
 

Jaarverslag Stichting Stipulae 2022 

Inleiding 

De start van 2022 werd evenals de voorgaande twee jaren gedomineerd door de Corona 

beperkingen. In Tanzania was er geen sprake van lockdowns, maar vanuit Nederland waren er nog 

veel reisbeperkingen. Dat heeft consequenties gehad voor onze activiteiten: de plannen om met een 

aantal leerkrachten uit Groningen/Zuidbroek naar Same te reizen voor uitwisseling met de Same 

Primary School zijn uitgesteld. Dat geldt ook voor de volgende YEP Same groep. Gelukkig kon op 

lokaal niveau nog wel doorgewerkt worden aan de projecten.  

In dit jaarverslag gaan we, na een verslag van ons werkbezoek in mei, kort in op de ontwikkelingen in 

elk project. Als u interesse hebt in een van de projecten en daar meer over wilt weten: neem gerust 

contact op! 

Werkbezoek mei 2022 

In  mei was het weer mogelijk om naar Tanzania te reizen. Hans van Luijk, Frits Tjabbes en Maria 

Jongsma zijn naar Same gereisd om de voortgang van de projecten te bekijken en de 

vervolgactiviteiten te bespreken. Dit bleek een mooie manier om alle projecten goed in beeld te 

krijgen en ook goed door te spreken. Onze lokale counterpart, Norbert Mchomvu van Mater Dei 

Africa, had ons werkbezoek perfect voorbereid. 

We hebben de twee pilotdorpen van het Maasai project bezocht. In beide dorpen hebben we met 

donaties van een vrouwengroep uit Haren een meisje kunnen ondersteunen voor het doorlopen van 

de middelbare school: één gaat onderwijzeres worden en de andere apothekersassistente. Geweldig 

om hen trots te zien op hun resultaten.  

De dag na het bezoek in de  dorpen hadden we een sessie met de Maasai-oudsten uit beide dorpen 

en nog een man uit het naburige dorp om de behaalde resultaten en de droom en aanpak voor de 

toekomst te bespreken. 



 

Overleg met de Maasai oudsten in de boma 

 

Ook  hebben we een dag besteed aan het Youth Empowerment and Entrepreneurship (YEP) Same 

project: ex-deelnemers waren aanwezig en ook de Tanzaniaanse trainer. Inspirerend om rechtstreeks 

van hen te horen wat de verbetersuggesties zijn voor de aanpak van de nieuwe groep. Die hebben 

we meteen kunnen uitvoeren bij de selectie van de deelnemers. 

In Same zelf hebben we de Same Primary School bezocht. Tot onze vreugde hebben we kunnen zien 

dat vrijwel alle verbeteringen die in 2019 zijn aangebracht nog steeds functioneel zijn. De 

leerkrachten kijken uit naar een uitwisseling met leerkrachten uit Nederland. 

Tot slot hebben we natuurlijk Lembeni bezocht- de Nyerere Scondary School - waar we al jaren mee 

samenwerken, eerst voor de biogasinstallatie en de voedseltuinen. En dit jaar voor het herstel van de 

meisjes slaapzaal die door brand verwoest is. De meisjes hebben ons rondgeleid en verteld wat de 

impact is op het studeren als je met 40 meisjes in een klaslokaal moet slapen: dat gaat volledig ten 

koste van de concentratie. 



 

De keuken van de middelbare school in Lembeni 

 

Lunch in Lembeni 

Herbouw en herinrichting van de studie- en slaapzaal van meisjes van Lembeni Secondary School 

In het Noordoosten van Tanzania, in het dorp Lembeni, woedde in september 2020 een heftige 

brand, vlakbij de lokale middelbare school. Er was geen brandweer beschikbaar in het district; onder 

andere de studie- en slaapzaal van de meisjes van de basisschool werd door de brand volledig 

verwoest. De meisjes verloren niet alleen hun slaap- en studeerplek, maar ook al hun persoonlijke 

spullen, zoals kleding, beddengoed, boeken en koffers. Gevolg was dat er voor 140 meisjes uit de 

regio Kilimanjaro, die niet op loopafstand van de school wonen, geen voorziening meer was om veilig 



te kunnen slapen en studeren. Omdat de overheid daar geen budget voor had, hebben de ouders en 

de schoolleiding maar zelf het initiatief genomen voor de herbouw. 

Dit voorjaar werd voor de studie- en slaapzaal al de fundering gelegd. Dit was mogelijk dankzij lokale 

inspanningen en een eerste bijdrage van Stipulae. Er ontbrak echter geld om de muren en het dak te 

herstellen. Ook voor de herinrichting was geld nodig. In het verleden heeft Stipulae de school al 

enkele keren eerder financieel ondersteund, onder meer bij de aanleg  van een duurzame schooltuin. 

Ook nu werden wij weer gevraagd om een bijdrage. 

Samen met de hulp van o.a. Stichting Wees een Kans, andere stichtingen en een aantal  ondernemers 

is het benodigde bedrag bijeen gebracht. Ook werd het project financieel ondersteund door Wilde 

Ganzen. Een speciale flyer over het project leverde nog een aantal particuliere bijdragen op. 

December dit jaar was de financiering  helemaal rond en kon men in Lembeni  eindelijk verder met 

de herbouw en herinrichting van de studie- en slaapzaal. 

 

 

Huidige slaapzaal van de meisjes in een klaslokaal 



 

 

Nieuwe slaap-en studiezaal in aanbouw, het fundament is gereed 

 

 

 

Nieuwe slaap- en studiezaal in aanbouw 



 

Eén van de meisjes die straks gebruik kan maken van de nieuwe slaap-en studiezaal 

 

Maasai project: Wish of  Mama Anna phase two 

Al enkele jaren is Stipulae nauw betrokken bij een innovatief project waarbij enkele Maasai families 

hun eeuwenoude semi-nomadische leefwijze met grote rondtrekkende kuddes vee inruilen voor een 

meer duurzaam sociaal-economisch bestaan. Het was de wens van Mama Anna - leidster van een 

boma (leefgemeenschap van een Maasai familie) - dat de gezinnen betere leefomstandigheden 

kregen  en dat de  jongens die  met de kuddes meetrokken voortaan scholing zouden genieten met 

als gevolg zicht op een beter beroep. Ook zou men door de aanplant van gewassen en bomen willen 

bijdragen aan een meer duurzaam omgevingsbeheer. 

Het idee was onder meer om een deel van de huidige kudde in te leveren voor de aanschaf  van 

enkele fokstieren. Met deze stieren zouden de Maasai bij hun boma vleeskoeien kunnen gaan 

fokken, waarmee ze vlees voor de verkoop zouden  gaan produceren. De mannen en de jongens 

hoefden dan niet meer met de koeien en geiten op stap.  

Na intensief overleg werd er in 2018 gestart met twee Maasai boma’s, namelijk Ruvu Bagamoyo en 

Ruvu Mkanyeni B. Mede vanwege het ingrijpende karakter wordt dit pilotproject in fasen uitgevoerd. 

Fase 2 van het meerjarige Maasai project Wish of Mama Anna is inmiddels in 2022 afgerond. Beide 

boma’s hebben hun watervoorziening  kunnen uitbreiden door de aanleg van meer dakgoten, zodat 

de watertanks nog meer gevuld worden. In Mkanyeni B heeft men een al bestaande shallow well 

gerenoveerd en er een pomp op aangesloten. Water dicht bij huis betekent dat de vrouwen nu tijd 

hebben voor andere activiteiten dan water van ver weg ophalen, bijv. tijd voor een winkeltje.    



In beide boma’s zijn enkele kleine zonnepaneeltjes geïnstalleerd. Nu is er ’s avonds licht om te 

studeren of te werken. Telefoons kunnen opgeladen worden en het is ’s avonds veiliger in de directe 

omgeving buiten. 

In beide boma’s heeft men energiebesparende kookovens gebouwd. Niet alleen wordt hiermee 

brandhout bespaard, ook is dit mede vanwege de aanleg van een klein rookafvoerkanaal veel 

gezonder.  Lokale ambachtslieden hebben deze oventjes leren bouwen. 

Afgelopen jaar is men in Mkanyeni B al  gestart met het realiseren van optimale condities voor het 

fokprogramma. Bijna 100% van het gebied waar de akker voor het veevoer komt is opgeruimd en 

ingericht. Met de geruimde struiken is er een tijdelijke omheining gemaakt ter voorbereiding van de 

aanplant van de levende omheining van cactussen (biofence). De Maasai van Bagamoyo zijn nog niet 

zover vanwege grote problemen afgelopen jaar met voedseltekorten, dood van veel koeien en 

conflicten met andere kuddes.  

In beide boma’s zouden dit jaar 100 bomen geplant worden, waaronder Moringa bomen. In 

afwachting van regen die niet kwam was dat tot voor kort  nog niet gebeurd.  

Het afgelopen jaar is er veel tijd geïnvesteerd in voorlichting en training onder meer op  het gebied 

van de energy saving cooking stoves en inkomens verwervende activiteiten. Ook is er de nodige tijd 

besteed aan het bespreken  van de mogelijkheden voor het beheren en exploiteren van al bestaande 

gemeenschappelijke voorzieningen zoals de zonnepaneeltjes en toekomstige voorzieningen, zoals 

water voor het vee. 

Gaandeweg heeft het pilotproject een vliegwieleffect gekregen. Steeds meer naburige Maasai 

boma’s komen kijken wat er gebeurt of nemen zelf initiatieven voor bijv. een betere opvang van 

regenwater. Het ziet er dan ook naar uit dat het pilotproject de komende periode aanmerkelijk 

verbreed wordt naar  veel meer Maasai boma’s. 

 

Maasai bij het waterreservoir 



 

Maasai man bij een energy saving cooking stove 

 

Nieuwe dakgoot die aansluit op het waterreservoir 



 

Bescherming van de aanplant van een nieuwe boom op het erf van Maasai familie 

Aanpak WC's van de Same Primary School 

Tijdens het werkbezoek in mei bleek dat in het wc-blok voor de kinderen van de Same Primary school 

de kranen waren gestolen: de dieven waren onder de deuren doorgekropen om zo de kranen van de 

bidets te stelen en ook de kranen bij de wasbakken waren weg.  In 2019 heeft de groep van Jur 

Lommerts o.a. een hele serie klaslokalen verbeterd. Het opknappen van het wc-blok en aanleggen 

van regenwateropvang was één van de verbeteringen. Op advies van de Nederlanders was er ruimte 

aan de onderkant van de deur opengelaten- en dat bleek nu precies voldoende voor de dieven om 

hun slag te slaan. Toen we dit bericht naar Nederland stuurden was Jur meteen bereid om voor de 

reparatie en verlenging van de deur te betalen. En binnen een week was dat gefikst! Tanzanianen 

kunnen tempo maken: het materiaal is voorhanden en de menskracht om het uit te voeren. Dat is bij 

ons in de bouw wel anders.  



 

Leiding hersteld bij Same Primary School 

 

Herstelde WC deuren bij Same Primary School 



 

Youth Empowerment and Entrereneurship Program (YEP) Same: derde groep gaat starten 

Tijdens de corona-periode 2020-2022 hebben we online contact gehouden met de deelnemers en 

zijn ze lokaal gecoacht. In mei 2022 is er een meeting geweest met de deelnemers over het vervolg 

van Yep Same en de start van de train de trainers: de twee Nederlandse trainers gaan hun kennis en 

materiaal overdragen aan Tanzaniaanse trainers. Kandidaten voor het trainerschap zijn gekozen. De 

criteria om aan de training van het YEP programma mee te doen zijn in overleg met de eerdere 

deelnemers aangescherpt, er wordt nu o.a. gescreend op het niveau van Engels, of ze een form 4 

leaver zijn, een motivatiebrief geschreven hebben en of ze al een klein bedrijf gestart zijn en dat een 

upgrade willen geven. Ook zullen er ongeveer evenveel mannen als vrouwen geselecteerd worden. 

Inmiddels hebben zich 77 kandidaten gemeld vanuit het hele Same district en hebben onze lokale 

partners 25 – 30 deelnemers geselecteerd. In Januari 2023 starten we met deze nieuwe groep 

deelnemers. 

 

Vergadering met eerdere YEP deelnemers  

 

Bestuur 

Het bestuur van onze stichting is in het voorjaar van 2022 uitgebreid met twee nieuwe leden: 

Annemieke Weijling en Dine Brinkman. Zij stellen zich op onze website voor. Annemieke is 

vanaf 2023 penningmeester van de stichting. Vanwege de woonplaats van Dine hebben we het 

afgelopen jaar afwisselend digitaal en fysiek vergaderd. 

 

 

 


