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December 2020 

Beste vrienden en donateurs van AllKidsShouldPlay, 
 
Graag laten we weer horen hoe het gaat met alle activiteiten die we vanuit AllKidsShouldPlay hebben 
ondersteund in 2020. Het was in verschillende opzichten een bijzonder jaar van reflectie en groei. Deels 
gepland en deels ongepland. Uiteraard had ook Tanzania met Covid-19 te maken. Al valt het aantal 
zieken gelukkig erg mee. Er zijn geen statistieken bekend, maar er zijn weinig zieken in Mambo. Laten 
we hopen dat dat zo blijft. 
 

 
 

Eind 2019 legde de overheid de activiteiten onder de vlag van Makini plat. NGO’s moeten aan steeds 
meer administratieve eisen voldoen. De afstand tot Dar Es Salaam bij alle dagelijkse bestuurlijke en 
organisatorische rompslomp  was niet meer goed werkbaar. Daarom hebben we afscheid genomen van 
Makini. We danken Nyakwesi Mujaya voor al haar ondersteuning in de begin jaren. Zonder haar was het 
niet gelukt om de organisatie goed op poten te zetten. 
We zijn trots dat de jongeren inmiddels zover zijn in hun ontwikkeling dat zij het stokje zelf over hebben 
genomen.  Zij hebben na veel voorbereiding en overleg met negen mensen halverwege het jaar officieel 
de sportvereniging Upendo na Amani opgezet. Het betekent Liefde en Vrede. Dat vonden zij een mooie 
naam. De voorzitter is een in het dorp gerespecteerde volwassene. Hij helpt de jongeren. Hij heeft 
halverwege december in Dar es Salaam, samen met de sport-officer van het district de laatste stempels 
voor de oprichting van het sportcentrum laten zetten. 
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Gijs nam een groot deel van 2020 een sabbatical. Vanuit Nederland heeft hij wel op afstand de lokale 
organisatie kunnen adviseren en motiveren. De snelheid van ontwikkeling nam wat af, en tegelijkertijd 
konden de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen groeien. In november is hij weer teruggegaan naar 
Tanzania. 
 
In het bestuur in Nederland is gewijzigd. Voorzitter Walter van de Vorst en penningmeester Bouwe 
Hofstee hebben hun taken neergelegd. Zij waren eigenlijk van plan geweest slechts één jaar te helpen 
de stichting mee op te zetten, maar hebben gelukkig nog een tweede jaar aan hun werkzaamheden 
geplakt: allebei heel hartelijk dank. Eind 2020 zijn drie nieuwe bestuursleden toegetreden: Ingrid 
Veltkamp als secretaris, Paul Zwetsloot als penningmester en Stijn Gies als algemeen lid. Maud Verheij 
bleef en nam de rol van voorzitter op zich. We danken ook Kim Nieuwland en Hendrien van de Vorst 
voor hun werkzaamheden voor AllKidsShouldPlay de afgelopen jaren! Het nieuwe bestuur zal jullie 
werk voortzetten.  
 
 

                                             
  
Na onze zomer/ winter in Mambo zijn de activiteiten met de kleintjes weer opgepakt: de Barabarani, 
het spelen met kinderen, vindt weer plaats in diverse wijken in het dorp. Ook het circus is weer volop 
gaan trainen elk weekend. Naast acrobatiek en turnoefeningen, hebben ze een soort korfbal 
toegevoegd aan hun repertoire. Er komen ruim 90 kinderen per keer naar de trainingen. Dat is bijna het 
dubbele van vorig jaar. Dit betekent meer maaltijden bereiden en er zijn meer borden en bestek nodig. 

                                    
Barabarani                                                                            Eten bij circustraining 
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De Masange Juu studenten van form   (ordinary level middelbare school) zijn klaar en kunnen nu 

afwachten tot februari 2021 om te zien wat hun resultaat is. Het is spannend of twee leerlingen door 

kunnen gaan naar form   en form 6 (advanced level middelbare school), dat grotendeels door de 

overheid wordt gefinancierd. Ze gaan in ieder geval tot de start van het volgende schooljaar een 

computer cursus in Mambo volgen en allerlei hand en spandiensten doen voor Upendo Na Amani.  

We hopen dat een derde leerlinge in aanmerking komt voor vervolg onderwijs (college). Doordat 

vanwege corona de scholen drie maanden dicht hebben gezeten is er leerachterstand opgelopen. We 

hopen van harte dat het niet een te groot negatief effect op hun resultaten heeft gehad. 

Een vierde leerlinge blijft nog op school en doet volgend jaar e amen in form  . Met haar vader is 

afgesproken dat hij in de buurt bijles faciliteiten zoekt, zodat zij de komende weken bij kan spijkeren. 

Heel hartelijk dank voor de sponsors van deze vier leerlingen! We verwachten dat er ook in 2021 

genoeg bijdragen zullen zijn voor diverse leerlingen om naar school te gaan. 

 

In 2020 hebben we de basisscholen ondersteund met e tra leerkrachten voor twee tijdelijke periodes: 

een om leerlingen bij te spijkeren die drie maanden niet naar school konden tijdens de lockdown begin 

van het jaar. En nu in de zomervakantie om kinderen die klaar zijn met de basisschool e tra Engelse les 

te bieden en zo beter voor te bereiden voor de middelbare school.  

De ward eduction officer heeft Gijs uitgenodigd voor een bijeenkomst van alle onderwijzers van de 

ward. De plannen voor 2021 worden aan ons voorgelegd. Wij willen vanuit AllKidsShouldPlay wel 

speciale vragen vanuit de scholen ondersteunen, maar geen regulier onderwijs, want dat is de taak van 

de overheid. 

 

 

 

 

 

 

 

In Dar es Salaam is contact gelegd met @Bijou _Trendy. De eigenaresse wil samenwerken met een 

aantal meiden in Mambo die een naaiatelier starten. Zij geeft hen adviezen en wil hen helpen met een 

eerste opdracht. Op die manier kan zij het niveau inschatten en verder training en samenwerking 

inschatten.  Twee meiden van het naaiatelier gaan binnenkort naar Dar es Salaam om de samenwerking 

verder af te spreken.  Er is al een eerste opdracht uitgezet om  0 shopping bags te maken. De deal is dat 

de meiden voor elke tas een bedrag krijgen (nader af te spreken) en dat Upendo Na Amani na verkoop 

van de tassen een percentage van de verkoop krijgen. De twee meiden moeten ook nog wat laatste 

spullen aanschaffen, waarbij Bijou  hun zal helpen. Het bijzondere van Bijou  is dat zij enkel 

Tanzaniaanse producten gebruikt, van katoen tot aan het eindproduct is alles Tanzaniaans. 
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In Moshi, dat zo’n 1 0 km ten Noord Westen van Mambo ligt, richting Arusha, is een goede 

fietsenwinkel, die ook jongeren opleidt. Een van de jongeren uit Mambo heeft daar een opleiding 

afgerond. We willen verkennen hoe we verder kunnen samenwerken  met deze jongeman en de 

directeur van de winkel en opleiding. Het idee is om via een gezamenlijke trip in de bergen rondom 

Mambo goeie fietsroutes te ontwikkelen voor toeristen en scholen die E ternal Scholing Projects doen, 

waardoor de jongeren in Mambo eventueel als fietsgids aan de slag kunnen. 

 

 

 

Tot slot 

Voor meer achtergrondinformatie verwijzen we u graag naar onze website 

http://www.allkidsshouldplay.nl. En volg actuele berichten en foto’s en filmpjes op Instagram: 

@allkidsshouldplayupendonaamani 

We hopen dat velen deze ideeën van ons delen en bereid zijn kleine financiële bijdrages te leveren. 

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 erkend 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  

  

Goede feestdagen gewenst! En graag weer tot volgend jaar. 

Hartelijke groet, 

Gijs de Wit en alle mensen van AllKidsShouldPlay. 
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