Nieuwsbrief MamboViewpoint juni 2017
“Verbeter de leefomstandigheden: begin bij de kinderen”
Het succes van het circus
Beste donateurs, vrijwilligers en andere belangstellenden in MamboViewpoint,
Deze keer geen overzicht van allerlei onderwerpen maar een themanieuwsbrief over Mambo Sarakasi Watoto: het
Mambo Kindercircus. In 2010 kwam Gijs samen met Herman en Marion op het idee een circus te beginnen. Wat zou
dat goede kansen kunnen bieden voor kinderen om zich te ontwikkelen. In 2012 gaf Moddy, een plaatselijke artiest en
komiek te kennen dat hij dat wel wilde leiden. Toen Gijs kort daarna met een tas vol éénwielers naar Mambo kwam,
kon een mooi avontuur beginnen waarvan het einde nog lang niet in zicht is. Het startte met 20 kinderen die trucs leerden van Moddy en hem begeleidden bij zijn optredens. Inmiddels bestaat het circus uit een vaste groep van 50 kinderen die elke zaterdag en zondag oefenen en die al zo’n 100 voorstellingen hebben gegeven voor gasten van MamboViewpoint, op scholen, in het dorp en on tour in de regio.
Naast en vanuit het circus hebben de kinderen -van wie een deel ondertussen jong volwassen is- tal van andere activiteiten ontplooid. De kinderen krijgen meer zelfvertrouwen en vaardigheden voor entrepreneurschap, en daarmee kansen op een betere toekomst. Dat is het succesvolle beoogde resultaat van de circusactiviteiten.
Weer even terug naar het begin. Moddy ging ook op bezoek bij scholen om bij de oudere kinderen creativiteit te stimuleren met de circusacts. Zo leren zij spelenderwijs samen te werken, problemen op te lossen en groeit hun mondigheid
en zelfvertrouwen. Deze competenties komen in het schoolsysteem niet of nauwelijks aan bod. In 2014 vertrok Moddy
naar de stad, waar hij zijn gezin beter kon onderhouden. Opvolger Evans werd na twee jaar als leerkracht overgeplaatst naar de andere kant van het land. In 2016 kwam Gijs gelukkig voor langere tijd naar Mambo en nam de leiding
over het circus geheel op zich. Hij gaf het roer zoveel mogelijk over aan de oudste kinderen en nam zelf de rol van
coach op de achtergrond aan om de kinderen in hun kracht te zetten.
Met trots kan hij dan ook laten weten dat dit jaar de leiding over het circus is overgenomen door twee jong volwassenen uit de groep: Amina Yahaya van 15 en Shabani Nuhu van 20 jaar. Zij op hun beurt leiden zeven hulptrainers op.
Natuurlijk gaat het niet allemaal van een leien dakje en zijn er ook terugslagen.

- Kinderen krijgen zelfvertrouwen, leren samenwerken en
problemen oplossen. 90 % van de circuskinderen (tegen 40 %
gemiddeld) kunnen doorstromen naar de middelbare school.

- Door hun probleemoplossend vermogen, zelfstandigheid en
mondigheid passen kinderen niet goed meer in het Tanzaniaanse
middelbare schoolsysteem; sommigen haken voortijdig af.

- In 2017 vormen Amina Yahaya (15 jaar) en Shabani Nuhu (20
jaar) de leiding van het circus.

- Twee meiden van de drie die hulptrainer werden, werden door hun
gegroeide zelfvertrouwen aantrekkelijke huwelijkskandidaten. Na
hun huwelijk mochten zij niet meer naar het circus komen.

- Zeven kinderen krijgen training in leiderschap als hulptrainer.

- Sommige kinderen worden naar de stad gestuurd om hun familie
financieel te steunen.

- Gijs kan in 2016 en 2017 lang in Mambo blijven en met zijn
tomeloze positieve energie en achtergrond als sporttrainer talenten
van veel kinderen een kans geven.

- Moddy kon niet genoeg verdienen om zijn gezin te onderhouden
en vertrok naar de stad, Evans werd als leraar overgeplaatst naar
de andere kant van het land.

- Zeven meiden uit de circusgroep leerden koken voor groepen en
zijn vaste invalkrachten in de keuken van MamboViewpoint.
- Op twee plaatsen in het dorp lezen zes circustieners voor en spelen met kinderen van 4 tot 8 jaar.
- Er waren schilderlessen op basisscholen die resulteerden in
muurschilderingen op klaslokalen.
- Sadi Omari heeft meegedaan aan de Bike Challenge en
driedaagse fietstochten van Mambo naar Korogwe en volgt een
training tot fietstour begeleider en fietsenmaker.
- Mambo Sarakasi Watoto heeft een kleine 100 voorstellingen
gegeven aan gasten van MamboViewpoint, bij speciale
gelegenheden in het dorp, in naburige dorpen en ging op toer naar
Tanga, Pangani, Moshi en Arusha.

Muziekles
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Het contact met de kinderen elke week bij MamboViewpoint leidde tot meer interesses en
ook andere talenten werden ontdekt.
Muziek maken: het circusorkest
Toen in 2016 een container met muziekinstrumenten arriveerde, hebben vrijwilligers en een lokale muziekdocent de
basis gefaciliteerd voor muziek maken. Het circus heeft sindsdien een orkest dat de acts begeleidt.
Leren koken
Zeven meiden toonden interesse in gevarieerder koken en kookten een aantal maanden met de keukenstaf van MamboViewpoint mee. Zij konden invallen bij zwangerschapsverlof en springen nog steeds regelmatig bij op drukke dagen.
Zij koken ook af en toe voor de kinderen van het circus.
Tekenles en mooi klaslokalen
Amina en Shabani gingen in 2016 samen met de kunstschilder Makanyaga op diverse basisscholen tekenles geven.
Deze lessen werden steeds afgerond met muurschilderingen in twee klaslokalen die in z’n geheel waren opgeknapt
door MamboSteunpunt/ JamiiSawa. De pedagogische kwaliteiten van Amina en Shabani complementeerden de artistieke van Makanyaga.
Fietsen
Sadi Omari toonde belangstelling voor fietsen. Gijs nam hem en andere jongens mee tijdens zijn mountainbike tochten
door de heuvels rondom Mambo. Sadi nam deel aan de BikeChallenge in Arusha. Hij is tweemaal met gasten mee geweest op een driedaagse, 190 kilometer lange fietstocht van Mambo naar Korogwe. Hij heeft nu een twee jaar durend
traineeship in Arusha gekregen om alles te leren over fietsen herstellen, zijn Engels te verbeteren, zijn fietstrainingen
beter vorm te geven, en het entrepreneurschap te ontwikkelen. Zo kan hij later zijn eigen toko runnen.
Spelen met jonge kinderen in het dorp
Amina, Shabani, Saidi en drie andere tieners spelen op twee plaatsen in het dorp met kinderen van vier tot acht jaar.
Met dit spelen, voorlezen en tekenen geven zij kinderen zelfvertrouwen en zijn zij voor hen positieve rolmodellen.

Mambo Sarakasi Watoto on tour in Moshi
met op de achtergrond de Kilimanjaro

Dromen voor de toekomst en integratie met andere projecten
Kinderen van het circus blijven in groepjes van tien af en toe eten bij MamboViewpoint. Dit is zeer geliefd. Zou het niet
mooi zijn als de meiden die hebben leren koken elke zaterdag en zondagmiddag de kinderen van het circus een
voedzame maaltijd aan kunnen bieden alvorens ze gaan trainen?
Een andere droom is om in de toekomst een huis op te zetten voor jonge schoolverlaters die dan met elkaar een
aantal leer/werk projecten opzetten en daarin hopelijk zelfvoorzienend kunnen worden. Zo hoeven zij niet weg te trekken naar de grote steden.
Weer een andere plan is om een maand lang met een aantal trainers een van de vluchtelingenkampen bij Burundi
te bezoeken en daar met kinderen te gaan spelen. Eerst een paar dagen met het hele circus om voorstellingen te geven, daarna met een selecte groep lessen aan de kinderen daar te geven. Deze droom vergt net als die voor het huis
nog een hoop denkwerk en voorbereiding.
Een al te realiseren droom is alle middelbare schoolmeiden een setje van uitwasbare maandverbandjes te geven,
zodat zij ook tijdens hun menstruatie gewoon naar school kunnen blijven gaan. Op de Sunga sekundari zitten nu zo’n
200 meiden. Elk jaar komen daar 80 nieuwe meiden bij. Zoals in een eerdere bericht is een groep vrouwen onderwezen om maandverbandjes te maken; patronen en naaimachines zijn aanwezig. Elk jaar zouden de 80 nieuwe meisjes
ook een setje kunnen krijgen.
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Optreden bij MamboViewpoint januari 2017

Een huis voor schoolverlaters die met elkaar
leer- /werkprojecten
opzetten

Elke zaterdag- en zondag middag een maaltijd voor de circuskinderen

Alle meiden kunnen tijdens
hun menstruatie gewoon naar school

Mambo Sarakasi Watoto

Sadi start zijn winkel voor
fietsonderhoud en meerdaagse fietstours

Voor al deze dromen is uiteraard geld
nodig:
- 6 euro per setje maandverbanden
- 50 euro per maand voor de verblijfs- kosten
van Sadi tijdens zijn traineeship
- 50 à 80 euro per week voor de maaltijden
voor de circuskinderen
- 30 euro per week voor zes teachers die drie
middagen spelen met kinderen
- 50 euro per maand voor de trainers van het
circus
- 2.500 euro om met het circus een vijfdaagse
tour te kunnen maken
In totaal gaat het om een kostenraming van
ongeveer €10.000 in 2017.

?????

Kinderen in vluchtelingen
kampen bij Burundi mogen
spelen

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 deze en alle andere lopende projecten is 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.
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