘directe hulp’  binnen ons leefgebied.  Wat heeft iemand echt heel hard nodig 

en hoe kunnen we met relatief weinig geld van MMZ NL en met onze eigen kennis, voor die 

mensen het verschil gaan maken. Dát is ons doel.’ 

 

‘De ondernemers met microkredieten hebben het nog steeds erg moeilijk in de economische 

recessie die Tanzania kent. We doen er alles aan om hen gemotiveerd en actief te houden, 

zodat zij mogelijk aan hun verplichtingen voldoen.’ 

 

‘Wij berichten MMZ NL over de voortgang van zaken en over de projecten. Willeke zal de 

achterban en Vrienden e.e.a. laten zien en schrijven, via e-mail, de social media: onze FB-

pagina, LinkedIN, Instagram en op de website: www.mamazoeloe.nl., www.mamazoeloe.org 

en www.mamazoeloe.com. ‘ 

  

‘Wij danken iedereen in Nederland, die dit jaar weer bijgedragen heeft aan onze hulpvraag. 

Onze minderbedeelde gemeenschap ’suffers’ en is zich inmiddels heel bewust van de hulp uit 

Nederland en het is aan ons de taak om de gelden uit Nederland op een directe, efficiënte en 

goede wijze uit te geven. Dit doen we altijd in overleg met bestuur MMZ NL.’ 

 

Together we can!  

http://www.mamazoeloe.nl/
http://www.mamazoeloe.org/
http://www.mamazoeloe.com/
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3. Financiële zaken 

 

3.1 Balans 

 

 
 

3.2 Baten en lasten 

 

 
 

In de ‘baten’ vallen onder ‘overige donaties’ de donaties die in 2018 binnengekomen zijn van 

onze Vrienden. Zij hebben geen specifiek doel voor ogen. De stichting mag hun donatie 

besteden daar waar de nood het hoogste is. De besteding vind je terug in de lasten per project. 
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Eenmalige grote donaties in 2018: 

- Door Henk en Wieke Broeders is in 2018 een bedrag gedoneerd van in totaal € 5.000 

ten behoeve van het bouwen van een klaslokaal voor scholieren en een keuken voor 

gehandicapten. 

Waarvoor onze dank! 

 

Wij danken natuurlijk ook onze trouwe  Vrienden van de Stichting voor hun bijdrage in 2018. 

Zonder Vrienden kunnen we het werk niet doen en dus ook  geen verschil maken voor zovele 

gezinnen.  Dank! 

 

 

 

 

 

4. Organisatie 

 

4.1 Organogram in 2018 

 
 

 

 

 

 

4.2 Vaststelling jaarverslag 

 

Het jaarverslag is opgemaakt en goedgekeurd door het bestuur van de stichting te 

Leidschendam op 26 maart 2019. 
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Willeke de Mos                                  

 
  

Fazia Tewarie   

                                  
 

Peter Laurian 
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5. Bijlagen 

 

5.1 Bijlage A: Afkortingen en begrippen 

 

Afkortingen: 

- CBO = Community Based Organization; 

- MMZ NL = de stichting MamaZoeloe in Nederland; 

- MMZ TZ = de MamaZulu CBO in Sengerema, Tanzania en tevens onze zuster-

organisatie; 

- NURU = voluit NURU Group Ibisabageni Sengerema. Het is de naam van de lokale CBO 

met wie we sinds 2013 samenwerken in hun project: Weeskinderen naar school; 

- SDAG = Sengerema Disability Assistance Group. Dit is de naam van de locale 

organisatie waar we  sinds 2013 mee samenwerken in hun project: Gehandicapten in 

Sengerema; 

- WSD = World Sight Day. WSD wordt elk jaar gehouden op de tweede donderdag in 

oktober. Het is een wereldwijd in het leven geroepen dag waarop minderbedeelde 

mensen met zichtproblemen gratis worden geholpen door organisaties die zich 

hiervoor willen inzetten. 

 

Gebieden: 

- Kizungwangoma is de naam van het gebied in Sengerema, waarin de Kizungwangoma-

school ligt. De school is een basisschool voor leerlingen maar heeft ook een speciaal 

klaslokaal voor geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte kinderen; 

- Busisi is de naam van een gebied in Sengerema, aan de oever van het Victoria meer in 

Tanzania. De school is een basisschool voor leerlingen maar heeft ook een speciaal 

klaslokaal voor geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte kinderen; 

- Sengerema is een van de zeven districten in de regio Mwanza in Tanzania, aan het 

‘Lake Victoria’. Hier leven nog veel mensen in armoede, in krotten van woningen en in 

veel gevallen eten ze maar 1 maaltijd per dag. 

 

Personen: 

- Dr. Seleli is de plaatselijke oogarts in Sengerema District. Hij was werkzaam in het 

Sengerema Hospital en was van  2013 t/m 2017 onze samenwerkende lokale partner 

in het Brillenproject voor WSD. 

- Dr. Muhoja is de nieuwe oogarts in Sengerema District. 
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