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De vorige nieuwsbrief schreven we in oktober vanuit Driewegen en nu dan weer eentje vanuit het  
Cornel Ngaleku Children Centre  waar we vanaf 20 januari verblijven. Dit jaar al voor het 11e jaar! 
Zoals altijd beginnen we een paar dagen in Arusha om te wennen aan het klimaat en om alle 
bekenden weer te groeten. Dit jaar lag er wel een grauwsluier over het begin aangezien Triza, de 
vrouw van Michael Shirima erg ziek is. We hebben haar alleen als een vogeltje in bed zien liggen, 
nauwelijks aanspreekbaar. Daarna is ze naar India vertrokken voor een chemo behandeling. 
Gelukkig is ze de afgelopen 2 maanden goed opgeknapt en verwachten we haar a.s. dinsdag nog in 
Arusha te zien.  Ze is een goede vriendin geworden en ook een stimulerende vrouw achter Michael. 
We hopen van harte dat de behandeling een gunstig effect heeft. 
 
Het weerzien in Leto in het centrum is altijd weer roerend, bloemen en cake in het huis en zingende 
kindertjes die ons verwelkomen. Weer veel nieuwe zusters en maar enkele bekende gezichten. We 
kwamen pas om zeven uur ’s avonds aan, net voor het donker, dus alle werkers hebben we pas de 
volgende dag weer gezien. Het voelt toch ook wel als thuiskomen na zoveel jaren lief en leed hier 
gedeeld te hebben met alle kinderen en mensen en de organisatie te hebben zien groeien.  
“Ons” huis is heerlijk en wordt goed onderhouden, ook als wij er niet zijn. Er wordt natuurlijk ook 
gebruik van gemaakt door de familie Shirima. En bij hoge uitzondering door bezoekers.  

 
      Careen, Zulfa, Richardi, Oscar 
 

De “Ngaleku”kinderen 
Gisteren hebben we een jongetje opgehaald van bijna twee jaar. Hij heet Godwin en is behoorlijk 
ondervoed. Hij komt uit een heel zwak en arm gezin. Zijn jongere broertje Izack van 4 maanden is al 
bij ons in het centrum gekomen toen hij een week of drie was. De moeder van de jongetjes heeft HIV 
en is er niet goed aan toe, omdat ze haar medicijnen niet heeft ingenomen. De vader is 63 jaar, heeft 
zijn best gedaan om het gezin te runnen, maar kan het niet aan. Er is nog een ouder broertje dat 
voorlopig nog gewoon thuis blijft. De ouders krijgen begeleiding van het ziekenhuis in Mkuu.                                                                              

                        
Izack, na drie maanden verzorging in CNCC                        Godwin, eerste dag in het centrum 
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Op dit moment zijn er twintig jonge kinderen in het centrum in de leeftijd van 0 tot 6 jaar. 
Er gaan maar zes kinderen van het CNCC naar het kleuterschooltje en vier kinderen van buiten het 
centrum. De twee nieuwe leerkrachten, sr. Rosie en sr. Maria staan open voor nieuwe ideeën en 
doen ook wat meer aan spelactiviteiten naast het cognitieve leren.  
 

 
Daarnaast zijn er voor het eerst acht jongens, die naar de dichtstbijzijnde lokale school gaan en geen 
familie hebben , weer terug in het centrum. Deze jongens gingen vorig jaar nog naar een kostschool, 
maar het bleek dat zij het niet aankonden op een zgn. English Medium school onderwijs te krijgen. 
Dit is iets nieuws voor het CNCC om deze grote jongens nu dagelijks te huisvesten. Er moet dus 
bedacht worden door het team hoe daar in de toekomst mee omgegaan moet worden. Als ze zullen 
blijven, dan moeten er andere voorzieningen voor hen komen binnen het centrum.  Of ze zullen 
moeten verhuizen naar andere centra voor grotere kinderen. Dit komende jaar moet er een 
beslissing genomen worden. 
 

 
             Onze acht grote schooljongens 

 
 



 
              
Onder de financiële verantwoordelijkheid van de Dutch CNCC Foundation vallen nu 28 kinderen die 
naar een English Medium Boarding School gaan en acht kinderen die naar een lokale school gaan. 
Van de kostschool kinderen komen er elf terug in het CNCC gedurende de vakanties. De andere 
kinderen gaan allemaal terug naar familieleden in de vakantie. 
De visie is dat kinderen zoveel mogelijk weer terug gaan naar familieleden, het liefste voordat ze 
naar de basis school gaan. Dit is de laatste twee jaar pas goed op gang gekomen, aangezien er pas 
vanaf dat moment een maatschappelijk werker betrokken is bij het project. 

 
                                     Piet met onze zeven kinderen op de St.Anna English Medium School,  met links de Matron 
 

Geweldig was het voor mij (=Olga) om mijn oude vak als maatschappelijk werker weer wat op te 
pakken door samen met de maatschappelijk werker George van het centrum verschillende 
huisbezoeken te doen. George is een goed opgeleide aardige jonge man, die is uitgeleend aan het 
centrum door het hoofdkantoor van het maatschappelijk werk in Mkuu.  Dit betekent ook dat hij 
niet full time in dienst kan zijn van het centrum. 
Indrukwekkend is het om met hem en een zuster enkele gezinnen te bezoeken die hun kinderen 
weer na soms lange jaren hebben “terug” genomen, niet zelden onder druk!  Vaak zijn de ouders 
overleden en komt de verantwoordelijkheid dan neer op tantes of oma’s. Veel mannen hier in dit 
plattelands –en zeer achtergebleven gebied zijn nog niet in staat om veel te betekenen voor hun 
kinderen. Zonder familie opgroeien betekent toch wel een ramp en ik heb gezien dat de kinderen er 
enorm van opbloeien als ze weer terug gaan.  Zoals Riziki, die op zijn zevende  bijna depressief leek, 
nooit iemand had gezien van familie tijdens zijn verblijf in het centrum en nu is opgenomen in het 
huis van een tante, waar ook een echt zusje blijkt te wonen. Hij zag er enorm goed uit en was erg 
vrolijk. De Dutch Foundation kan , zo nodig, bijdragen in de kosten van b.v. schoenen en een uniform 
voor school, hetgeen bij deze familie ook is gebeurd.    

                         
                                  oom en tante met Riziki en Anita                  Riziki en zijn zusje Anita 

 



 
 
De zusters 
De groep zusters wisselt geregeld. Meestal is het aantal 12 of 13. Gelukkig is sr. Ritha na haar eerste 
drie jaar nog gebleven als leidinggevende van het centrum. We hopen dat ze nog  wat meer jaartjes 
mag blijven. Ze is inmiddels goed ingeburgerd, spreekt goed Engels, kent de mensen en de omgeving 
en heeft ook de administratie op orde. 
De zusters verzorgen met name de kleine kinderen goed en zijn zorgzaam voor hen. De omgang met 
de oudere kinderen is erg verschillend met de manier van hoe wij omgaan met onze kinderen in 
Nederland. De kinderen gaan echter zoveel mogelijk weer terug naar familie en moeten zich dus 
weer voegen in de Tanzaniaanse maatschappij.  
We zien wel in de loop der jaren dat er meer openheid is gekomen in de communicatie met de 
zusters, natuurlijk ook afhankelijk van de persoon. Sommigen hebben geen of weinig opleiding, 
anderen hebben meer in hun mars. 
Vrijwilligers 
Deze periode zijn hier twee meisjes als vrijwilligers werkzaam geweest, Charity en Isolde, 20 en 21 
jaar, beiden werkzaam in de kinderopvang in Zeeuws Vlaanderen. Ze hebben zich heel goed door 
soms moeilijke en voor hen onduidelijke situaties heen geslagen. Ze hebben oog gehad voor de 
andere cultuur zonder vooroordelen. Soms wel met verbazing gekeken, maar steeds met respect 
voor de mensen. Ze hebben veel geleerd en nagedacht en daarover een stukje geschreven (zie de 
website).De kinderen genieten enorm van vrijwilligers, die veel met hen spelen, knuffelen en 
activiteiten ontplooien. Ook de twee leerkrachten van de kleuterschool hebben geregeld met 
Charity en Isolde samengewerkt. 

 
 

    
                              Charity en Isolde en enkele kinderen 

Bezoekers 
We hebben ook dit keer weer veel bezoek gehad in het centrum. Zowel van vrienden van ons uit 
Nederland als ook van mensen uit Tanzania. Deze laatste komen vaak als groep vanuit een parochie 
in de tijd voor Pasen. Ze brengen dan van allerlei gaven mee voor de kinderen, zoals zakken met 
meel, rijst, bonen etc. Ze zingen en spelen met de kinderen en het is erg leuk om te merken dat ook 
mensen uit de omgeving zich realiseren dat ze iets kunnen bijdragen. 
Hoogtepunt voor ons was het bezoek van onze dochter Roelien met haar drie meisjes Julia, Lara en 
Isis, die al gauw als volleerde kinderverzorgers meedraaiden in het dagritme. 

                       
                  Isis met Carin, Lara met Perla, Julia met Winnifrieda                  Roelien met Izack 



 
 
In en rond het centrum 
 

 Het onderhoud 
Veel deuren, raamkozijnen en deurposten zijn door termieten aangevreten. Het dak van de 
community- hall (bananen bladeren) is na twee jaar aan vervanging toe. Ook moet er veel geverfd 
worden, evenals vernis worden aangebracht op de houten ramen.  
En er is nog meer te doen op dit gebied aan de gebouwen! Een plan voor uitvoering wordt gemaakt. 
De tuin ziet er echter prachtig uit en wordt goed onderhouden. 

 De polikliniek 
De polikliniek ontvangt gemiddeld tien patiënten (!) per week. Zorg wordt er geboden door een 
nurse-assistent en een medical-assistent. Beiden zijn laag gekwalificeerd, maar voldoende om de 
meest voorkomende kwaaltjes het hoofd te bieden. Het is nog steeds niet gelukt om van de 
overheid toestemming te krijgen om naast particulieren- ook ziekenfonds verzekerden te mogen 
behandelen. Welke overheid werkt er ook al weer snel en efficiënt? 

 Het rollend materieel 
Ook de “Den Hollander” tractor heeft onderhoud nodig en heeft dat nu via ons gekregen.  
De vrachtwagen banden zijn tot op de velg versleten, daar moeten dus nieuwe banden voor komen. 
De overige voertuigen rollen perfect. 

 
 Personele veranderingen t.o.v. het vorige jaar zijn er niet. We hebben trouwe werkers.  

De dierenarts dr. Shayo werkt hard voor zijn dieren en voor de twee staljongens. 
 Er zijn op dit moment 15 mensen in dienst van het CNCC (naast de 13 zusters). 

 
Voortgang projecten van de  Dutch CNCC Foundation 

 Nog steeds zijn er goede oogsten van de boomgaard en de moestuin. De boerderij krijgt een 
nieuwe impuls met de aankoop van negen zeugen en één beer. Inmiddels zijn er 26 biggetjes 
geboren en er zijn nog vele biggetjes op komst, de beer is goed los gegaan. De biggetjes 
worden vetgemest en na zes maanden verkocht. Ook worden er elf nieuwe zeugen bij 
gekocht. 
 

 
 



 
 

 

 De kippen leggen goed en worden ook steeds weer vervangen door nieuwe legkippen. De 
eieren worden verkocht. 

 De twee koeien moeten over een aantal maanden kalveren en er wordt ook nog een nieuwe 
koe gekocht (gesponsord door de vrijwilligers Charity en Isolde). De stier mag nog even 
blijven. Met drie koeien is er genoeg melk voor de kinderen van het centrum. 

 
 De maïsmolen en de oliepers voor de zonnebloempitten kunnen hun werk gaan doen, 

aangezien de stroomvoorziening nu ook is aangesloten. De verwachting is dat dit heel wat 
winst kan gaan opleveren dus de exploitatiekosten van het centrum kan doen verlagen. 

 
 

 Elektriciteit is een punt van aandacht. De maandelijkse rekeningen zijn enorm hoog, 
onwaarschijnlijk hoog zelfs. De kwaliteit van de stroommeter en/of de stroom-opmeter , 
moet dus sterk in twijfel worden getrokken . 
We gaan gemeenschappelijk kijken onder welke voorwaarden heel het CNCC op zonne-
energie kan overgaan, met uitzondering van de twee waterpompen (160 m. diep) en twee 
koud  water wasmachines. Als dit doorgaat dan moeten alle ijskasten en vriezers worden  
omgeruild voor zonne-energie apparaten. Een mooi, nieuw maar zeer nuttig project! 

 
Projecten van Michael Shirima 

 De visvijver 
Hieruit  wordt niet alleen door de zusters visjes gehaald, maar ook de ibissen en de reigers 
halen graag hun visje uit deze vijver. Er moeten dus maatregelen genomen worden om deze 
laatste gebruikers te weren. De bedoeling is dat de vijver opgedeeld gaat worden in 
verschillende “kamers”.  

 
 
 
 



 
 
 

 De Maktau Lodge 
Deze nadert gestaag z’n voltooiing, maar de laatste loodjes …….zijn altijd moeilijk. 
Aangezien Michael’s vrouw Triza ernstig ziek is, is er de laatste tijd weinig aandacht door hem 
besteed noch aan de Lodge noch aan het centrum.  
De bedoeling is dat de Lodge ook een project gaat worden dat geld oplevert om de kosten 
van het CNCC te verlichten.  
De Lodge ligt prachtig met uitzicht op de Kilimanjaro. De vele bezoekers voor het CNCC 
kunnen daar logeren en zo bijdragen aan het kindercentrum.  
Michael verwacht er veel van. 

 
                 De Maktau Lodge met een prachtig uitzicht op de Mawenzi en de Kilimanjaro 

Tot slot: 
Afgelopen zaterdag hebben we nog een gezamenlijk middagje georganiseerd in de community hall 
met alle werkers, de kinderen en de zusters. Samen met de twee vrijwilligers en Evodia (onze super 
trouwe en fantastische hulp)  hebben we “drie in de pan”en  mandazi’s (soort oliebollen) gemaakt. 
Een “soda”voor de volwassenen, limonade voor de kleintjes , opgevrolijkt met muziek en gezang van 
de grote kinderen en de zusters maakten  het geheel compleet. 
 

 
We hebben weer met weemoed afscheid genomen van de kindertjes van het CNCC en van alle 
mensen die in het CNCC werken. Ook van alle mensen die we in de afgelopen elf jaren hebben leren 
kennen We laten hen wel met een goed en positief gevoel achter en hopen hen de volgende keer 
weer in goede gezondheid te kunnen ontmoeten.  
Ook veel zin om weer naar huis te gaan en kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden weer te zien. 

We danken uit de grond van ons hart alle mensen die zo trouw met ons meeleven en 
de Dutch CNCC Foundation zo van harte blijven steunen.  
We hebben weer met eigen ogen gezien dat het centrum goed gerund wordt en dat er vele 
kwetsbare kinderen en families zicht krijgen op een toekomst. Het geld wordt echt goed besteed! 
 
Met een warme groet vanuit Tanzania 
Piet en Olga de Haas 
 
 



 


