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Jaarverslag AllKidsShouldPlay 2019 
 

 

 

 

2019 was een jaar van vervolgstappen en 

uitbreiding van activiteiten en medewerkers 

in Mambo. Onder de vleugels van de 

Tanzaniaanse NGO Makini werd steeds 

meer van de organisatie overgeheveld naar 

de jongeren in Mambo. Met op de 

achtergrond een aantal volwassenen als 

mentor.  In  Nederland bleef de 

steunstichting AllKidsShouldPlay met geld 

en mee en tegen denken actief.        

Een grote groep gemotiveerde kinderen runt 

inmiddels zelfstandig de meeste activiteiten. 

Zij hebben reizen gemaakt naar Tanga, Dar 

es Salaam, Pangani, Lushoto, Moshi, Arusha 

en verschillende dorpen dichtbij Mambo. Dit 

zijn grote belevenissen voor de kinderen (5 

tot 15 jaar) en jongeren (15 tot 22 jaar). 

Hierdoor zijn zij trots, vindingrijk, en 

vrijmoedig geworden. Ze helpen elkaar, 

werken samen, en zij waarderen elkaar. Een 

aantal jongeren is gemotiveerd geworden 

terug naar school te gaan, of vervolg- en 

vakopleidingen op te pakken. Deze kinderen 

en jongeren dragen op een positieve manier 

bij aan de samenleving van Mambo. 

Circus  
Het circus heeft meer dan 100 optreden 

gedaan in de afgelopen jaren. Ze doen dat  

zelfstandig en hebben groot zelfvertrouwen. 

Het geld dat zij verdienen met de shows 

sparen zij om roadtrips te kunnen maken en 

dan waar zij komen andere kinderen met 

hun optredens te inspireren. 

 
In 2019 hebben de circuskinderen wekelijks 

elke zaterdag en zondag getraind. Het circus 



 

2 
 

heeft in januari een meerdaagse reis naar 

Das es Salaam gemaakt. Daar hebben zij 

met jongeren van Makini getraind en 

opgetreden. In April hebben zij opgetreden 

in Madala, een dorp hemelsbreed 7 km ten 

zuiden van Mambo. Verder waren er 

optredens op Wereld AIDS dag en Africa 

child day. En veel optredens voor gasten van 

Magumba Hotel in Mambo. 

 

 
 

Koken 

Net als het voorgaande jaar werd er voor 

groepen gekookt. In 2019 hebben zes 

meiden en twee jonge moeders in de 

weekenden gekookt voor de circuskinderen. 

En door de week voor de Barabarani 

groepsleiders. Wij hebben de koks betaald 

en het voedsel. 

 

Barabarani 
Barabarani, ofwel spelen op straat, wordt op 

drie middagen per week aangeboden aan de 

allerjongsten. Dit gebeurt inmiddels in acht 

wijken in het dorp. 

 

 
Om de kinderen een beter start te geven als 

zij naar school gaan, spelen, zingen en lezen 

ervaren trainers met de peuters. Elke 

ervaren trainer wordt geassisteerd door een 

trainee.  

 

Onderwijs 
Onze activiteiten op het gebied van 

onderwijs hebben zich uitgebreid: 

✓ Computerlessen aan form 4  

schoolverlaters (het laatste jaar van de 

middelbare school)  

✓ Engelse les voor Standaard 7 (laatste 

jaar van basis school) schoolverlaters, 

voor de circuskinderen en voor een 

aantal jongeren in Mambo 

✓ We betaalden twee maanden een extra 

biologiedocent voor Sunga Secondary 

School  (een groter dorp ten Zuiden van 

Mambo) 

✓ We betaalden voor twee studenten in 

form 4 de verblijfskosten van Sunga 

Secondary School.  

✓ We betaalden kost en inwoning, 

schoolkleding en reiskosten voor vier 

studenten van Masanga Juu Secondary 

School  

✓ We sponsorden alle kosten voor twee 

studenten zodat zij naar een goed 

aangeschreven Soni Islamic Seminary 

Secondari School konden gaan (bij 

Lushoto, 35 km ten Zuiden van Mambo). 
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✓ We hielpen en adviseerden een student 

die examen deed voor standard 4 

volwassen onderwijs  en die in 

2020verder gaat voor het examen  

standard 7. 

✓ We deden een donatie voor de viering 

van graduation day van de Mambo 

basisschool. 

Sport 

Voetbal 

We hebben twee voetballen gesponsord 

voor het voetbal toernooi in 

augustus/september 2019., dat werd 

georganiseerd door Omari, die toegetreden 

is tot het dorpsbestuur.  

En we hebben de organisatie van een jeugd 

voetbalcompetitie opgezet. Deze moet nog 

beginnen doordat het regenseizoen de start 

onmogelijk maakte. 

Fietsen 

Elke zaterdag en zondag fietst een groepje 

kinderen en jongeren, voornamelijk 

jongens, maar we proberen ook de meiden 

te stimuleren te fietsen.  Al een aantal keer 

heeft een van de meer ervaren fietsers als 

gids toeristen van Magumba hotel  begeleid 

op fietstochten door de prachtige 

bergachtige omgeving.  Het gidsen en 

verhuren van fietsen zou  in de toekomst 

een van de bedrijfjes kunnen gaan worden.  

 
Het onderhoud van de fietsen wordt nog 

steeds periodiek verzorgd door een jongen 

die oorspronkelijk uit het dorp komt.  

 

Coaching 
De jongen die een opleiding tot fietsenmaker 
volgde in Arusha met coaching van Gijs, is 
inmiddels klaar. Hij heeft een baan gekregen 
in een fietsenwinkel in een plaats in de buurt.  

 
 

Alle 25 trainers en begeleiders van de 

organisatie, allemaal afkomstig uit het dorp 

Mambo, kregen continu coaching van Gijs 

en de maatschappelijk werker Omari en 

leraar Noel. In de loop van 2019 heeft Omari 

plaatsgemaakt voor een andere 

maatschappelijk werker: Lulu, omdat we 

graag een vrouw aan het coaching team toe 

wilden voegen.  

 

 

Bedrijfjes 
We hebben een start gemaakt voor een 
naaiatelier, kushona, voor een aantal 
meiden. We betaalden voor een 
werkruimte, hebben machines en 
materialen gekocht. De volgende stap is dat 
twee meiden het naaiatelier gaan runnen. 
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Gebouw 

 
Een eerste impressie van het ontwerp 

Voorbereidingen voor de bouw van het 

trainingscentrum zijn gestart onder 

begeleiding van Frank Boehm, een 

bouwkundige/ architect, die al het werk 

professioneel aanpakt. Hij doet het geheel 

vrijwillig, omdat hij bij een kennismaking in 

het dorp vorig jaar zo onder de indruk was 

van het werk van AllKidsShouldPlay. 

Voor het hele bouwproces is ook een 

begeleidingsteam samengesteld uit 

volwassenen uit het dorp en jongeren uit 

Mambo die bij AllKidsShouldPlay werken. 

We hebben de watervoorziening 

gerealiseerd door de aanschaf en aanleg van 

een watertank, waterpomp, pijpleidingen en 

elektriciteit.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialen 

Ook in 2019 zijn nieuwe materialen 

geschonken en aangekocht: vier fietsen, 

fietshelmen, ballen en 13 tablets.  

 

Staff in Mambo in 2019 
Nyakwesi Muyaja, directeur Makini, 

(standplaats Dar es Salaam) 

Gijs de Wit, coördinator 

Noel Kabbech, teacher 

Omari Mleche, en Lulu maatschappelijk 

werkers 

Amina Yahaya, trainee 

Shabani Nuhu, trainee  

Het bestuur  
In 2019 vonden geen wijzigingen in het 

bestuur in Nederland plaats. Het bestaat uit: 

Walter van de Vorst, voorzitter 

Bouwe Hofstee, penningmeester 

Maud Verheij, secretaris 

Kim Nieuwland, lid 

Hendrien van de Vorst, lid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

Donateurs en fondsen   
We konden dankzij u als donateur en de 

fondsen die we benaderden voor financiële 

steun een goed jaar draaien.   

 

In 2019 hebben we van 23 donateurs geld 

ontvangen. We kunnen de ondersteuning 

van de activiteiten van de kinderen en 

jongeren in 2020 voortzetten.  

De jaarrekening en de  begroting voor 2020 

zien zag er als volgt uit:  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaven 2019 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


