Nieuwsbrief MamboViewpoint januari 2016
Beste donateurs, vrijwilligers en andere belangstellenden in MamboViewpoint,
Schone politiek
Na onze nieuwjaarswens hier een volgend bericht in het nieuwe spannende jaar. Sinds John Maguguli vanaf november 2015
president van Tanzania is, zijn ontwikkelingen in een stroomversnelling geraakt. Corruptie, de naar ons idee nummer één
belemmering voor ontwikkeling, wordt aangepakt! Niet alleen met mooie politieke woorden, maar met daden. Dat merken we
echt. Elke week zijn er nieuwe acties, zoals het sluiten van NGO’s die er alleen zijn om geld binnen te krijgen, maar die niets
bijdragen aan ontwikkeling. Ambtenaren en semi-ambtenaren die zich corrupt gedragen of niet op het werk zijn, worden
ontslagen. Dure buitenlandse reizen van ambtenaren en politici zijn afgelast. Er zijn ambitieuze plannen voor schoon en
toegankelijk drinkwater en goede gezondheidszorg voor alle Tanzanianen. Deze ontwikkelingen stemmen ons erg hoopvol en
voelen als steun in de rug.
Schoon drinkwater
In de laatste maanden van 2015 zijn er weer enkele waterpompen geplaatst waardoor honderden mensen beter drinkwater
hebben en minder vaak ziek zullen zijn. In 2016 hopen we nog meer pompen te plaatsen.
Daarnaast is de bron voor de waterleiding verbeterd waardoor er langer water zal zijn in het droge seizoen.

de vernieuwde waterbron
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Muziek
Het nieuwe jaar kende verder een goed begin met het bezoek van drie Nederlandse muzikanten die vooraf diverse
muziekinstrumenten per container hadden opgestuurd. Drie weken lang, in het laatste deel van de schoolvakanties, was het
een lust en leven en werden diverse muziektalenten gespot. Het idee is om een muziekgroep te formeren die met het circus
gaat acteren.
Gezondheidszorg
Inmiddels is ook de eerste vrijwilliger aangekomen voor het gezondheidsproject. Een nieuwe groep TBA’s (Traditional Birth
Attendants) wordt getraind en later krijgt het gezondheidscomité training en begeleiding en komt een echte dokter training
geven aan de staf van de dispensaries in de omgeving.

MamboViewpoint volgen
Wilt u meer lezen over behaalde en geplande projecten, kijk op:
http://www.mamboviewpoint.org/MamboViewPointMain/Projects.htm
Voor meer informatie zie ook www.MambosteunPunt.org
Voor continu nieuws over de laatste activiteiten zie
www.facebook.com/mamboviewpoint
doneren
MamboSteunPunt heeft een ANBI verklaring
Account number NL45 TRIO 390450030
(Triodosbank Netherlands)
t.n.v. Stichting MamboSteunpunt
SWIFT code:TRIONL2U,
IBAN: NL45 TRIO 0390 4500 30
TBA training in Mambo
Donaties
Voor de uitvoering van al deze projecten is veel geld nodig. Graag zouden wij daarom weer een beroep op u willen doen met
het verzoek een gift naar de stichting over te maken. U weet daarbij zeker dat het geld volledig wordt ingezet voor het door u
aangewezen doel. De overheadkosten zijn door de inzet van louter deskundige vrijwilligers minimaal. Mocht u al een schenking
hebben gedaan, dan danken wij u hartelijk voor uw gift!
Groeten van Herman Erdtsieck, Marion Neidt en alle overige leden van de stichting.

