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De laatste nieuwsbrief schreven we vanuit Tanzania in maart dit jaar. Om onze trouwe volgers van het
Cornel Ngaleku Children Centre (CNCC) op de hoogte te houden van het wel en wee in en om het centrum
schrijven we nu deze nieuwsbrief. We hopen komend jaar in januari weer naar het CNCC te gaan om daar
weer met eigen ogen te zien hoe alles verloopt. Onze voornaamste taak is om de schoolkinderen op de
diverse scholen te bezoeken. Naast het contact met de familie Shirima zijn ook de contacten met de werkers
en de zusters in het centrum belangrijk, zij voelen zich gesteund door onze aandacht. Tot nu toe zijn we
jaarlijks een kleine drie maanden per jaar in het CNCC.
De rest van het jaar hebben we vanuit Nederland intensief contact met Michael Shirima (eigenaar van het
centrum) en met Janna Zeilstra (manager van de Maktau Lodge en voorzitter van het managementteam
van het CNCC) en met sr. Maria.
Deze laatste is de opvolger van sr. Ritha, die zeven jaar de “sister in charge” is geweest, hetgeen inhoudt dat
je de eindverantwoordelijkheid hebt voor de zorg van de kinderen en voor de begeleiding van de zusters die
voor de kinderen zorgen.
De kinderen:
• In februari is één meisje “Vivian” overgeplaatst naar een kinderhuis in Nairobi, omdat zij Keniaans
is.
• In februari is één meisje “Angel” teruggegaan naar familie.
• In juni is één meisje “Edna Leila” naar familie in Dar es Salaam gegaan
• In juli is één meisje “Salvina Neema geadopteerd door Tanzaniaanse ouders.
•

Op dit moment wonen er in het CNCC :
Twintig kinderen in het centrum, negentien jonge kinderen onder de 6 jaar en
eén grotere jongen “Jackson” die naar de lokale basis school in de buurt van het centrum gaat, maar
die binnenkort ook wordt overgeplaatst naar een andere basisschool en gaat wonen bij familie.

Vanaf het begin van dit jaar zijn er zes kinderen in het centrum bijgekomen.
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Onder leiding van Sr.Maria zijn er twaalf zusters van de Ursuline Orde die zorgen voor de kinderen.
Sr. Bertha is leerkracht van de kleuterschool. Ook kinderen van uit de buurt van het centrum komen naar
de CNCC kleuterschool.

Er wordt nauw samengewerkt met het maatschappelijk werk in Mkuu. Het is belangrijk dat er bij plaatsing
zoveel mogelijk informatie over de kinderen en hun afkomst bekend is, zodat zij later weer terug kunnen
naar familieleden. Het CNCC kan alleen de kinderen blijven opvangen tot uiterlijk zes jaar.
In het verleden waren er behoorlijk wat kinderen die in de schoolvakanties terug kwamen in het centrum.
Er wordt aan gewerkt om dit zoveel mogelijk te voorkomen. De zusters in het centrum zijn niet ingesteld op
grotere kinderen en het is bovendien belangrijk dat de kinderen voeling houden met familieleden.
Onder de financiële verantwoordelijkheid van de Nederlandse Stichting CNCC zijn er:
• Dertien kinderen die naar een basis school gaan, allen intern en in de vakanties naar familie,
• Dertien kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan, allen intern en in de vakanties naar
familie.
• Eén jongen die tijdelijk naar een drop-in opvang centrum gaat in Arusha om hopelijk ook later naar
een vervolgopleiding te gaan. Deze jongen heeft geen traceerbare familie en valt onder de
verantwoordelijkheid van het maatschappelijk werk, maar wordt gefinancierd door onze stichting.
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In en rond het centrum
• Alle door ons gestarte projecten zijn nog steeds succesvol. Ze zijn inmiddels financieel zelfstandig en
ontvangen geen donaties meer van onze Stichting CNCC. Wel blijft het lastig voor het hoofd van de
werkers Fulgence Laswai om dit te combineren met zijn werk als hoofd van de workshop. Michael
Shirima overweegt derhalve om een aparte projectmanager aan te gaan stellen, naast de accountant
van het CNCC Monica Steven Mushi.
• De Maktau Mountain Lodge (MML) is succesvol. De MML staat onder leiding van Janna Zeilstra,
die samen met chef-kok Dixon een goed team vormt.
• De “Leto womangroup” runt nu een jaar het voormalige winkeltje van het CNCC. Ze huren de
ruimte van het CNCC en zijn verder zelfstandig.
• Michael is bezig met een conferentie zaal te laten maken van de voormalige kleuterschool.
Hij verwacht dat er groepen in de MML komen logeren om daar met elkaar vergaderingen en
seminars te houden.
• “Bakker Boer” uit Goes heeft op initiatief van ons nieuwe bestuurslid Ane Zandee het voornemen
om een kleine bakkerij te gaan bouwen naast de MML. Sjako en Mariska Boer hopen in februari de
locatie te bezoeken. De bakkerij (met zes vestigingen in Z-Beveland) is begonnen met speciale broden
te bakken , genaamd “watoto bol” (“watoto” betekent “kinderen”). Vijftig eurocent per brood is
voor het project. De bakkerij in Leto zou ook een leerproject kunnen worden voor jongeren.
We denken dat dit nieuwe project een succes kan gaan worden. De broodjes hier zijn in elk geval
heerlijk en worden goed verkocht.
Dankzij de trouwe steun van onze sponsors kunnen we de kinderen blijven steunen door hen goed
onderwijs te bieden. Dit geeft voor deze kwetsbare kinderen, die altijd een slechte start hebben, de beste
garantie op een betere toekomst. We zien hen opgroeien en zich ontwikkelen tot zelfstandige personen en
willen allen die daar hun steentje aan bijdragen enorm bedanken.
Vanuit een herfstig Driewegen een warme groet van
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