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2020 

Het jaar 2020 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 viel het aantal zieken 
gelukkig erg mee. Er zijn geen statistieken bekend, maar er waren weinig zieken in Mambo. 
Informatie over hoe het virus zich daar verspreidt is er niet veel, en de informatie die er is, is nogal 
tegenstrijdig. Feit is dat veel van het leven zich op straat afspeelt en dat markten een grote rol spelen 
in het dagelijks leven en dat ging allemaal door, meet als enige toevoeging de mogelijkheden om 
handen te wassen aan de buitenkanten van de markt. 

 
Tanzania heeft voor de tegenovergestelde lijn gekozen als veel andere landen waar het Covid-19 
betreft. Zij hebben al vrij snel na het begin van de pandemie officieel gekozen om alles weer te 
openen en verder te gaan als business as usual. Dit omdat mensen grotendeels van dag tot dag leven 
en een week in lockdown gelijk zou betekenen dat velen niet meer te eten zouden hebben en dat de 
gevolgen daarvan groter zouden zijn dan van Covid-19.  
Daarnaast is de groep mensen die als kwetsbaar beschouwd kan worden een stuk kleiner, mensen 
worden gemiddeld minder oud, bij hart- en longziekten overlijden veel mensen al in een vroeger 
stadium, overgewicht komt vaker bij vrouwen voor dan bij mannen. Ook reist men gemiddeld veel 
minder en speelt het leven zich grotendeels buiten af, facetten die schijnbaar positief werken bij het 
minder verspreiden van virussen.  

 

Organisatie in Mambo  
Eind 2019 legde de overheid de activiteiten onder de vlag van Makini plat. NGO’s moeten aan steeds 
meer administratieve eisen voldoen en Makini deed dat schijnbaar niet goed genoeg. De afstand van 
Mambo naar hoofdkantoor Makini in Dar Es Salaam en terug naar Lushoto waar alle 
overheidscontrole plaatsvindt begon te wringen, bij alle dagelijkse bestuurlijke en organisatorische 
rompslomp was het 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 waar we nu op kunnen leunen goed op poten te zetten. 
Het is ook een natuurlijke vooruitgang geweest. Van geen organisatie, naar Makini een organisatie 
van buitenaf, gingen we naar de lokale organisatie, waarbij de jongeren dus de verantwoordelijkheid 
in eigen handen gingen nemen. 
We zijn trots dat de jongeren inmiddels zover zijn in hun ontwikkeling dat zij het stokje zelf over 



konden nemen.  Shabani Nuhu is de secretaris en de spil van alles samen met Amina Yahaya, met als 
nieuwe hulp Rukia Ramadhani. Zij hebben na veel voorbereiding en overleg halverwege het jaar 
officieel de sportvereniging Upendo na Amani opgezet en samen met 8 anderen het bestuur 
gevormd. Upendo na Amani betekent Liefde en Vrede. Dat vonden de kinderen een mooie naam 
voor hun nieuwe organisatie. De voorzitter is een in het dorp gerespecteerde volwassene. Hij helpt 
de jongeren op punten waar zij de ervaring missen of waar de lokale cultuur eist dat ouderen 
bepalen. Hij heeft halverwege december in Dar es Salaam, samen met de sport-ambtenaar van het 
district de laatste stempels voor de oprichting van het sportcentrum laten zetten. In 2020 zijn de 
statuten in het Engels en Nederlands opgesteld zodat nu duidelijk is wat AKSP doet en wat UNA doet 
en hoe Gijs daar precies tussen zit. 
  
Gijs nam een groot deel van 2020 een sabbatical. Na een aantal letterlijke tropenjaren, waarin hij 
zowel zijn eigen bedrijf als de projecten in Mambo als jongleerballen in de lucht hield, was dit het 
moment om even naar lucht te happen, bij te tanken en nieuwe inspiratie op te doen zodat ie daarna 
weer volle kracht vooruit kon. Vanuit Nederland heeft hij wel op afstand via social media de lokale 
organisatie kunnen adviseren en motiveren. De snelheid van ontwikkeling nam wat af, en 
tegelijkertijd konden de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen groeien.  Dat de snelheid van 
ontwikkeling langzamer gaat is logisch en ook goed nu de jongeren naast waar ze al goed in waren, 
het leiden van sportactiviteiten, ook het gehele bestuurlijke spectrum moeten leren begrijpen en 
onder de knie krijgen.  

 

Het bestuur  
Het bestuur in Nederland is gewijzigd. Voorzitter Walter van de Vorst en penningmeester Bouwe 
Hofstra 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 penningmeester 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. 
       

 
 
                                     

Barabarani - Circus - Fietsen - Koken  
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 arsenaal. Er kwamen ruim 90 kinderen per keer naar de trainingen. Dat is bijna 
het dubbele van vorig jaar. Dit betekende ook meer maaltijden bereiden en er waren meer pannen, 



borden en bestek nodig. De leiders hebben het evenwel volledig onder controle en de juiste stappen 
zijn gezet om het goed te kunnen blijven doen. 

 

 
 
Onderwijs  
In 2020 hebben we de basisscholen ondersteund met extra 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 in de zomervakantie om kinderen die klaar zijn met de basisschool 
extra Engelse les te bieden en zo beter voor te bereiden voor de middelbare school.  
De ward education officer heeft Gijs uitgenodigd voor een bijeenkomst van alle onderwijzers van de 
ward. De plannen voor 2021 werden 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. 
De Masange Juu studenten van form 4 (ordinary level middelbare school) zijn klaar. Twee van de drie 
ge-examineerde form 4 studenten gaan in 2021 door met Form 5 (advanced level middelbare 
school). Een van de twee doet ook nog examen form 4 in een aantal vakken om sterker aan form 5 te 
kunnen beginnen halverwege juni 2021. Ze gaan in ieder geval tot de start van het volgende 
schooljaar een computercursus in Mambo volgen en allerlei hand en spandiensten doen voor 
Upendo Na Amani. De derde examinant heeft besloten om form 4 op eigen houtje nog eens over te 
doen.  
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 leerling blijft nog op school en doet volgend jaar examen in form 4 en doet ondertussen in 
de december vakantie bijles in Dar Es Salaam om de schade van de gesloten scholen tot een 
minimum te kunnen beperken. 
Verder zijn twee leerlingen begonnen in Mombo in Form 3. De twee leerlingen hebben door de 
activiteiten van ons zich gerealiseerd dat ze meer aan school hebben dan ze zich eerder realiseerden. 
De achterstand die ze, door motivatieproblemen eerder, opliepen zorgde ervoor dat ze in 2019 in 
hun form 4 examens geen resultaten haalden waardoor ze verder konden. Daar zijn ze naar een 
privéschool gegaan waar ze de laatste twee jaar overdoen en hopelijk door kunnen naar advanced 
level. In 2020 bleken zij tweede en derde te zijn in hun klas met de resultaten die ze behaalden. 
De leerling in het volwassenenonderwijs heeft zijn examen wel met goed gevolg afgelegd, maar niet 
goed genoeg om automatisch door te stromen naar het middelbaar onderwijs. In het 
volwassenenonderwijs doen leerlingen het eerste jaar tussen-examen standaard 4 basisonderwijs en 



in het tweede jaar eindexamen standaard 7 basisonderwijs. Doordat er maanden tussenuit vielen 
waren de gevolgen groter dan bij andere leerlingen omdat je al drie jaar in 1 jaar hebt gepropt. 

 
Heel hartelijk dank voor de sponsors van deze leerlingen! We verwachten dat er ook in 2021 genoeg 
bijdragen zullen zijn voor diverse leerlingen om naar school te gaan. 

 

Bedrijfjes 

In Dar es Salaam is contact gelegd met @Bijoux_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, daarvoor is ze in december ook langs geweest om kennis te maken. Op die 
manier kon 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 50 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 Bijoux hen zal helpen. Het bijzondere van Bijoux is dat zij enkel Tanzaniaanse 
producten gebruikt, van katoen tot aan het eindproduct. 

 
In Arusha, dat zo’n 150 km ten Noordwesten van Mambo ligt,  is een goede fietsenwinkel Arusha Bike 
Centre, die ook jongeren opleidt. Een van de jongeren uit Mambo, Sadi Omari, heeft daar een 
opleiding afgerond en werkt ondertussen in het filiaal in Moshi die in 2019 is opgericht. Zij krijgen 
maandelijks 1 of 2 containers tweedehands fietsen uit Zwitserland en die reviseren zij en verkopen ze 
dan. De gewone stadsfietsen gaan grotendeels naar afgelegen gebieden waar ze aan middelbare 
scholieren die ver van school wonen worden uitgedeeld waardoor zij sneller naar en van school 



kunnen reizen. Hans Harrison, de directeur is enthousiast over wat wij doen en wil dat graag helpen 
uitbouwen. Het idee is om in de bergen rondom Mambo goede fietsroutes te ontwikkelen voor 
toeristen en scholen die External Scholing Projects doen, waardoor de jongeren in Mambo eventueel 
als fietsgids aan de slag kunnen. Drie internationale scholen in Dar Es Salaam zijn aangeschreven om 
te kijken of zij interesse hebben om school trips naar de Usambara Mountains te doen en 
mountainbiken als onderdeel daarvan te zien. Van twee scholen hebben we positieve reacties 
gekregen, van de derde nog niet.  
Het fietsproject is daardoor bij uitstek een project dat helemaal kostendekkend zou kunnen zijn als 
we de jongeren er bedrijfsmatig mee om laten gaan, dus met toeristen laten fietsen, met de 
internationale scholen projecten opzetten en hopelijk uiteindelijk zelfs een verband vinden met 
mountainbike bonden in bv Nederland.  

 

 
 
 
 



Gebouw 

In 2020 zijn de plannen voor het bouwen van het Multifunctionele Centrum verder geconcretiseerd. 
Het land is aangekocht voor het realiseren van een gebouw met verdieping met verblijfsruimtes, een 
klaslokaal, terras en opslagruimte. Er is in totaal € 20.000 nodig waarvan in 2020 ongeveer €5000 
beschikbaar was. De lokale autoriteiten eisten dat, na het verlenen van de vergunning om als Upendo 
Na Amani de activiteiten te beginnen, ze binnen 6 maanden moesten beginnen met de bouw. 
Probleem is dat fondsen meestal pas bijdragen als je bent begonnen. Het voorstel is om gewoon te 
beginnen met de bouw en de fondsen aan te schrijven per projectfase bijvoorbeeld per verdieping. In 
de eerste helft van 2021 kunnen we in ieder geval de fundering realiseren.  

 

Succes 

We konden dan 2020 verschillende jongeren verwelkomen die door familie naar Mambo zijn gehaald 
nadat ze hun schoolexamens hadden afgelegd en op zoek moesten naar werk. Normaal gesproken is 
deze gang omgekeerd en verdwijnen veel leerlingen die de basis of middelbare school hebben 
afgemaakt en niet verder kunnen op school naar de grote steden om daar leer-werk projecten te 
gaan doen, of als huismeisje (au pairs) bij families aan de slag te gaan. Dat families in Mambo nu 
jongeren naar Mambo laat komen betekent dat velen erkennen dat er via Upendo Na Amani eer te 
behalen valt. Dat er werk is, maar ook dat er geleerd kan worden binnen de activiteiten die wij doen. 
Jeremiah en Fatihia zijn er twee van die nu integraal meedoen aan onze activiteiten en in 2021 ook 
trainers van de Barabarani zullen zijn. 
Uiteindelijk zullen jongeren in Mambo altijd weer, net als in dorpen in de meeste andere landen, 
graag naar de grote stad willen trekken met het idee dat ze daar meer kansen zullen krijgen. Wij 
willen ze graag zover helpen in Mambo dat de kans dat ze in de grote stad de ladder kunnen 
betreden optimaal is, dat de bagage die ze dan uit onze activiteiten meepakken ze genoeg kennis en 
zelfvertrouwen biedt om daadwerkelijk op te klimmen naar een succesvol leven. 
Wij denken dat Mambo een schoolvoorbeeld is van waarom de term 'small is beautiful' veel te 
weinig belicht wordt. Er lopen nu heel veel kleine aanvragen, die heel persoonsgericht zijn en waar 
we er hopelijk veel van kunnen uitvoeren. Van bovenaf opgelegd, aspecifieke, op de tekentafel 
bedachte ontwikkeling legt het af tegen het werken vanuit de basis en met beide benen in de 
samenleving staande: het uitgangspunt is waar je bent in je ontwikkeling, niet waar je uiteindelijk uit 
zou moet komen. 

 

 
Donateurs en fondsen  
We konden dankzij u als donateurs, en de fondsen die we benaderden voor financiële steun, een 
goede ondersteuning van de activiteiten van de kinderen en jongeren in 2020 voortzetten.  
 



Jaarrekening  
 

In 2020 hebben we van 23 donateurs geld ontvangen.  De jaarrekening en de begroting voor 

2020 zien zag er als volgt uit:  

 

 Expenses / Uitgaven € 

  2020 Actual 

 Donations 15.184,47 

   

1 UpendoNaAmani 1.195,38 

2 Sarakasi / circus 933,54 

3 Barabarani / straatspelen 1.459,23 

4 Cycling / fietsen 1.397,74 

5 Cooking / koken 1.450,10 

6 Schooling / Schoolhulp 937,31 

7 Studenthelp/Studentenhulp 4.472,45 

8 Sewing Workshop / Naaiatelier hulp 133,46 

9 Office and rooms rental / Kamers-kantoor huur 369,23 

10 Construction / Bouw 76,92 

11 Computers 202,69 

12 Hospitalexpenses / Gezondheid 304,23 

13 Other expenses / Andere kosten 193,09 

14 Youth-workers / Inzet jongerenbegeleiding 2.076,93 

 TOTAL / TOTAAL 15.202,30 

   

15 Investment housing (playground) 0 

   

 

Result expenses - donations 2020 / Resultaat 

uitgaven - donaties 2020 -17,83 

  



 

Balance Sheet 31 December 2020 

 € 

Fixed assets 646,67 

Current assets  

Cash and bank 10.210,48 

TOTAL ASSETS 10.857,15 

Equity  

Reserves 1.866,85 

Current liabilities  

other debts 2.736,88 

recieved in advance 2.000,00 

  

Total liabilities 4.736,88 

 

 

Uitgaven 2020: 

 


