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Beste vrienden en donateurs van 
AllKidsShouldPlay  

  

Allkidsshouldplay 2019  

  

Nu we over de helft van het jaar zijn, lijkt het een goed idee te zijn om eens een opsomming te maken 
van wat we zoal doen en sponseren. Allereerst de drie hoofdactiviteiten: 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. Aansluitend een overzicht van andere educatieve en creatieve activiteiten.  
   

Hartelijke groet,  

Gijs de Wit, and all people of AllKidsShouldPlay  

  

  

Sarakasi (Circus)  

Dit programma loopt tot volle tevredenheid door. Gemiddeld komen tussen de 40 en 50 kinderen op 

elke zaterdag en zondag in de leeftijd van 8 tot 20 jaar. Gemiddeld twee keer per maand doen we een 

voorstelling in Magumba hotel waar we wat geld mee verdienen. Met deze inkomsten kunnen we de 

reiskosten dekken voor regionale optredens en zijn deze activiteiten in principe kostenneutraal.  In 

januari zijn we vier dagen in Dar Es Salaam geweest voor optredens, in april hebben we in de school van 

Madala opgetreden, in juni op de Africa Child day in Sunga en nu hebben we genoeg geld om weer 

twee scholen in de omgeving te bezoeken.  

  

Barabarani (Straatspelen)  

Elke week, steeds op dinsdag-, woensdag- en 

donderdagmiddag, spelen een 10-tal jongeren van 15 tot en 

met 23 jaar met lokale kinderen van 2 tot en met 8 jaar op acht 

verschillende plekken. Elke dag op vier plekken. Kiswahili, 

samenspelen, tekenen, zingen en dansen, sporten, verhalen 

vertellen zijn enige van de ingrediënten van de spelen. Voor de 

jongeren, die de kinderen begeleiden, hebben we nu wekelijks 

bijles in specifieke onderdelen, zoals tekenen, muziek maken, 

acteren. In clusters van zes weken doen we de basis van de 

verschillende onderdelen.  

  

Baiskeli (Fietsen)  

Elke zaterdag en zondag fietsen tussen de 10 en 20 

kinderen/jongeren in de omgeving rond Mambo. Maandelijks is 

er een test waarbij we de resultaten steeds zien verbeteren. 

Elke vier/vijf maanden komt een door ons begeleide leerling in 

fietsonderhoud met één van zijn leraren de fietsen 

onderhouden.  In augustus 2019 zijn er voor het eerst fietsen 

van ons gebruikt door toeristen die er dan een gift voor doen. 

Die giften moeten uiteindelijk leiden tot een break-even in het 

hele fietsen project. Eén van de jongeren heeft de toeristen 

begeleid tijdens hun tocht.  
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OVERIGE (EDUCATIEVE) ACTIVITEITEN  

  

Kiingeleza (Engelse les)  

Met gebruik van computers en internet leren tussen de vijf en tien jongeren elke week Engels. We 

hebben nog geen klaslokaal, dus doen we dit bij een gezin thuis dat een kamer daarvoor beschikbaar 

heeft gesteld. We hebben momenteel drie laptops beschikbaar. Als de middelen er zijn, willen we  dit 

aantal later uitbreiden. Zeker als we in de nabije toekomst ons eigen gebouw hebben, kunnen we het 

klaslokaal dagelijks openen voor Engelse les.  

  

Kiingeleza kwa wanafunzi pass darasa la saba (Engelse les standaard 7 finishers)  

In september doen de kinderen van standaard 7 hun eindexamen op de basisschool. Dan hebben ze 

drie maanden vrij voordat ze naar de middelbare school gaan. Samen met de middelbare school zijn we 

een programma aan het bedenken om die kinderen al voor Engels en liefst ook wiskunde naar de 

school te laten komen voor voorbereidend onderwijs. Als het geld er is, willen we een leraar Engels, die 

momenteel zonder baan zit, voor 3 maanden overhalen om dit te begeleiden.  

Engels is de voertaal op de middelbare school en veel kinderen lopen  vast doordat zij het Engels niet 

goed genoeg beheersen.   

  

Kompyuta (Computer les)  

Verschillende studenten die klaar zijn met form 4 (Middelbare school O level) en een aantal maanden 

moeten wachten op het begin van form 5 en 6 hebben van Henrich, een bevriende dorpsgenoot, 

computerles gehad bij hem thuis. Er is een grote vraag naar computer les, zeker met het toenemen van 

het gebruik van smartphones. Als we eenmaal ons eigen gebouw hebben, kunnen we het klaslokaal 

dagelijks openen voor computerles.   

  

Kupika (koken)  

Er zijn nu zes meiden die elke zaterdag en zondag in toerbeurt 

koken voor de kinderen van het circus.  Ook koken zij op 

dinsdag voor de jongeren die de barabarani begeleiden. Het zijn 

meiden van 14 tot 18 jaar en zij worden begeleid door twee 

meer ervaren kokkinnen. Binnenkort beginnen we met een 

cursus koken voor hen in Magumba hotel. Eén avond per week 

koken dan twee meiden en  komen ze allemaal eten. Dit 

allemaal met als doel om ze te leren meer gevarieerd, gezonder 

en hygiënischer te  koken. En in de hoop dat sommigen dan ook 

werk zouden kunnen vinden in dit vakgebied op enig moment.  

  

Liki ya mipira ya miguu kwa vijana (Jongeren voetbal 

competitie)  

Mambo is opgedeeld in verschillende sub-villages en in 

september / oktober komt er een voetbaltoernooi met de 

verschillende wijken, sommige gecombineerd. Het idee 

hiervoor is van  Saidi Habibu, een van de jongeren die al vanaf 

het prille begin van het circus onderdeel uitmaakt. Saidi doet de 

voorbereidingen voor het toernooi.  Hijzelf wil dolgraag naar 

een voetbalschool en we hebben nu ook een school in Dar gevonden waar we mee in overleg zijn.  

  

Uitwisseling met een meiden project in Dar Es Salaam We hebben eerder dit jaar al kennis gemaakt 

met een  meidenprogramma in Dar es Salaam. Hopelijk kunnen we later dit jaar, of begin volgend jaar, 
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een uitwisseling doen waarbij beide groepen kunnen leren van elkaars leefwijze om zodoende de 

individuele meiden een bredere kijk op wereld te kunnen geven.  

  

Bouw AllKidsShouldPlay centrum  

De bouwplannen vorderen gestaag. Frank, de architect, heeft de tekeningen gemaakt, het draaiboek 

met de tijdsplanning is af. We hebben ook in kaart gebracht wie waar toestemming voor moet geven. 

De aanvragen voor vergunningen gaan nu de deur uit en dan kan er naar verwachting snel begonnen 

worden met de bouw.  

  

 

WAAR GAAN DONATIES EN SPONSORBIJDRAGEN NAAR TOE?  

  

Financiële ondersteuning van leerlingen & studenten  

Voor vier studenten op Masange secondary school betalen we hun verblijf, hun eten, hun vervoer naar 

huis tijdens vakanties, sommige boeken, uniformen  en andere kleding. Jaarlijkse kosten per student 

ongeveer 500 euro. Voor twee studenten in Soni Islamic Seminari secondary school betalen dezelfde 

dingen als hierboven, maar deze school is een privé school en daardoor zijn de kosten ruim 1000 euro 

per kind. Voor drie studenten op de Sunga secondary school betalen we de hostelkosten. In het vierde 

en laatste jaar krijgen studenten de kans op school te overnachten zodat ze minder gestoord worden 

door huishoudelijke taken. De kosten per student zijn ongeveer 25 euro voor drie maanden.   

  

Vocational training  

We sponsoren een meisje dat les krijgt in een naaiatelier. Maandelijkse kosten ruim 10 euro. Verder 

begeleiden we een jongen bij zijn opleiding tot fietsenmaker, fietstrainer, in de ABC fietswinkel. Deze is 

al in de tijd van Gijs zijn verblijf bij Mambo View Point begonnen en later doorgezet. Gijs doet de 

begeleiding van de jongen en Mambo Steunpunt draagt zorg voor zijn huisvesting en eten. Deze jongen 

gaat per 1 september officieel werken voor de winkel van ABC in Moshi. Hij  komt ook een aantal  keer 

per jaar naar Mambo om onze fietsen te onderhouden.  

  

Adult education  

Een van de kinderen van het circus, die als kleine jongen al gestopt was naar school te gaan, is als 16 

jarige weer terug naar school in de vorm van volwassenonderwijs. Hij doet dit jaar examen standaard 4, 

volgend jaar standaard 7. Wij hebben hem met uniform en schriften gesponsord. Kosten zijn 

verwaarloosbaar, de mentale begeleiding veel kostbaarder.  

  

Graduation Day primary school  

Omdat er al jaren geen Graduation Day meer was voor de standaard 7 schoolverlaters hebben wij  

voorgesteld dit weer in te voeren. We zijn een van de sponsoren en betalen 1000 tshilling voor elk kind 

uit standaard 7 en 50 tshilling voor de kinderen van standaard 1 t/m 6. Totale kosten 240.000 tshilling, 

een kleine 100 euro. De dag vindt eind augustus plaats.  

 

Jongeren sport  

Een groep jongeren in Mambo heeft zich georganiseerd, 

geïnspireerd door het circus en het fietsen en zijn samen gaan 

sporten. Wij hebben ze gesponsord met wat ballen en advies. 

Ze zijn in eerste instantie te hard van stapel gelopen en nu 

moeten we het weer op gang trekken.  
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Extra leraar middelbare school Sunga  

Een universitair studente biologie gaat  twee maanden les geven op de middelbare school in de vakken 

Biology en Physics. Dit is in haar vakantie. Het mes snijdt aan twee kanten, zij verdient wat bij om haar 

opleiding te kunnen betalen, Sunga heeft een extra leraar erbij. Het is de bedoeling dat het een 

langdurige samenwerking wordt, dat zij dus elke vakantie hier les komt geven. We betalen haar 10.000 

tshilling per dag op advies van hoofd van de school. Dat is 4 euro, het dubbele van een normaal 

dagloon.   

  

Tafels en stoelen voor de Mambo basisschool  

Ons is gevraagd vier tafels en stoelen te verzorgen voor de 

lerarenkamer in de basisschool. We hebben die gemaakt, en we 

wachten op het moment dat we ze officieel kunnen 

overdragen.  

Waterproject Ziwai  

Ziwai is een wijk in Mambo waar de dorpswaterleiding vaak 

geen water geeft, omdat het de laatste in lijn is, het hoogstgelegen is en het water eerst door een tank 

gaat die door een hotel vaak leeggepompt wordt. Omdat er wel veel water is, hebben wij naar water 

geboord, een pomp, leiding en tank geplaatst en nu heeft iedereen weer toegang tot  water. De kosten 

ruim 3 miljoen, wat ongeveer 1.200 euro is. De lokale bevolking betaalt voor de stroom en heeft 

daarvoor een watercommissie in het leven geroepen. In de toekomst zullen wij ook ons water voor ons 

toekomstige gebouw daar vandaan halen.  

  

Geboorteaktes  

Bijna alle kinderen in Mambo zijn niet officieel geregistreerd in Lushoto, het district. Alle kinderen van 

15 en ouder in onze groepen zijn wij nu aan het registreren. Circuskinderen, de koks, barabarani 

teachers, fietsers. Allemaal. Dat betekent pasfoto’s maken, formulier in het dorpskantoor invullen en 

door een ouder laten ondertekenen, een begeleidende brief van de secretaresse erbij en dan naar 

Lushoto voor de officiële registratie. Kosten 10.000 - 15.000 tshilling per kind, voor de 40/50 kinderen 

die wij doen dus zo'n 250 euro. Met deze officiële registratie kunnen ze hun rijbewijs halen, een 

officieel bedrijf oprichten en veel meer.  

  

Voorwaar een hele lijst. Veel van deze zaken kosten niet zo heel veel. Het begeleiden, adviseren, 

huisbezoeken afleggen, contact met ouders en scholen kosten meer tijd dan geld. Eigenlijk is dit niet 

voor de kleine groep waarmee we werken te doen. Het is superfijn om te zien dat er een grote kern 

jongeren is die zelf meer en meer in handen gaat nemen, initiatief neemt, uitvoerend werk verricht, 

meedenkt bij hoe dit zich allemaal verder kan ontwikkelen. Een aantal zaken zoals het eten, de 

onkosten voor barabarani begeleiders, de scholen en straks de bouw van het pand zijn de grote kosten.  

  

TOT SLOT  

Ons motto is toch wel met de poten in de klei staan, rechtstreeks met de jongeren en anderen uit 

Mambo en omgeving communiceren en samenwerken, directe actie ondernemen en luisteren naar wat 

er vanuit urgentie nu nodig is. Niet vanaf een 'tekentafel' bedenken wat goed is voor mensen.  Sport, 

spel en kunst zijn de middelen waarmee we werken. Daarmee bieden we een basis aan kinderen en 

jongeren om zich veelzijdig te ontwikkelen waardoor hun kansen in hun leven toenemen.  

In Tanzania blijft het al niet onopgemerkt, onlangs heeft een journalist van de Tanzania Broadcasting 

Corporation opnames gemaakt bij het circus, de barabarani, het fietsen, het lokale toerisme, 

enzoverder. We hopen dat velen van jullie deze ideeën van ons delen en bereid zijn kleine financiële 

bijdrages te leveren (liefst maandelijks) waardoor we op deze manier kunnen blijven helpen in het dorp 

en bij de mensen thuis.  
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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. 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 ondersteunen bij  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. Voor alle mensen die al een 
donatie hebben gedaan: heel hartelijk dank!    

Colofon:  

Stichting AllKidsShouldPlay Nederland (AKSP) 
allkidsshouldplay@lombok.nl  

KvK-nummer: 72590645 http://www.AllKidsShouldPlay.nl  

  

http://www.allkidsshouldplay.nl/
http://www.allkidsshouldplay.nl/
http://www.allkidsshouldplay.nl/

