
Beste vrienden en donateurs van AllKidsShouldPlay, 

Beste wensen! Let’s dance through 2022. 

 

We kunnen ons voorstellen dat je benieuwd bent naar alles dat AllKidsShouldPlay in 2021 

heeft kunnen doen in Mambo, Tanzania. Ondanks Corona zijn er ook in 2021 weer mooie en 

succesvolle projecten opgestart en uitgevoerd. We delen er graag een paar met je, net als 

onze plannen voor 2022. 

Waar AllKidsShouldPlay vanuit Nederland coördineert en sponsort is UpendonaAmani sinds 

2021 de sportvereniging die de kar trekt in Tanzania. Deze samenwerking met Gijs als 

initiatiefnemer en tussenpersoon heeft in 2020 echt vorm gekregen. 

Als bestuur overleggen we over de initiatieven die de jongeren zelf nemen en over de acties 

waar zij of Gijs een rol voor onze stichting zien. Zijn de gevraagde bijdragen uitvoerbaar en 

passen ze bij onze speerpunten? Door in te zetten op de vijf speerpunten helpen we kinderen 

en jongeren op alle mogelijke manieren bij hun persoonlijke ontwikkeling en vergroten we 

hun kansen op het vinden van een baan en daarmee een financieel zekere toekomst. 

 

Speerpunten van AllKidsShouldPlay. 
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Hoe werkt AllKidsShouldPlay? 



 

Explore 

Wanneer kinderen samen sporten en spelen leren zij zichzelf kennen en samenwerken en 

krijgen ze zelfvertrouwen.  

 

De circusgroep is 

daarom al jaren een 

vast onderdeel van 

onze activiteiten en 

bestaat inmiddels 

elke zaterdag uit 80 

kinderen. Zij oefenen 

voor voorstellingen 

en krijgen daarnaast 

een warme gezonde 

maaltijd. De koks en 

de ingrediënten 

worden ook door 

AllKidsShouldPlay 

gesponsord.  

Ook bij de fietsgroep sluiten nog steeds nieuwe jongeren zich aan. In totaal zijn er nu 40 

jongeren, jongens en meiden, die één of meerdere keren per week trainen.  

Voor de kinderen met weer een andere interesse hebben we een handbalgroep opgericht. 

Een hardloopgroep staat nog op de verlanglijst van Gijs. Zo krijgen kinderen steeds meer 

keuze en meer mogelijkheden om te doen wat ze leuk vinden. 

Education 

De docenten van de Barabarani (kinderspelen) van UpendonaAmani bereiken inmiddels elke 

week 250 kinderen tussen de twee en acht jaar. Door met hen te spelen, voor te lezen en de 

taal te oefenen bereiden ze kinderen voor op de basisschool. Wij sponsoren de docenten. 

Ook hebben we verschillende studenten financieel ondersteund bij het volgen van 

middelbaar onderwijs of de universiteit. Weer anderen hebben we kunnen ondersteunen met 

een slaapplaats en voedsel tijdens hun schooltijd. 

Vocational training 

Afgelopen jaar zijn vijf naaisters opgeleid en inmiddels hebben zij ook hun eerste grote 

opdrachten binnengehaald. Ook zijn twee nieuwe studenten gestart met een opleiding tot 

fietsenmaker.  

Ontwikkelingen en acties in 2021 



Start business 

Daarnaast hebben veel jongeren plannen om een eigen bedrijfje te starten. Gijs begeleidt 

hen daarbij. Tot nu toe zijn hun plannen nog niet concreet genoeg om daadwerkelijk te 

starten. 

En verder… 

Daarnaast is in 2021 de bouw van het communitycenter gestart. Hoewel er nog niet veel te 

zien is, is het belangrijkste en duurste deel van het gebouw, de aardbevingsbestendige 

fundering, inmiddels af. Dit konden we financieren met behulp van twee giften. In dit 

communitycenter zullen we makkelijker Engelse les en computerlessen kunnen aanbieden. 

Materialen kunnen er worden opgeslagen. En de docenten en leiders van UpendonaAmani 

krijgen er een werkplek.  

Ook kunnen we 2021 niet afsluiten zonder nog een keer 

te denken aan de grote sponsoractie van 11 september 

2021. In Tanzania werd 100 en door sommige zelfs 

2x100 kilometer gefietst op stijl terrein, in Nederland 

ging het om 100 kilometer hardlopen door Paul 

Zwetsloot, penningmeester van AllKidsShouldPlay.  

Ruim €12.000 hebben we mogen ontvangen van veel 

trouwe en nieuwe eenmalige donateurs. Dit geld is 

geïnvesteerd in de aanschaf van nieuwe fietsen voor de 

groep én voor de verhuur aan toeristen en in de 

opleiding tot fietsenmaker die twee jongeren in 2022 

starten. Niet alleen was de actie financieel een succes 

maar maakte het ook de samenwerking tussen Tanzania 

en Holland duidelijk. We danken je voor je (eventuele) 

gift en enthousiasme om mee te denken en te doen! 

 

 

 

 

Als laatste willen we je informeren over een wijziging in het bestuur. Ingrid Veltkamp, 

secretaris, heeft besloten dat ze haar aandacht graag bij een ander doel legt. Jessica Linting 

heeft haar plek in het bestuur per december overgenomen. We willen Ingrid enorm 

bedanken voor al haar tijd, aandacht en enthousiasme voor de stichting. 



De sponsoractie van 2021 met 100km als afstand, smaakt naar meer. We kunnen nu dan ook 

al aankondigen dat we ook dit jaar een actie opzetten. Op 27 maart zullen net als vorig jaar in 

Tanzania een aantal jongeren 120 kilometer fietsen door het Usambara gebergte terwijl Paul 

Zwetsloot, penningmeester van AllKidsShouldPlay 120 kilometer zal hardlopen op Texel. 

Daarnaast bereiden we op dit moment nog een aantal andere acties voor. Wil jij ook een 

actieve bijdrage leveren aan de sponsordag? Laat het ons weten! 

In 2022 breiden we onze activiteiten uit naar kinderen met een verstandelijke of lichamelijke 

beperking. Deze kinderen krijgen in Mambo niet dezelfde kansen als kinderen zonder 

beperkingen. Wij zetten graag een stap om daar verandering in te brengen. Ook breiden we 

de faciliteiten in Mambo uit met een nett- en volleybalveld. 

Steun 

Met jouw bijdrage kunnen wij nog meer jongeren ondersteunen op weg naar een goede 

toekomst. Help je mee? Je kunt je bijdrage storten op rekeningnummer:  

NL44 INGB 0009 0496 19 ten name van AllKidsShouldPlay Voor jouw gemak en onze 

zekerheid is het handig een periodieke overboeking te doen. Wij zijn door de belastingdienst 

erkend als ANBI, zodat je giften aftrekbaar zijn van de belasting. 

 

Heb je al een donatie gedaan? Heel hartelijk dank!  

 

 
 De beheerders van @upendonaamani 

 

Wil je meer weten over de stichting?  

Kijk op http://www.allkidsshouldplay.nl of Instagram: @upendonaamani. Of volg Gijs op 

Instagram via @allkidsshouldplayupendonaamani. 

 

Colofon: Stichting AllKidsShouldPlay Nederland (AKSP)  KvK-nummer: 72590645  

Vooruitblik op 2022 

http://www.allkidsshouldplay.nl/

