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Onderwijs 
 

 Even voor het vertrek van Roger naar Tanzania kwam het bericht dat een deel van de kleuterschool in 

Engare Sero was weggeblazen door een hevige rukwind. Aangekomen in Arusha werden nieuwe dakplaten 

aangekocht zodat twee werkmannen het dak konden herstellen. De kinderen kunnen opnieuw droog les 

volgen. 

 

   
 

 

 In februari vergaderden de comités van Endallah en Engare Sero naar aanleiding van de start van het nieuwe 

schooljaar. Magufuli, sinds oktober de nieuwe Tanzaniaanse president, heeft enkele hervormingen in het 

onderwijs aangekondigd. Het secundair onderwijs is voortaan gratis en studenten hoger onderwijs kunnen 

een lening aanvragen om hun studies te financieren. 

De invoer van het gratis onderwijs heeft echter geen weerslag op onze werking omdat voedsel, schoolgerei 

en uniform nog steeds ten laste zijn van de ouders. De inschrijvingskosten en examenkosten, die nu 

wegvallen, maakten voorheen ook geen deel uit van onze bijdrage. 

Over de leningen die de overheid aanbiedt voor hogere studies is nog heel wat onduidelijkheid. De lokale 

comités volgen dit verder op en houden ons op de hoogte. In afwachting hiervan behouden we het huidige 

reglement en kunnen leerlingen die in het middelbaar door Misingi gesponsord werden, aanspraak maken op 

een studielening voor hoger onderwijs indien hun resultaten dat toelaten. 

 In Engare Sero begonnen 2 nieuwe leerlingen aan form I (1ste middelbaar) van het O(rdinary)-Level, 4 

gingen over naar form II (2
de

 middelbaar), 7 gingen over naar form III (3
de

 middelbaar) en nog eens 7 vatten 

form IV (4
de

 middelbaar) aan. Twee studenten hebben het schooljaar niet voleindigd. 
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Eén student slaagde in form IV en gaat in juli naar een Teachers College om er studies voor leerkracht 

lagere school aan te vatten. Een andere studente vertrekt naar de universiteit van Dodoma om er het College 

of Informatics and Virtual Education te volgen. 
 

 Misingi schonk aan de secundaire school van Engare Sero 2 laptops zodat de 20 leerlingen nu over 5 

computers beschikken voor de IT-lessen. 
 

 16 studenten zijn nog niet gesponsord, 27 wel. 
 

 
 

 In Endallah slaagden 3 leerlingen niet voor het staatsexamen. Vier anderen slaagden wel: 3 van hen gaan 

naar form V, het eerste jaar van het hoger middelbaar of A(dvanced)-Level. Eén student gaat naar het 

Teachers College. 

In O-level begonnen 2 nieuwe leerlingen in form I, 5 gingen over naar form II, 1 naar form III en 7 naar 

form IV. 
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Water 

 

 Sinds eind oktober vult de solarpomp continu de watervoorraad aan in Masabeda. Toen we ter plaatse 

waren, konden we vaststellen dat het project een groot succes is. Ook vanuit de naburige dorpen stromen er 

mensen toe om hier water tanken aan de 2 kranen nabij de pomp. Iedereen betaalt een kleine bijdrage per 

liter die gebruikt wordt om het onderhoud van de pomp en de leidingen te financieren. 
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 Na de ‘kleine regens’ van november en december is de grond vochtig genoeg om de hand aan de ploeg te 

slaan. Toen we in februari ter plaatse waren was elk gezin druk bezig te wieden tussen de opgroeiende maïs. 

Het verwezenlijken van de distributielijnen, met aftapkraantjes, naar andere delen van het dorp moet 

noodgedwongen uitgesteld worden tot na de maïsoogst in september. Deze distributielijnen lopen immers 

dwars door de velden heen en het graven van de sleuven zou een deel van de gewassen vernietigen. 

 

Gezondheid 

 

 In november bezocht Steven op aanraden van Karen een permaculture-project in Kinesi (Mara region). Men 

teelt er onder meer Moringa Oleifera. Moringa wordt ook de wonderboom genoemd omdat elk onderdeel 

van de boom bruikbaar is. Zowel de bladeren, de bloemen, de vruchten (bonen) als de wortels zijn eetbaar 

en hebben medicinale eigenschappen. Met name de vitaminerijke bladeren worden gebruikt in de bestrijding 

van ondervoeding. De introductie van Moringa in Endallah zou een belangrijke aanvulling kunnen zijn op 

het (te) eenzijdige voedingspatroon en de boom biedt daarnaast nog heel wat andere mogelijkheden. 

 De toetreding van Karen tot Misingi (zie ‘Wie is wie’ op de website) laat ons toe om een gelijkaardig 

project uit te bouwen in Endallah / Endamarariek. Karen die van opleiding landbouwingenieur is, zal het 

project ontwikkelen en begeleiden. Het is de bedoeling om lokale boeren te laten kennismaken met de 

voordelen van gediversifieerde landbouw. De introductie van Moringa zal slechts één onderdeel zijn van dit 

project dat een betere landbouwopbrengst, een gevarieerder voedselaanbod en het stimuleren van 

coöperatief ondernemerschap tot doel heeft. 

 Om dit landbouwproject te verwezenlijken stelt Karatu District een deel van de nieuwe landbouwschool en 

het volledige proefveld naast de school ter beschikking.  

 

Ondernemen 

 

 In 2014 gingen we, onder strikte voorwaarden, in op het verzoek van een groep vrouwen die rotsen tot 

grind kloppen om hen een renteloze lening te geven. Eén van deze voorwaarden was dat ze zich zouden 

verenigen in een coöperatie. In 2015 richtten de 66 vrouwen ‘Kikundi cha Amkeni kijiji cha Khusumay’ 

(Vrouwengroep van het dorp Khusumay) op en openden een bijhorende bankrekening. Ze kregen van 

Misingi een renteloze lening van 1.500 euro, waarmee ze zware en lichte hamers, kruiwagens en spades 

kochten. 

 Enkele maanden geleden kreeg Endallah Cultural Tours het verzoek Anita en haar medewerkers om - in het 

kader van hun reis naar Endallah deze zomer - een nuttige bestemming te zoeken voor een bedrag van 

1.500 euro. Misingi koos voor de kiezelvrouwen van Khusumay die hun lening netjes hadden terugbetaald 

en met deze donatie naast schoppen en ander materieel ook mondmaskers wilden aankopen. Het geld werd 

in februari overhandigd zodat ze er onmiddellijk gebruik konden van maken. De kiezelvrouwen danken 

Anita en co en kijken uit naar hun bezoek in juli. 
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Zij kwamen van ‘Kind en Gezin’ 

Algemeen 
 

 Vele reizigers van Endallah Cultural Tours herinneren zich Tandau. Hij begon in 2009 als kok van het 

safaribedrijf en schopte het ondertussen tot gids. Zeven jaar geleden nam hij samen met toenmalig gids 

Frank al deel aan het chirokamp van Chiro Muizen. Maar zoals wij besmet zijn door het Endallahvirus blijkt 

hij bezeten door de Belgische variant. Hij komt van 1 mei tot 14 juni opnieuw naar België.  

Op 11 juni organiseren we in Rijmenam een afscheidsfeest voor hem. Je kan er eveneens kennismaken met 

al onze projecten. Hou de datum alvast vrij in je agenda. Meer info volgt nog. 

 Tot onze tevredenheid zijn 3 nieuwe mensen ingegaan op ons verzoek om het Misingi-team te versterken. 

Het zijn Karen Christiaens, Kristof en Kathleen Loverie-Nauwelaerts. Wij heten hen van harte welkom en 

kijken uit naar een vruchtbare samenwerking. 

 

  
                Kathleen, Kristof en Merel                Karen 


