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Dit is alweer de laatste nieuwsbrief in 2017 van onze Watoto Foundation Tanzania.
 

Helaas heeft deze nieuwe nieuwsbrief wat langer op zich laten wachten. Met name de landelijk
politieke ontwikkelingen zijn daar debet aan. Sinds 2015 kent Tanzania een nieuwe president en
die heeft het roer zodanig omgegooid dat er voor iedereen enorme veranderingen hebben
plaatsgevonden, zo ook voor Watoto Foundation. 
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Watoto Foundation heeft aan de lijve ondervonden welke veranderingen het nieuwe bewind
heeft doorgevoerd en de consequenties daarvan. Het is een heel goede zaak dat iedere vorm
van corruptie keihard wordt aagepakt en afgestraft, waarbij hoor en wederhoor eigenlijk niet telt.

 

Wij hebben met terugwerkende kracht vanaf 2010 een enorme som geld aan belasting en BTW
moeten betalen, ondanks dat wij een ‘exemption’ hadden. Op papier was dat achteraf
onvoldoende duidelijk; met name de term “school voor de toeristenindustrie”, waarmee Kiboko
Lodge werd bedoeld, is Watoto Foundation met terugwerkende kracht aangeslagen voor BTW
en inkomstenbelasting, vermeerderd met de nodige penalties en rente vanaf 2010. Een moeilijk
te verteren zaak, maar samen met de besturen hebben we besloten om aan de eisen van de
belastingdienst te voldoen.

 

Omdat Watoto Foundation een ‘charitable organization’ is en we absoluut geen ‘business’ willen
doen, is besloten om de lodge van de hand te doen en dit proces is nu gaande. Wel willen we
met de nieuwe eigenaar proberen om het concept zoveel mogelijk te handhaven en onze
geïnteresseerde studenten in de lodge verder op te leiden. Door de overdracht van de lodge is
Watoto Foundation, zover wij nu inschatten, uit de gevarenzone om ook allerlei soorten
belasting te moeten betalen. Het is heel jammer maar het is niet anders... 
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Het vernieuwde management team, dat vanwege het vertrek van de broeders met een nieuwe
boekhouder, onderwijzer, sociaal werker en onder leiding van onze supervisor Ilse in januari
aan de klus is begonnen, heeft met succes de beproeving doorstaan. De algemeen manager
van Watoto Foundation, Aminiel Teete, heeft daar een fantastische bijdrage aan toegevoegd.
2018 (het vijftiende jaar) zal dan ook een jaar worden waarbij we laten zien een zeer
professionele organisatie te zijn! 
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Met de nieuwe manager Edward heeft het drop-in centrum een goed jaar achter de rug. Er zijn
rond de 30 jongens doorgestroomd naar het centrum in Makumira. Het huis is aan alle kanten
opgeknapt en ook de tuin heeft met het vervangen van te grote bomen een ander aanzien
gekregen.

 

We zijn opgestart met de produktie van troostvogeltjes die in Nederland gretig van de hand
gaan door een enthousiaste Gerry Houweling uit Zaltbommel, die ze met honderden verkoopt
en waarbij de opbrengst ten goede komt aan de Watoto Foundation. Chapeau Gerry! 
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Steeds proberen we weer nieuwe activiteiten toe te voegen aan ons activiteitenprogramma,
want hoe meer activiteiten er voor de jongens zijn hoe minder problemen. Naast voetbal,
acrobatiek, muziek en zang, badminton en volleybal zijn BOXEN EN YOGA toegevoegd en
beide zijn enthousiast ontvangen. We gaan er daarom ook volgend jaar zeker mee door.
Gespecialiseerde ‘teachers’ zorgen voor een professionele begeleiding. 
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 Het naar huis brengen van al onze studenten is ieder jaar weer een hoogtepunt. Zelf waren we met
12, het officieel toegestane aantal passagiers in mijn auto. Samen met een teacher gingen we na
160 km één voor één de meestal afgelegen huizen/hutten af. En zoals ieder jaar werd ook deze
keer weer duidelijk dat de reden om van huis weg te lopen in bijna alle gevallen de armoede is. Het
is hartverscheurend om te zien hoe mensen met een hele schare kinderen rond moeten komen en
werkelijk helemaal niets hebben, om maar helemaal niet te spreken over voorraad van eten.

 

Heel opvallend is dat ieder jaar de jongens laaiend enthousiast zijn om naar hun families te gaan,
voor de kerstvakantie. Al na het eerste huisbezoek zakt het enthousiasme als een plumpudding in
elkaar, doordat ze opnieuw geconfronteerd worden met de armoede en weten dat er misschien
maar één maaltijd per dag is. Toch blijft het een van de onze belangrijkste prioriteiten de jongens te
herenigen met hun families.

 

Graag willen wij deze nieuwsbrief beëindigen met onze hartelijke dank te betuigen aan alle donoren
voor hun ondersteuning van het afgelopen jaar en de wens uit te spreken dat zij ons ook komend
jaar blijven ondersteunen. Met de gevolgen van het eerstgenoemde onderwerp is de droom om ooit
helemaal zelfvoorzienend te worden vervlogen.

 

Heel gezellige feestdagen toegewenst en alle goeds en gezondheid voor u allen in 2018.
 



Team Watoto Foundation Tanzania
 Truus & Noud 

 


