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Beste vrienden en 
donateurs van 
AllKidsShouldPlay 

Voor AllKidsShouldPlay was 2018 een spannend 
jaar met een nieuw begin en voortzetting van de 
mooie dingen die er al waren.  
De drie hoofdactiviteiten in 2018 waren het 
circus voor kinderen en jongeren van 10 tot 20 
jaar, straatspelen voor kinderen van 4 tot 8 jaar 
en mountainbiken voor jongeren van 15 tot 25 
jaar. 
 
Het circus groeide in 2018 uit tot een groep van 
60 kinderen, de helft 13 jaar en ouder, de andere 
helft jonger dan 13. Elke zaterdag- en 
zondagmiddag is er training in Mambo. Voor de 
jongere kinderen van 2 tot 4 uur en voor de 
ouderen van 4 tot 6 uur. Tien van de oudere 
kinderen onderwijzen de jongere kinderen, 
waarvan ze zelf ook weer leren. Noel, Omari en 
Gijs hebben als projectleiders individuele 
gesprekken en motiverende speeches met de 
groep over de mogelijkheden die ze hebben als 
groep en ook individueel. Elke dag dat we circus 
doen beginnen we met een maaltijd voor 
iedereen, die wordt gekookt door twee meiden 
die deel uitmaakten van de circusgroep en nu 
gespecialiseerd zijn in het organiseren van het 
koken. 
 
De straatspelen (Barabarani genaamd) vinden 
plaats in tien verschillende plekken in het dorp 
en op deze plaatsen komen 10 tot 50 kinderen 
opdagen. Elke week doen we dit drie dagen, 
steeds op vijf plaatsen, de dinsdag en woensdag 
zijn vaste plaatsen, de donderdag wisselen we af 
tussen de dinsdag- en woensdag- plekken. Het 
doel is om de kinderen te leren samenspelen, 
liedjes te zingen, te tekenen en vooral Kiswahili 
te leren. Kisamba is de lokale taal die 
voornamelijk thuis wordt gesproken, maar 
Kiswahili is de taal van de basisschool. Dus 
wanneer kinderen het nog niet spreken als ze 
naar school gaan, is het moeilijk voor hen om 
niet onmiddellijk achterop te raken. Door hen te 
helpen Kiswahili beter te begrijpen, vergroten ze 
hun kansen op school.  

Het fietsen heeft een snelle vlucht genomen. Een 
aantal circuskinderen is er met Gijs mee 
begonnen en al snel haakten ook andere 
kinderen aan. De fietstochten gaan door Mambo 
en omliggende dorpen, en soms helemaal naar 
Lushoto, 60 km verderop. De ene helft van de 
groep fiets dan heen, de andere helft terug.  
 
Er zijn drie leiders in de grote groep van 
kinderen. Zij hebben de leiding over de 
activiteiten, ze leren om administratie te doen, 
financiën te beheren, te rapporteren en 
oplossingen te vinden. Ze gaan regelmatig met 
elkaar zitten om dingen te bespreken, om 
tekortkomingen en uitdagingen aan te wijzen, en 
ze plannen al het werk dat moet worden gedaan. 
 

We hebben nauw contact met de basisschool en 
er zijn verschillende activiteiten opgezet, zoals  
⬧ de clubs voor kwetsbare kinderen, 
⬧ Engels voor basisschoolverlaters (omdat dat de 
hoofdtaal is op de middelbare school), 
⬧ sporten tijdens de vakantie die wordt 
uitgevoerd door een grote groep circus kinderen 
in de verschillende delen van het dorp,  
⬧ twee circuskinderen worden gesponsord om 
naar een speciale privéschool te gaan als ze 
worden toegelaten,  
vier andere kinderen worden al gesponsord en 
gaan naar een internaat, 
⬧ we helpen een school met een aantal extra 
bureaus en stoelen voor de lerarenkamer.  
⬧ Een andere school die we helpen om één 
klaslokaal te veranderen in een bibliotheek,  
⬧ voor één school hebben we al voor de bouw 
van de bibliotheek betaald. 
 
“Als we kinderen in hun kracht willen zetten en 
voor hen een betere wereld creëren,  zullen we hun 
alle kansen moeten geven om hun talenten te 
ontwikkelen, om fouten te maken, opnieuw te 
proberen, steeds opnieuw en uiteindelijk te slagen. 
We moeten een stap terug doen, zodra dat 
mogelijk is, en de kinderen hun vaardigheden laten 
tonen en vertrouwen in hen hebben”, zegt Gijs. 
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  Om al deze kansen voor kinderen te kunnen 
creëren en hun ontwikkeling verder te stimuleren, 
moesten we organisatorische veranderingen 
doorvoeren. Eind 2017 hebben we intensief 
contact gehad met Makini, een NGO in Dar Es 
Salaam, die werkt met straatkinderen in de 
sloppenwijken van de stad. Makini heeft als doel 
kinderen terug te brengen van de straat naar hun 
gemeenschappen, terug naar school en hun 
kansen te geven op een mooie toekomst. Wij 
proberen nu juist kinderen een kans te geven om 
ze zodoende van de straat te houden, bij hun 
familie te laten blijven en kansen te laten creëren 
voor zichzelf op een mooie toekomst. Dat 
beloofde een zeer interessante samenwerking. Als 
ons werk goede resultaten oplevert, en we dat 
kunnen uitbreiden naar andere delen van het 
land, dan zou Makini's werk mogelijk onnodig 
worden, omdat er geen of nauwelijks meer 
kinderen van huis weg zouden lopen. Een droom, 
een situatie die nog ver weg is, maar toch een 
droom die we in ons hoofd kunnen houden, een 
doel dat we graag dichterbij willen zien komen. 
 
We bezoeken families dagelijks om over onze 
doelen te praten en hun uitdagingen te horen als 
gezinnen in een financieel arme gemeenschap 
zoals Mambo. We horen veel problemen en 
proberen op de een of andere manier betrokken 
te raken wanneer het zinvol is. 
 
Dus we hebben veel plannen voor de toekomst. 
We kochten land op de helling van een berg en 
hebben het in drie verschillende niveaus 
uitgegraven, op een waarvan we een kantoor, 
klaslokaal, opslagruimtes en huisvesting voor 
vrijwilligers zullen bouwen. Een internationaal 
gerenommeerde architect is bereid om 
tekeningen te maken voor de gebouwen en 
mogelijk ook om (gedeeltelijk) toezicht te houden  

op de bouwactiviteiten. Het ideale scenario is 
dat we de bouw van het gemeenschapscentrum 
kunnen gebruiken voor trainingen van jongeren 
in de nieuwste technieken van bouwen en 
infrastructuur zoals elektriciteit en 
waterwinning. Dit zou ergens halverwege 2019 
moeten plaatsvinden. 
In 2019 zullen we een reis naar Dar es Salaam 
maken met 30 circuskinderen. Een trip waarin 
ze voor verschillende soorten publiek kunnen 
optreden, een grote stad kunnen ervaren en de 
verschillen tussen dorp en stad kunnen zien. En 
ze hun vaardigheden in verantwoordelijkheid 
kunnen verbreden, weer nieuwe uitdagingen 
kunnen overwinnen en moeten leren 
samenwerken in nieuwe omstandigheden.  
 
In 2019 zal ook gestart worden met het creëren 
van leesmateriaal voor kinderen op de 
basisschool. Er zijn heel weinig verhalenboeken 
voor kinderen. Het idee is dat we in 
samenwerking met de Sekomu Universiteit 
verhalen van ouderen in het dorp verzamelen, 
deze samenvoegen tot verhalenboeken en die 
beschikbaar stellen voor de school en gezinnen. 
 
In 2019 zullen we hopelijk Engelse lessen 
integreren via computerprogramma's voor de 
basisschool. 
 
In 2019 kunnen we hopelijk enkele van de 
vroegtijdige schoolverlaters terugsturen naar 
school of naar beroepsopleidingen. We hebben 
kinderen in het programma voor 
volwasseneneducatie en we hebben een aanbod 
van een automonteur op 30 kilometer van 
Mambo om een paar kinderen op te leiden tot 
automonteurs.   
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Vanaf mei 2018 werkten we met een budget van 15.000 euro. Vanaf 2019 streven we met de 
voorgestelde projecten naar 40.000 euro in de komende jaren. We hebben ongeveer twee derde al 
toegezegd gekregen door verschillende mensen en organisaties, voor het restant hopen we nog 
donateurs en sponsors te vinden. We houden van kleine bijdragen op een regelmatige basis omdat 
veel kleintjes een sterke basis vormen om door te gaan. 
 
Om vanuit Nederland een en ander te kunnen helpen realiseren is de stichting AllKidsShouldPlay 
opgericht. Deze heeft een ANBI status. De naam was er al, nu heeft AllKidsShouldPlay Nederland ook 
een officiële status.  
Voor alle mensen die al een donatie hebben gedaan: heel hartelijk dank!  U kunt er zeker van zijn dat 
het geld  besteed wordt aan de activiteiten in Mambo en omgeving. We houden de overhead kosten 
zo laag mogelijk.  
Met een vaste bijdrage per maand kunnen wij samen met u jongeren verzekeren van een goede 
toekomst. Helpt u mee? Wij zijn door de belastingdienst erkent als ANBI, zodat uw giften aftrekbaar 
zijn van de belasting. 

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer: NL44 INGB 0009 0496 19 ten name van 
AllKidsShouldPlay 
Voor uw gemak en onze zekerheid is het handig een periodieke overboeking te doen. 

Lees meer over ons op: http://www.AllKidsShouldPlay.nl 

Hartelijke groet en de beste wensen voor 2019,  
Gijs de Wit, en alle mensen van AllKidsShouldPlay 
 
 

http://www.allkidsshouldplay.nl/

