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  Seminar bij de start van het nieuw jaar  
 

 

 

Graag informeren wij jullie over het wel en wee van de Watoto Foundation sinds begin 2018.
  

Het nieuwe jaar zijn we traditiegetrouw begonnen met een 2-daags seminar voor al onze
medewerkers in Kiboko Lodge. Het seminar werd dit jaar geleid door een trainer van onze
bevriende organisatie Amini Street Children center in Moshi. Het was super, zeker omdat hij
Engels en Kiswahili kon combineren. Onze supervisor Ilse was ook van de partij. Het is zaak
dat de persoonlijke en projectplannen nu ook daadwerkelijk uitgevoerd worden en Ilse werkt
hier dagelijks aan. 

  

 

 

https://mailingtool.iwink.nl/webapp.php?rh=viewlink&url=http%3A%2F%2Fwww.watotofoundation.nl&mid=118205554&hash=f72299
https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#m_-7730963799318964407_artikel-1
https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#m_-7730963799318964407_artikel-2
https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#m_-7730963799318964407_artikel-3
https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#m_-7730963799318964407_artikel-4
https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#m_-7730963799318964407_artikel-5
https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#m_-7730963799318964407_artikel-6


 

  Kiboko Lodge overgedragen  
 

 

 

Kiboko Lodge is nu officieel overgedragen aan het Tanzaniaans management Frank en Joyce.
Frank was al 6 jaar de manager. Conform een huurkoopcontract van 10 jaar betalen zij de
aankoopsom aan Watoto Foundation en krijgen daarna de kadasterpapieren (tittle deed).
Helaas dienen we na de aanslag over 2010 t/m 2015 nog wel over 2016 en 2017 allerlei
belastingen te betalen en dat zal nog een bittere pil zijn...

  
Het concept van Kiboko Lodge blijft zoals het was en de samenwerking als vanouds. Wij zijn
bijzonder trots dat deze overdracht aan een Tanzaniaans echtpaar heeft plaatsgevonden. De
eerste drie maanden behaalden Frank en Joyce een plus van 25% in vergelijking met vorig jaar,
een prachtige start. Afgelopen zaterdag hadden we ons jaarlijks uitje met de Kiboko Lodge
personeelsleden. 

  

 

 

 

  Resultaten van afgestudeerde jongens na verloop van jaren  
 

https://mailingtool.iwink.nl/webapp.php?rh=viewlink&url=http%3A%2F%2Fwww.kibokolodge.nl%2F&mid=118205554&hash=f72299


 

  Donors maar ook andere mensen en instanties vragen naar cijfers van de afgestudeerde
studenten en hoe hun resultaten op dit moment zijn in de wereld van werk en functies. Wij
hebben dit niet bijgehouden en eerlijk gezegd is het bijna onbegonnen werk in een land waar
namen veranderen, mensen continu hun telefoonnummers wijzigen en er geen adressen en of
straatnamen bestaan. De postbezorging is een uitstervende instantie met alleen maar
postbussen. Vandaag heeft een afgestudeerde een prachtbaan en morgen is het over en uit en
is hij niet te traceren.

  
Eén ding weten we zeker: het merendeel (rond de 90%) is goed terechtgekomen. Bedrijven en

 



organisaties vragen steeds vaker om onze afgestudeerden vanwege hun discipline, hun
gedrag, hun harde werken, hun open- en vriendelijkheid en ook, heel belangrijk vanwege de
meerdere vaardigheden die ze beheersen. Dagelijks komen er complimenten naar
management en staf, dat doet goed en is een stimulans om vooral door te gaan op de weg die
we zijn ingeslagen. Vele afgestudeerden bezoeken de jaarlijkse Founders en Graduation day op
20 oktober. 

  
 

 

  Vrijwilligers uit Uden  
 

 

 

Onlangs mochten we uit Uden 3 vrijwilligers ontvangen die al eerder hun steentje hadden
bijgedragen bij onze en andere projecten. Dit keer zouden er uit de container van Caritas een
aantal machines meekomen, die wij zouden moeten ophalen in het zuiden van Tanzania.

  
De drie vrijwilligers Ton, Harrie en Wout hadden een maand speling genomen en dus de reis
geboekt. Echter vanwege allerlei problemen die we ook al eerder meegemaakt hadden omtrent
belastingen kwam de container pas 6 maanden later uit de haven. Door de goede voorbereiding
en de elektrische aansluitingen die al waren aangebracht was het voor ons een koud kunstje
om de machines eind vorige week snel aan het draaien te krijgen. Heel veel dank voor deze
fantastische hulp uit het Udense. 

  

 

 

 

  Vrijwillige veearts  
 



 

 

Via de Tanzaniaanse stichting Better Harvest heeft een veearts (Anne Marie) uit Denemarken
onze leerkracht en onze jongens gedurende drie weken met groot enthousiasme meer kennis
bijgebracht over hoe om te gaan met onze koeien en varkens. Ze was zeer enthousiast over de
Watoto Foundation als organisatie en onder de indruk van de resultaten die we bereiken met de
studenten. Ook Anne Marie zijn we zeer erkentelijk voor haar bijdrage. 

  

 

 

 

  15 jaar Watoto Foundation Tanzania  
 



 

 

Dit jaar in oktober gaan wij ons 15-jarig bestaan vieren en wel op 20 oktober tijdens onze Founders
en Graduation Day. We zijn al begonnen om er een fantastisch programma van te maken door alle
leraren in te schakelen en hen te vragen met de studenten een extra steentje bij te dragen aan dit
bijzondere jubileum. Naast zang en dans zullen acrobatiek, boxen, volleybal, badminton en
natuurlijk voetbal onderdeel zijn van het tweedaags evenement. Wij rekenen op zo’n 800 gasten:
ouders, oud-studenten, genodigden en bestuur en donoren uit Nederland.

  
Wilt u Watoto Foundation op enigerlei wijze ondersteunen, dan is uw bijdrage meer dan welkom om
de meest kansarmen in de samenleving een tweede kans te geven een goede toekomst op te
bouwen. Een bezoek aan onze projecten wanneer u kiest voor een safari in Afrika is beslist de
moeite waard. Karibu (welkom) in Tanzania.......

  
Team Watoto Foundation 
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