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John Lucian Mahu en de Belgen 
 

Op 22 augustus zette John Lucian Mahu, beter gekend als „Den John‟, voet op Belgische bodem. Gedurende 

een volle maand komt hij hier genieten van Tanzaniaanse temperaturen. Vele oude en nieuwe bekenden namen 

hem mee op uitstap. Hij maakte onder andere een citytrip naar Maastricht en Keulen en gaat woensdag een 

dagje naar Parijs. In ‟s Hertogenbosch bezocht hij de 94-jarige zuster Clara die hij decennia geleden onder de 

arm nam in Tanzania. Verder trok hij naar Matonge, leerde hij schieten naar de staande wip, ging hij kijken 

naar België – Spanje, en bekeek hij België vanuit een luchtballon, Het Misingi-team nam bovendien van de 

gelegenheid gebruik om uitgebreid met hem de projecten te overlopen.   

 

 
 

Op 17 september bieden we iedereen de gelegenheid om John bij een natje en een droogje te ontmoeten/ alweer 

afscheid te nemen. Want op 24 september neemt John het vliegtuig huiswaarts, alwaar het bellen goedkoper is. 

De informatie hierover hebt u ondertussen al ontvangen. 
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Inleefreis 

 

Simone, Miet en Gil gingen in 2014 samen met KVLV Hechtel-Eksel al eens naar Tanzania. Begin juli 

vertrokken ze, vergezeld van Sielke en Anna, opnieuw op inleefreis naar Endallah. Er werd vooraf door het 

kwintet ijverig gewerkt om geld en allerlei andere dingen in te zamelen. 
 

    
 

Aan Dokter Simpa van het dispensarium van Endallah werd allerlei ingezameld medische materiaal over-

handigd. Hij mocht eveneens een doktersjas aantrekken waarop zijn naam was geborduurd. Dank zij 2 

anonieme sponsors konden in Arusha nog een digitale bloeddrukmeter en een hele hoop medicijnen aangekocht 

worden. 
 

Een groep Belgische oma‟s breiden en naaiden aan mutsjes, sjaals, 

sokken, broekjes, bloesjes en shirts voor de baby‟s van Endallah en 

Engare Sero.  

 

       
  

In Manusay, een wijk van Endallah, wordt sinds vorig jaar gebouwd aan een lager school. Ons vijftal ging er 

samen met de fundi‟s (lokale werkmannen) meewerken om één van de klaslokalen te voorzien van een dak. 

Alle daarvoor benodigde bouwmaterialen werden door hen in Karatu aangekocht en betaald.  
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Aan de kinderen van de lagere scholen van Manusay en in Engare Sero overhandigde de groep schooltasjes van 

Belgische makelij met daarin gevulde pennenzakken. Hun leerkrachten mochten in Arusha aangekocht 

schoolgerief in ontvangst nemen. Met het oog op duurzaam gebruik werden geen schriftjes verdeeld, maar leien. 

De kleuters van Engare Sero schreven er meteen hun eerste woordjes op. 

 

   
 

De vrouwengroepen van Engare Sero en Naiborgoso ontvingen een kleine bijdrage voor hun projecten. In de 

middelbare school van Monic werden 5 laptops geleverd die een sympathisant ons bezorgde. 

 

De reizigers beleefden een aangename werkweek in gezelschap van de plaatselijke bevolking en ook de 

volwassenen en kinderen van Manusay, Endallah en Engare Sero genoten zichtbaar van de samenwerking. In 

totaal zamelde de groep 2.500 euro in, stelde basisschool De Heppening 1.500 euro ter beschikking en droegen 

2 anonieme sponsors samen 900 euro bij. 

 

De Kiezelvrouwen van Khusumay 

 

In januari kocht Misingi dankzij een genereuze gift van 1500 euro van Anita & co. nieuwe werktuigen aan voor 

de vrouwengroep van Khusomay („de kiezelvrouwen‟). Een groep van 10 reizigers van Endallah Cultural Tours 

die eerder al eens op inleefreis waren geweest, bezocht de kiezelvrouwen en maakte volgend verslag: 
 

“Toen we er toekwamen, waren er een viertal mensen aan 

het werk. De grote stenen worden door de mannen uit de 

rotsgrond gekapt en naar boven gebracht. Daarna kappen de 

vrouwen de stukken rots tot kiezels. Hiervoor gebruiken ze 

hamers en handbijlen. Het is hard werken onder de hete zon. 

 

De kiezels worden volgens grootte gesorteerd. Hoe kleiner 

de kiezel, hoe meer ze er voor betaald krijgen. 

 

We spraken met één van de vrouwen. Elke dag worden er  
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15 tonnetjes van 20 liter gevuld. Regelmatig komt er een kleine 

vrachtwagen de lading ophalen. Om die te kunnen vullen, 

hebben ze 200 tonnen nodig. Bij de ophaling van de kiezels, 

wordt de vrouwengroep uitbetaald. 

 

De vrouwengroep wordt gesteund door Misingi. Misingi koopt 

met de ingezamelde fondsen onder meer hamers, bijlen, 

klievers en hefbomen om de zware rotsstenen naar boven te 

takelen. Door het werk hebben de vrouwen een inkomen en 

kunnen ze een zelfstandiger leven uitbouwen. 

 

 

 

Bij het zien van het harde werk dat de vrouwen aan het doen waren, hebben onze twee dochters van 13 en 15 

elk voor zichzelf de bedenking gemaakt : „Wat ben ik blij dat ik naar school kan gaan.‟ Het maakte duidelijk 

indruk op hen dat dit werk een hele dag moest gedaan worden en dan ook nog alle dagen van de week…”  

 

Ook op Pukkelpop is Tanzania van de partij 
 

De mensen van de crew op Pukkelpop staan in voor de veiligheid, hygiëne, de bevoorrading, controle of de 

administratie van de medewerkers. De kleine vergoeding voor de uren die ze werken gaat naar de vereniging 

waarvoor ze zich hebben opgegeven. Simone, die één van de vaste medewerkers is van de crew van Pukkelpop, 

werkte samen met enkele leerkrachten en vrienden op camping „Relax‟. De vergoeding van deze 32 mensen 

gaat, via  haar basis- en lagere school in Heppen, naar onze projecten in  Endallah en Engare Sero. 


