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Sinds 2013 werkt Gijs de Wit met kinderen en 

jongeren in Mambo, Tanzania. In 2018 vond hij 

in de Tanzaniaanse NGO Makini, geleid door 

Nyakwesi Mujaya een goede partner. Een 

aantal bekenden heeft in september 2018 de 

Nederlandse steunstichting AllKidsShouldPlay 

opgezet.  

 

Het doel is het bevorderen van de ontwik-

keling van jongeren, zodat zij betere kansen 

hebben op een zelfstandig en gezond leven. 

De stichting tracht haar doel onder meer te 

verwezenlijken door:  

- het (doen) organiseren van activiteiten die 

bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren, 

zoals circus, muziek-, sport en spel, creatieve 

en culturele activiteiten en voorschoolse en 

buitenschoolse activiteiten. 

- het bieden van ondersteuning met raad en 

daad; 

- het werven van financiële middelen en 

donateurs ten behoeve van scholing van de 

jongeren; 

- het mee- en tegendenken met de uit-

voerende jongerenwerkers in Tanzania, in 

nauwe samenwerking met Makini. 

We hebben als uitgangspunten: 

- de overheadkosten tot een minimum 

beperken. Gijs werkt vrijwillig en betaalt zijn 

eigen onkosten. Dat doen de bestuursleden 

ook. 

- inspelen op kansen die zich voordoen, om 

kinderen en jongeren te laten ervaren. Fouten 

maken hoort erbij. Daar kan je juist van leren.  

- nauw samenwerken met de ouders van de 

betrokken kinderen en met de inwoners 

van het dorp Mambo en de omgeving.  

In 2018 kregen we de ANBI status, 

waardoor donaties voor Nederlanders 

fiscaal aftrekbaar zijn. Als startende 

organisatie hadden we in 2018 nog een 

beperkt budget. Toch hebben we al heel 

wat kunnen realiseren in 2018. Wat 

hebben we zoals gedaan in 2018:  

 

Circus  
Tussen de 30 en 50 kinderen doen 

wekelijks mee aan de circusactiviteiten. Zij 

trainen op zaterdag- en zondagmiddag. Zij 

leren samenwerken, ontwikkelen hun 

creativiteit en zelfvertrouwen en bereiden 

voorstellingen voor. In 2018 hebben zij 

diverse voorstellingen verzorgd voor 

bezoekers van hotels in Mambo. De 

opbrengsten van de voorstellingen 

worden opgespaard om in  2019 een reis 

met het circus te kunnen maken.  

 

 

Koken 

Tijdens de circustrainingen elke zaterdag 

en zondag koken een aantal meiden voor 

de hele groep. Zij leren daardoor naast 

het koken zelf, plannen, inkopen en 

boekhouden. Hieruit putten zij 

zelfvertrouwen.  

 

Barabarani 
Heel trots zijn we op de Barabarani: 

spelen op straat met heel jonge kinderen 

in verschillende wijken in het dorp. De 
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oudere kinderen van het circus hebben dit 

samen met andere jongeren zelf opgepakt en 

ontwikkeld. 

 
In duo’s van een ervaren trainer met een 

jongere trainee doen zij op vaste middagen 

met de jongsten spelletjes, zingen en lezen 

voor in kiSwahili en Engels. Dit geeft de 

peuters en kleuters een betere start om naar 

school te gaan.  

 

Onderwijs 
We gaven diverse meubels voor scholen die 

daarom vroegen en dat nodig hadden. We 

investeren liever in bestaande scholen en in 

het stimuleren van betere kwaliteit van 

onderwijs dan dat we zelf nieuwe scholen 

zouden  bouwen.  

 
Onderwijs beurzen: Voor vier leerlingen 

hebben we het schoolgeld en de benodigde 

materialen, zoals een matras en 

schoolmaterialen bekostigd. Zij gaan naar 

verschillende middelbare scholen. Daarnaast 

ondersteunen we een jongere die begonnen is 

met volwassenonderwijs en nu alsnog de 

basisschoolexamens gaat doen om zodoende 

in 2021 via volwassenonderwijs op de 

middelbare school te kunnen beginnen.  

Sport 

Voetbal 

Er is nog geen vast kindervoetbalteam. Er 

wordt wel veel gevoetbald op het mooie 

voetbalveld in het dorp. De stichting stelt 

hiervoor materialen beschikbaar, zoals 

ballen. 

 

Fietsen 

Elke zaterdag- en zondagochtend gaat een 

groep jongens en meisjes  in de 

bergachtige omgeving fietsen. Zij leren 

fietsen, krijgen uithoudingsvermogen, 

leren hun grenzen kennen en ontwikkelen 

doorzettingsvermogen. Het is de 

bedoeling dat zij op termijn als gids 

toeristen die willen fietsen kunnen 

begeleiden. 

 
Het onderhoud van de fietsen wordt 

periodiek verzorgd door een jongen uit 

het dorp die een opleiding doet tot 

fietsenmaker. Hij leert de kinderen hoe je 

voorzichtig en goed om kunt gaan met de 

fietsen.  

 

Coaching 
Gijs heeft de jongeman die de opleiding 

tot fietsenmaker volgt in Arusha, ook in 

2018 gecoacht. Zijn verblijfkosten worden 

door een externe sponsor betaald.  

 

Alle 20 tot 25 betrokken trainers en 

begeleiders krijgen continu coaching van 

Gijs en de maatschappelijk werker Omari 

en leraar Noel. Zij kijken naar de 

mogelijkheden en geven de kinderen en 

jongeren kansen om nieuwe talenten te 
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ontdekken en fouten te maken om van de 

leren.  

 

Buiten de doelstelling 
We kregen verschillende verzoeken waar we 

niet op in zijn gegaan, omdat die niet binnen 

de doelstelling van onze stichting vallen. Dat 

wil niet zeggen dat die niet de moeite waard 

zijn om te financieren.  

Het gaat om watervoorziening voor een deel 

van het dorp waar nu nog geen waterbron is.  

 

Materialen 

Een aantal bezoekers was bereid vanuit 

Nederland extra bagage mee te nemen. 

Daardoor konden we zonder meerkosten 

materialen brengen, zoals een heleboel 

tennisballen, hoelahoeps, handpoppen,   

een-wielers,  fietsonderdelen, basketballen, 

volleyballen, voetballen, tekenboeken, 

diabolo’s, muziekinstrumenten, percussie,  

en laptops. 

 

 

 

Staff in Mambo in 2018 
Nyakwesi Muyaja, directeur Makini, 

(standplaats Dar es Salaam) 

Gijs de Wit, coördinator 

Noel Kabbech, teacher 

Omari Mleche, maatschappelijk werker 

Amina Yahaya, trainee 

Shabani Nuhu, trainee 

 

Donateurs en fondsen   
We konden dankzij u als donateur en de 

fondsen die we benaderden voor financiële 

steun al een mooie start maken.  De 

jaarrekening en de  begroting voor 2019 

zien zag er als volgt uit: 

 
In 2018 hebben we van een de eerste 

donateurs geld ontvangen. Naast aan de 

financiering van activiteiten en scholing 

zal in 2019 geld besteed worden aan de 

bouw van het  AllKidsShouldPlay centrum.  

Daartoe hebben we twee 

fondsen/instellingen aangeschreven een 

donatie te doen.  

 

Uitgaven 2018

 
 

Het bestuur in Nederland bestond in 

2018 uit: 

Walter van de Vorst, voorzitter 

Bouwe Hofstee, penningmeester 

Maud Verheij, secretaris 

Kim Nieuwland, lid 

Hendrien van de Vorst, lid 


