Misingi Nieuwsbrief 19 – december 2020

Misingi nieuwsbrief 19
December 2020
www.misingi.be
www.facebook.com/Misingi-345042892555701/

Inhoud
1

Een warme eindejaarsoproep ............................................................................................................... 1
1.1

Uw gift is fiscaal aftrekbaar ........................................................................................................... 2

1.2

Donatie van medicatie en medisch materiaal ............................................................................... 2

1.3

De warmste week .......................................................................................................................... 3

2

Project Afya ........................................................................................................................................... 4

3

Ursulinen Mechelen steunt meisjesinternaat ....................................................................................... 8

4

John verkozen tot districtsvoorzitter .................................................................................................... 9

5

Ook eens goed nieuws uit Afrika?! ...................................................................................................... 10

1

Een warme eindejaarsoproep

In juli 2019 startte Misingi vzw het Afya-project. Tegen december 2021 willen we het huidige
dispensarium in Endallah renoveren en er een nieuwe materniteit aanbouwen. Een verslag van
de voorbije maanden kan u verder in deze nieuwsbrief en ook op onze website lezen en bekijken.
http://www.misingi.be/projecten/gezondheid/afya/
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1.1 Uw gift is fiscaal aftrekbaar
Een deel van de kosten financierden we reeds met onze zorgvuldig opgebouwde reserves en
sponsoring van het voorbije jaar, waarvoor heel veel dank. Maar we zijn er nog niet. Net zoals
onze vorige projecten, verleent de Koning Boudewijnstichting opnieuw haar medewerking. Tot
eind december is een gift vanaf 40 EUR, 60% ipv 40% fiscaal aftrekbaar. Het fiscaal attest ontvang
je dan in februari.
IBAN: BE10 0000 0000 0404
BIC: BPOTBEB1
Gestructureerde mededeling:
128/3211/00037
Opgelet: enkel door het vermelden van
deze gestructureerde mededeling komt
uw gift op de projectrekening van Misingi
vzw terecht!

Zonder fiscaal attest:
Misingi vzw
IBAN BE90 9731 2363 6332
BIC
ARSPBE22

Asante Sana

1.2 Donatie van medicatie en medisch materiaal
Regelmatig krijgen we de vraag of naast financiële steun ook het doneren van medicatie en/of
medisch materiaal mogelijk is. Dr. Solomon en verpleegkundigen Eliaichi & Felister maakten een
lijst op. De medicatie mag niet vervallen noch beschadigd zijn. Wij zorgen voor een Engelse
bijsluiter en beloven dat alles snel ter plaatse geraakt. Neem contact op met één van de
Misingileden om verder af te spreken.
Link naar document
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1.3 De warmste week
https://dewarmsteweek.be/oproepen/geef-je-medicatie-een-2de-leven
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Project Afya

Foto van animatie op de website. Een visualisatie van de projectvordering.
In de nieuwsbrief van mei vermeldden we dat ‘Fase 4’, de bouw van de materniteit, door ongeziene aanhoudende regenval, die heel Oost-Afrika trof, enkele maanden vertraging opliep. De
wegen en waterleidingen werden vernield en inmiddels hersteld. Doordat vrachtwagens zich continu vastreden in de modder betaalden we hogere transportkosten. De grote infrastructuurwerken werden om die reden stilgelegd en enkel de incinerator (kleine verbrandingsoven) werd afgewerkt. De vroegere, gevaarlijke, ‘waste-pit’ nabij de lagere school, een met acaciatakken omheind gat in de grond waar al het medisch afval verbrand werd, is nu voorgoed verleden tijd.
Ondertussen zijn de werken hervat en zijn de ruwbouw met de funderingssleuven, gewapende
structuren en muren bijna afgerond. Ook de trappen aan de inkom zijn gemetseld. Omwille van
de uitval van één van de twee Tanzaniaanse cementfabrieken, betaalden we een hogere cementprijs. Door een groter hoogteverschil dan verwacht, is bovendien een zwaardere fundering gemaakt. In functie van het geven van opleidingen is een bredere centrale gang voorzien. Deze factoren hebben voorlopig tot een hoger kostenplaatje geleid.
De volgende fase vangt aan met de bouw van een ringstructuur ter ondersteuning van het dak.
De voorbije maand waren Steven, Barbara, Billie & Pim in Endallah en namen enkele foto’s. Januari, februari en maart zijn Sien, Mieke & Vincent ter plaatse en zullen het project ondersteunen.
De voorbije maanden kregen we een mooie sponsoring uit Frankrijk. Delphine Laisne reist in februari naar Endallah en startte een crowdfunding. Zo kon zij € 2.170 inzamelen. Asante Sana,
Karibu Endallah! Link naar haar pagina
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De laatste fase, de aankoop van al het medisch
en verzorgingsmateriaal, is gepland voor november en december 2021. Deze fase wordt
volledig gefinancierd door Afas Foundation,
waarvoor heel veel dank.
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Ursulinen Mechelen steunt meisjesinternaat

Eind schooljaar 2018-2019 selecteerden Mieke, Barbara en twee collega's 10 enthousiaste leerlingen van Ursulinen Mechelen om deel te
nemen aan een inleefreis naar Endallah tijdens de paasvakantie van
schooljaar 2019-2020. De afreis was eind maart gepland, corona stak
er echter een stokje voor. Met veel hartzeer werd de reis geannuleerd.
Naast teambuilding, enkele lesjes over de Tanzaniaanse cultuur en taal was het geld inzamelen
voor de projecten van Misingi een belangrijk onderdeel ván en een voorwaarde voor het deelnemen aan de inleefreis. Barbara en Mieke vroegen aan het lerarenteam van Endallah Secondary
School wat de huidige noden waren. Het antwoord: bedden. Bedden? Inderdaad, het meisjesinternaat was overvol. Een extra slaapgebouw was er al, maar daar waren geen bedden. Het gevolg
daarvan was dat heel wat internaatsmeisjes met 2 of 3 in één bed sliepen.
Het geëngageerde inleefreisteam organiseerde een sleepover op school, een pasta-avond, een
fuif, een zakkenverkoop,... en zamelde zo € 7.415,47 in. Ze geraakten zelf niet in Endallah, maar
de centjes geraakten er wel. Dat konden Steven en zijn Zuiderhuis-collega’s die wel ter plaatse
raakten, met eigen ogen vaststellen. En de meisjes? Zij slapen als roosjes in hun eigen bed.
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John verkozen tot districtsvoorzitter
Op 28 oktober werd John voor de derde maal verkozen tot
'diwani' of 'afgevaardigde' bij het district Karatu voor de de
gemeenten die ressorteren onder Endamarariek (Endallah is
er daar een van). Vorige week werd hij door zijn collega-afgevaardigde voorgedragen als districtsvoorzitter. Onze
goede vriend John is nu de hoogste politieke gezagsdrager in
het ganse district Karatu. Een mooie beloning voor zijn decennialange inzet voor de lokale bevolking!
Ook voor ons is dit goed nieuws. In Tanzania kan er helaas
pas iets echt bewegen als de juiste mensen op het juiste niveau aan de touwtjes trekken. John zit nu in deze positie. Dat

wil niet zeggen dat we voorheen geen vooruitgang konden
boeken. Dankzij onze eigen fondsen waren we immers relatief onafhankelijk en konden we onze
projecten steeds realiseren. Maar wat vroeger moeizaam ging en vaak zelfs werd tegengewerkt,
zal nu ongetwijfeld vlotter verlopen.
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Een mooi voorbeeld is de elektriciteitsvoorziening in Endallah. Al enkele jaren wordt ons beloofd
dat de waterpomp ('Maji') zou worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Daar is om politieke redenen nooit veel van in huis gekomen. Sinds enkele weken is de elektriciteitsmaatschappij
echter ter plaatse. De aansluiting zal er nu snel zijn. De grote, dieselverslindende generator mag
nu met pensioen (we houden hem ter plaatse als back-up voor power cuts) en de kost van het
water oppompen, zal nu aanzienlijk omlaag gaan. Waar een wil is, is een weg. We voorspellen
alvast 5 drukke projectjaren...
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Ook eens goed nieuws uit Afrika?!
Terwijl wij worstelen met het corona-virus en de kleur rood,
lijkt daar alleen ‘geel’ de kaart te kleuren. De cijfers tonen
duidelijk aan dat Afrika veel minder hard getroffen is door
het coronavirus dan andere continenten. Slechts 3,5% van
alle coronadoden viel in Afrika, terwijl daar 17% van de bevolking woont. Maar hoe komt dit nu? Er zijn een aantal factoren die waarschijnlijk een rol spelen. Het zachte klimaat
en de kleine behuizing maakt dat de meeste mensen gro-

tendeels buiten leven, waar een groot deel van hun activiteiten zich afspelen. Ook de jeugdige bevolking speelt mee;
de gemiddelde levensverwachting in Tanzania is rond de 60 jaar en dat is deels te wijten aan het
grote aandeel jongeren. Andere plausibele verklaringen zijn de bestaande immuniteit, genetische
factoren en gedragsfactoren. In maart stierven in Karatu, een stad op 20 km van Endallah met
duizenden inwoners, 50 mensen door Corona.
In aanloop naar de presidentsverkiezingen besliste zittend president Magufuli om geen updates
meer te geven over de huidige gezondheidssituatie. De meest recente informatie die de Wereldgezondheidsorganisatie van Tanzania heeft, dateert van 8 mei. De Tanzanianen weten zelf niet
hoe de gezondheidssituatie is in hun land, wat zorgt voor onzekerheid bij de bevolking en het
medisch personeel. Het Nationale Gezondheidscentrum in Dar Es Salaam is het enige laboratorium dat stalen kan testen op COVID-19. Het beleid van president Magufuli werpt dan ook vele
vraagtekens op bij Tanzanianen en ook zijn opmerkingen over het coronavirus blijven niet onopgemerkt.
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Bovendien kan het verspreiden van ‘fake’ corona-nieuws
(lees: ‘negatief’) bestraft worden met gevangenisstraffen.
Het is niettemin een feit dat er momenteel in Karatu geen
bevestigde gevallen meer behandeld worden en ook geen
corona-doden te betreuren vallen. Onze contacten ter
plaatse, dokter Solomon van Endallah en dokter Simpa,
werkzaam op de Covid-afdeling van Karatu Lutheran Hospital, bevestigen dat er sinds mei geen
COVID19 meer is in Endallah en omstreken. Het leven gaat er zijn gewone gang, wat er op lijkt te
wijzen dat corona inderdaad nog slechts marginaal aanwezig is in Tanzania en wellicht enkel in
grootsteden als Dar Es salaam of Dodoma.
De economische schade door Covid19 is minder goed nieuws. Tanzania behoort tot de tien snelst
groeiende economieën wereldwijd. Voor 2020 voorspelde de Afrikaanse ontwikkelingsbank een
lichte groei met 0,5 procent en in 2021 zou de groei 4,1 procent bedragen. Volgens een studie
van de Afrikaanse Unie (AU) zijn bijna 20 miljoen jobs in Afrika bedreigd door het virus, zowel in
de formele als in de informele sector. Landen die erg afhankelijk zijn van toerisme (zoals Tanzania)
en de olie-industrie zullen het zwaarst getroffen worden.
Helaas bestaat er in Afrika geen systeem zoals in België, waar werknemers een compensatie krijgen. Ook vele vrienden en kennissen in en rond Endallah die in de toeristische sector werken,
krijgen het hard te verduren. Geen inkomsten = geen eten voor zichzelf en hun familie. Sinds 18
mei is het internationale luchtruim van Tanzania open en zijn toeristen opnieuw welkom. Sinds 1
oktober kunnen ook Belgen opnieuw naar bestemmingen buiten de E.U. reizen.
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/10/30/de-apocalyps-was-voorspeld-maar-afrika-bleef-grotendeels-gespaa/
https://www.mo.be/nieuws/coronavirus-maakt-einde-aan-afrikaanse-economische-groei
https://www.mo.be/nieuws/offici-le-coronacijfers-worden-geheimgehouden-tanzania
https://www.mo.be/analyse/waarom-heeft-afrika-zo-weinig-covid-doden

Misingi wordt erkend door de Koning Boudewijnstichting. Misingi VZW, Van Uytvenlaan 8, 2820 Bonheiden. Deze
email wordt u bezorgd namens Misingi VZW die die de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens is en
deze met grote zorg behandelt, volgens deze GDPR-conforrme privacy-verklaring. Wil je in de toekomst deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur een e-mail naar info@misingi.be
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