Nieuwsbrief MamboViewpoint december 2016 (derde in 2016)
Beste donateurs, vrijwilligers en andere belangstellenden in MamboViewPoint,
Aan het eind van het jaar willen we u weer graag op de hoogte brengen van een greep uit alle ontwikkelingen van
de afgelopen maanden. En meteen wensen we u ook heel prettige feestdagen en de allerbeste wensen voor 2017.
Buitenschoolse activiteiten
Een half jaar geleden werd de Tablet Class gestart. Een van de vrijwilligers heeft een intelligente schoolverlater geleerd
hoe hij een klas kan leiden. En ook hoe hij de vorderingen van de leerlingen kan bijhouden. Buiten schooltijden kunnen
kinderen verder leren in de tabletclasses waar een speciaal lokaal voor is ingericht.
De iPads worden ook gebruikt door het circus bijvoorbeeld om zichzelf te filmen en daarna terug te kijken om verder te leren.

De timmerman Dallas heeft een zijn werkplaats opengesteld voor schoolverlaters: drie studenten leren het timmerman vak
onder zijn professionele oog.
Schoon drinkwater
Bij Masange-Lushoto middelbare school is een nieuwe Fairwater pomp geplaatst. Deze pomp voorziet de kinderen die
vanuit Mambo met een beurs naar deze school gaan van gezond drinkwater. Belangrijk, want voorheen gebeurde
het regelmatig dat zij ziek werden van het slechte drinkwater. Uiteraard profiteren ook de andere schoolkinderen en
een deel van het dorp van dit schone drinkwater.

Circus en muziek
De kinderen hebben nieuwe kunsten geleerd en traden vaak op voor de hotelgasten en gingen ook op tournee
naar bijvoorbeeld de middelbare school in Sunga. Karibuni sana! Dit is zo goed voor hun zelfvertrouwen en creativiteit.

Sport
Er worden op het moment van schrijven twee sportvelden aangelegd met behulp van genereuze donaties. Deze week komt
op de Sunga school Volleyball en Netball verder af: een strook van 8 meter is omgetoverd in 20 (Netball) en 13 (Volleyball)
meter zodat de velden aan de officiele eisen voldoen en overal 2 meter uitloop hebben.
Het voetbalveld van Mambo is nu halverwege zijn metamorfose. De grader gaat door om alle losgeweekte grond nu gelijk te
maken waardoor er al met de kerst weer gevoetbald kan worden! Deze velden zijn onderdeel van een projectplan waarbij
het de bedoeling is dat het district twee sportdocenten zal leveren aan de scholen en wij de velden "upgraden”, wordt de
grond in werkelijkheid afgegraven .

Vrouwengroep JippeMojo met bessenstruiken

patronen knippen

Ondernemerschap is belangrijk om een bestaan op te bouwen. De bessenstruiken van de vrouwen zijn goed gegroeid.
Het zal nog even duren voor zij kunnen oogsten en jam te maken. We houden u op de hoogte.
Een groep vrouwen uit Tema werd onderwezen door een andere groep uit Arusha hoe zij uitwasbaar maandverband
kunnen maken. Hierdoor kunnen meisjes gewoon naar school, in plaats van een week te missen vanwege hun periode.
De vrouwengroep heeft er ook een inkomstenbron aan.
En er staan nog vele projecten in de planning: zoals bijen houden, wateropvang systeem in de regio, naast de tablet
classes ook Engelse les, bosbehoud, verbeteren van de gezondheid(szorg), muziek, sport, etc. etc.
MamboViewpoint volgen
Wilt u meer lezen over behaalde en geplande projecten, kijk op:
http://www.mamboviewpoint.org/MamboViewPointMain/Projects.htm
Voor meer informatie zie ook www.MambosteunPunt.org
Voor continu nieuws over de laatste activiteiten zie
www.facebook.com/mamboviewpoint
doneren
MamboSteunPunt heeft een ANBI verklaring
Account number NL45 TRIO 390450030 (Triodosbank Netherlands)
t.n.v. Stichting MamboSteunpunt
SWIFT code:TRIONL2U
IBAN: NL45 TRIO 0390 4500 30
Donaties
Voor de uitvoering van al deze projecten is veel geld nodig. Graag zouden wij daarom weer een beroep op u willen doen
met het verzoek een gift naar de stichting over te maken. U weet daarbij zeker dat het geld volledig wordt ingezet.
De overheadkosten zijn door de inzet van louter deskundige vrijwilligers minimaal. Mocht u al een schenking hebben
gedaan, dan danken wij u hartelijk voor uw gift!
Groeten van Herman Erdtsieck, Marion Neidt en alle overige leden van de stichting.

Furaha ya Krismasi na Mwaka Mpya
Beste wensen voor de feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!!!

