
Inpakken en wegwezen. 
20 maart 2020.  
 
De zon schijnt eindelijk weer eens 
ongeremd. Vier mannen staan klaar om 
de grote 40ft container verder in te laden. 
De vracht voor Moshi was er immers 
eerder uitgehaald in afwachting van een 
extra 20ft container. Die wordt 
vanmiddag geleverd en dan moet de 40ft 
helemaal ingepakt zijn. De vrachtauto die 
de 20ft container komt brengen neemt 
meteen de grote mee. 15.000 kilo schoon 
aan de haak. 
 
Maar eerst zorgen dat alle nog niet 
ingeladen machines en materialen voor 
Kilangala de grote container in gaan. 
Nou… zo tegen twaalven gingen de 
deuren van de grote container dicht en 
op slot. De eerste container kan weg. Laat 
die kleine maar komen. 
 
Het is zo tegen tweeën als er een joekel van vrachtauto komt aanzetten in bijna te kleine doorgang naar het 
Technopark. Achterop een kleine 20 ft container. 
De chauffeur van Rotterdamse afkomst komt schuchter binnen. Verkeerde trailer meegenomen. Kan de 15.000 
wegende 40ft container niet over het hek tillen……… 
 
Ik hoor je denken… Over het hek tillen, verkeerde trailer? Waar heb je het over. 
Het zit zo. Vorig jaar toen dezelfde chauffeur de 40 ft container kwam brengen kon deze container alleen maar 
in de lengte achter een 12 meter lange hek geplaatst worden. Geen probleem. Stempels uit om te voorkomen 
dat de trailer omvalt bij het over het hek tillen van de container. De hefarmpjes van de trailer waren toen lang 
genoeg om de container op de gewenste plaats te zetten. Over het hek binnen het terrein van het Technopark. 
Hoppa, klaar. 
 

We zijn weer terug bij afgelopen vrijdag. 
De hefarmpjes van de trailer zijn iets te 
kort en kunnen niet over het hek komen 
om de nu veel zwaardere container op te 
tillen. 
Geen wonder dat de Rotterdamse 
chauffeur, die trouwens de Friezen prima 
mensen vindt, wat ontdaan komt 
aanzetten. Bij het aanrijden drie straten 
eerder krijgt hij al door dat het hier om 
een “over het hekje tillen” klusje gaat en 
daarvoor de verkeerde trailer mee heeft. 
Oeps. 

 
Wat nu? 
Eerst maar een bakje koffie. Na wat 
discussie wordt besloten dat het hek maar 
weg moet. Ja, je hoort het goed. We gaan 
het hek slopen om de korte hefarmpjes 

van de trailer ruim baan te geven. Een uurtje later is het hekwerk vakkundig verwijderd en kort daarna pronkt de 
40 ft container op de rug van de trailer. Operatie “effe weg hekkie” is geslaagd. De container kan op weg naar 
Afrika. Wij blij, de chauffeur blij en straks onze Tanzaniaanse medeburgers dol blij. 



 
De vrachtauto is weg, de kleine 20ft container staat en het hek ligt er plat bij. Een uurtje later is het hekwerk als 
vanouds. Het is half vijf. We stoppen. Morgen maar weer verder met de kleine container. 
 
Het is zaterdag. Het is negen 
uur. De vier van gisteren zijn 
weer paraat en er wordt een 
beladingsplan gemaakt. 
Andries, deskundige op dit 
gebied, neemt de leiding. Alles 
wat er nog staat moet mee 
naar Afrika. En dat lijkt heel 
veel. We gaan de uitdaging aan 
en beginnen. Jan Postma op de 
heftruck. Jan Dros die alles met 
de pompkar klaar zet en 
Andries en Rients als jonge 
goden bezig in de container. 
Elke cm benuttend. 
 
Het is drie uur en de container 
zit tjokvol. De deuren kunnen 
amper dicht. De klus is 
geklaard. Er is niets blijven 
staan. En dat is werkelijk een 
geweldig resultaat. 
Jan Postma doet de container op slot. De lange voorbereiding. De inspanning van alle vrijwilligers en sponsoren 
passeren even de revue. De klus in Nederland is geklaard. Straks gaan we verder in Afrika. 
 
Wanneer dat in Afrika wordt? Dat is vanwege de caronacrisis nog onzeker. 
Wel weten we dat er in Moshi al druk wordt gebouwd aan een timmerwerkplaats. Binnenkort krijgen jullie daar 
foto’s van te zien. Hopelijk gaan ze in Kilangala ook snel beginnen met bouwen. 
 
 

  



De containers zijn op zee… 
7 april 2020.  
 
Na een week van administratieve schermutselingen tussen de Baanderij, Hans Yambazi en Jan Dros van de 
Multimodus Foundation zijn de voor transport en inklaring noodzakelijk documenten door alle partijen 
goedgekeurd en stond niets meer in de weg onze “kindjes” in de 2 containers naar Afrika te sturen. 
 

Op dit moment dobberen zo op zee. 
Meegenomen door de het onder 
Panamese vlag varende containerschip 
Ever Globe. Als je goed op de foto kijkt 
dan zie je midscheeps bovenaan onze 
containers staan. Wel goed kijken want 
die ernaast gaan ergens anders heen. 

 
Zoals al eerder geblogd komen de 
containers aan op 1 mei. Hans Yambazi 
regelt de inklaring en transport in 
Tanzania. Het zal spannend worden om 
de containers lost te krijgen van de 
Tanzaniaanse douane. Hans heeft 
daarvoor een bevriende agency ingezet 
die veel ervaring heeft op dit gebied. Ook 

de contacten tussen Hans en Aron in Kilangala zijn goed. We zijn dan ook heel blij dat de douane perikelen en 
het binnenlandse transport door ervaren Tanzanianen wordt afgehandeld. Toppie! 
 
Oké. Hoe verder…... 
Ook Tanzania is getroffen door het corona virus. Nog niet zo overweldigend als in Europa. 
De scholen zijn op slot en iedereen moet zijn de handjes wassen en afstand houden. Dat handjes wassen deden 
ze al goed. Het afstand houden zal best wel zwaar worden voor de knuffelgrage Tanzanianen. 
 
Gaan we in juli die kant op? Het zal er om spannen. 
Nederland zal dan waarschijnlijk wel weer genormaliseerd zijn. Het is afwachten hoe het in Tanzania zal zijn rond 
die tijd. Het is dus allemaal wat onzeker. 
 
Nou zijn wij natuurlijk rasechte positivo’s en laten we ons niet zomaar door een virus aan de kant zetten. Als de 
maand juli niet lukt dan maar op een ander moment als we allemaal van de schrik bekomen zijn. Zeker is dat we 
die kant op gaan, nu nog dagdromen wanneer. 
 
 

  



Het is de beurt aan Tanzania 
18 april 2020.  
 
De containers zijn nu een week onderweg en zullen weldra aankomen bij het Suezkanaal. Het ronde van Kaap de 
Goede Hoop is in deze tijd niet meer nodig. Nog twee weken op zee en dan zien ze de havenstad Dar es Salaam. 
Is dat niet geweldig. 
 
Ondertussen zijn vanuit Nederland de officiële documenten en de sleutels van de beide containers naar de 
inklarende agent Abraham Zephania gestuurd. Via DHL om er zeker te zijn dat ze goed aankomen. Volgens de 
Track en Trace zijn ze op dit moment aangekomen in Nairobi, de hoofdstad van Kenia. Ze zullen maandag wel bij 
Abraham op de deurmat vallen. 
 
Abraham weet als geen ander waar de mosterd vandaan komt en zal er voor zorgen dat de containers vakkundig 
worden binnengehaald en daarna op transport naar de twee uithoeken in Tanzania. De grootste (40ft) naar 
Kilangala en de kleinere (20ft) naar Moshi. 
 
In Moshi is Hans Yambazi begonnen met de bouw van zijn timmerwerkplaats waar straks al die mooie 
houtbewerkingsmachines in komen te staan. Zoals zo vaak moest ook hij heel lang wachten op een 
bouwvergunning. Maar er is eindelijk gestart. Eerst de fundatie en dan de rest. Zie de bijgevoegde foto’s. 
 
In Kilangala is men nog niet zover. Dat is jammer want ook daar zouden we graag een mooie timmerwerkplaats 
willen opzetten. Hopelijk wordt er ook daar snel begonnen met de bouw van een timmerwerkplaats. Het geld 
voor de bouw is er. Nu nog de wil om het te realiseren. 
 
En dan de Corona crisis. Een sta in de weg voor al onze goede bedoelingen. 
Er is echter nog steeds hoop dat we in juli en/of augustus die kant op kunnen gaan. Wel in een afgeslankte vorm 
maar toch met voldoende mankracht om met name eerst in Moshi de werkplaats op gang te brengen. Kilangala 
zal dan op een later moment aan de beurt zijn. 
 
Op dit moment heeft het virus in Tanzania nog niet grootschalig toegeslagen. Door een ander leefomgeving dan 
in Europa heeft het virus daar wellicht minder kans van slagen. 
Goed… we wachten optimistisch af. 
 
 

  



Moshi gaat als een speer 
10 mei 2020.  
 
Het is alweer een tijdje geleden dat we met elkaar gebabbeld hebben. Dus tijd om jullie weer wat bij te praten. 
Er is nieuws. De werkplaats in Moshi gaat als een speer. Daar straks meer over. 
 
De containers dobberen nog steeds op zee. Volgens de dienstregeling zouden ze afgelopen Bevrijdingsdag 
feestelijk worden binnengehaald in Dar es Salaam, de havenstad van Tanzania. 5 mei was toch iets te voorbarig. 
De rederij die het zeetransport voor zijn rekening neemt heeft ze in Colombo (hoofdstad van Sri Lanka) 
overgeladen op de MV Astoria, die er 2 weken langer over doet. De teller staat nu op 25 mei. Toch wel een leuke 
gedachte dat onze houtbewerkingsmachines de halve wereld hebben gezien voor ze onze Tanzaniaans vrienden 
blij gaan maken. 
 
 De vorige keer hebben we foto’s laten 
zien van het prille begin van wat een 
mooie timmerwerkplaats gaat worden. 
De bouwvakkers in Moshi gaan als een 
speer. De muren staan al bijna. 
Hans Yambazi heeft aangegeven dat ze 
nog 2 weken nodig hebben om de 
werkplaats klaar te krijgen. Zoiets 
kunnen ze hier in Nederland alleen 
klaarspelen met prefab woningen. Wat 
kunnen ze in Afrika snel bouwen.  
Geweldig. 
 
Ze bouwen in dit deel van Afrika 
trouwens net even anders dan in 
Nederland. Als je goed kijkt dan 
metselen ze eerst muurdelen en dan 
gieten ze tussen de muurdelen 
betonpilaren met bewapening voor de stevigheid. En raamkozijnen worden pas later op maat ingepast. In 
Nederland metselen we om het raamkozijn heen. Net even anders dus. 
 

Dan hebben we nog dat vervelende virusje dat de wereld op zijn kop 
heeft gezet. Nou in Afrika een stuk minder. Er zijn daar wel wat 
besmettingen maar niet noemenswaardig. De overheid daar heeft het 
over een 50-tal besmettingen en enkele doden. 
Wat wel speelt is dat door de lockdown in Tanzania geen toeristen 
komen. En dat is voor Tanzania een flinke aderlating. Op 25 mei komt de 
Tanzaniaans overheid met waarschijnlijk versoepeling van de 
maatregelingen. Goed gekozen, want dan komen onze containers ook 
aan wal. Wat een timing. 

 
Wat betekent het voor onze handjes daar in Moshi en Kilangala. We 
zouden er normaliter op 27 juni heen om daar te helpen met de inrichting 
van de timmerwerkplaats. 
Als ras optimist denk ik dat dat nog mogelijk moet zijn. Alles hangt af van 
wat de Tanzaniaanse regering op 25 mei beslist. Wordt de 2 weken 
quarantaine in Tanzania opgeheven en wordt er weer op Moshi 
gevlogen. Zaken die nog niet duidelijk zijn. Maar….. je weet maar nooit. 

 
 In Kilangala wil het maar niet vlotten. De geulen voor de muurfunderingen liggen er verlaten bij. Anders dan in 
de stad gaat het op het platte land wat langzamer. Het ontbreekt daar nog aan een commerciële mind set. De 
werkplaats in Kilangala moet uiteindelijk duurzaam worden en dat vindt men nog best wel lastig. 
 
Van een door Nederland onderhouden missiepost naar een zelfredzame community. Dat is een langdurig proces. 
Gaat het daar wat worden? Natuurlijk wel! 
Af en toe een duwtje in de goede richting. Niet te hard en met beleid. Dan komen we er uiteindelijk wel. 



Het is gelukt! 
12 juni 2020.  
 

Groot nieuws mensen! 
De beide containers zijn na hun wereldreis eindelijk door de douane en op weg naar Kilangala en Moshi. Er moest 
wat zwart geld aan te pas komen maar dan heb je resultaat….. twee containers aan wal in Afrika. 
Hans Yambazi, onze contactpersoon uit Moshi, is 2 dagen met de auto onderweg geweest van Moshi naar Dar es 
Salaam. Heeft er vervolgens 2 dagen over gedaan om de containers binnen te halen. En gaat nu met de buit weer 
2 dagen hobbelend terug naar Moshi waar zijn werkplaats bijna klaar is. 
Nou dat noem ik nog eens een kerel. Ongelofelijk wat hij in die korte tijd heeft gepresteerd. En wat zijn we blij 
met hem. Grote klasse. 
 

En wellicht nog groter nieuws! 
Jan Dros en Jan Postma hebben besloten toch naar Moshi af te reizen om daar vanaf 6 juli in 2 weken tijd de 
timmerfabriek op te zetten. Samen met Tanzaniaanse hulptroepen moet we een heel eind komen. En we hebben 
er zin in. 
 
Sinds 18 mei zijn buitenlanders weer welkom in Tanzania. Geen quarantaine meer van twee weken. 
En als je in Moshi de “Hollandse” Corona voorzorgsmaatregelen neemt om besmetting te voorkomen dan is het 
net zo veilig als in Nederland. 
En we worden in Moshi goed verzorgd. Dat kun je wel aan Hans Yambazi en zijn vrouw overlaten. Er zal zeker 
weer geit op het menu staan. 
 
 

  



Uitpakken, inpakken en straks weer uitpakken. 
17 juni 2020.  
 

De vorige keer konden we jullie melden dat de containers 
onderweg waren naar hun laatste bestemming. In 
optocht, twee trailers en een Subaru, eerst naar Moshi. 
Hans Yambazi met zijn Subaru voorop (of achteraan). In 
één keer doorgereden. Zo’n 550 km non stop. En dat me 
een gangetje van 70 km per uur toch zo’n 8 uur rijden. 
Dan als de container voor Moshi is afgeleverd gaat de 
karavaan naar Kilangala 1500 km verder naar het zuiden.  
Maar eerst wat anders….. 

 
 In Afrika gaan dingen soms anders. Nou best wel vaak 
anders. Men moet wel. Heel veel faciliteiten die hier 
normaal zijn ontbreken daar. 
Zo ook het lossen van de containers in Moshi en Kilangala. 

 
Nou weten wij dat de container van Moshi zo’n 20.000 
kilo schoon aan haak is en dat er een behoorlijke kraan 
voor nodig is om die van trailer af te tillen. Nou de kraan 
in Moshi kon wel tillen maar geen 20 ton. Wat doe je dan? 

 
Gewoon alles uit de container halen. De container leeg 
optillen en op zijn plek zetten en dan alles weer de 
container in. In Heerenveen hadden we hulp van een 
heftruck die de zware machines in de container tilde. In 
Moshi is dat vooral met veel menskracht gedaan. En tot 
diep in de nacht want de volgende dag staat Kilangala op 
de planning. 

 
Het is de volgende dag. De karavaan met één vrachtauto 
minder gaat op weg naar het zuiden. Hans met zijn 
Subaru weer voorop (of achteraan). Dit keer zal de reis 
zo’n 24 uur in beslag nemen. 

Aron in de missiepost in Kilangala wacht met spanning af wat Hans komt brengen. Ook in de buurt van Kilangala 
is geen kraan te vinden die een 40ft container kan liften. Wel eentje die een lege container kan tillen. 
 
 Eerst was het idee om een groot gat te graven waar de trailer 
achteruit in wordt gereden zodat de container gelijk komt met het 
maaiveld. De container leeg halen en dan vervolgens de container 
over ronde stalen buizen van de trailer trekken. Maar dat was niet 
nodig omdat er toch nog een kraan geregeld kon worden. 
 
Beide containers zijn weer gevuld en op slot. In Moshi gaat die 
binnenkort weer open om de splinternieuwe timmerwerkplaats 
up en running te maken. Machines plaatsen. Elektra aanleggen. En 
instructies geven over veiligheid en onderhoud. We hebben er zin 
in. 
De container in Kilangala zal voorlopig op slot blijven. Eerst moet 
daar het gebouw waarin de timmerwerkplaats komt gebouwd 
worden. Pas dan kunnen we ons daar uitleven. 
 
Zoals jullie in de vorige blog hebben kunnen lezen gaan Jan 
Postma en Jan Dros binnenkort naar Moshi om daar de 
timmerfabriek in te richten. Niet de 27st juni maar een week later op 4 juli. Voor de 27st waren geen tickets meer 
te krijgen. Dan maar een weekje opschuiven. 
En Rients Hoekstra heeft besloten om ook mee te gaan. Geweldig! We kunnen alle hulp gebruiken. 



 
In de aanloop naar onze reis zullen we jullie weer wat vaker verrassen met “Timmer aan Tanzania” nieuws. En 
tijdens ons verblijf in Moshi houden we jullie dagelijks op de hoogte van onze activiteiten en natuurlijk de sterke 
verhalen. 
 
Als laatste willen we Hans Yambazi bedanken voor zijn tomeloze inzet om de containers veilig op de plaats van 
bestemming te krijgen. Zijn vriendschap is van onschatbare waarde. 
 
Asante sana rafiki mpendwa (ontzettend bedankt waarde vriend) 
 
 

  



Timmer aan Tanzania gaat op reis. 
5 juli 2020.  
 

Moshi is er klaar voor. Wij zijn er klaar voor. 
Gaan met die banaan zou je zeggen. 
Nou….de Belgen in Brussel zijn nog niet klaar 
met ons. 

 
Blijkt dat we bij de Belgische grenspolitie 
moeten aantonen dat onze reis noodzakelijk is. 
Hoezo noodzakelijk! Als er iets noodzakelijk is 
dan is het dat we op 5 juli met z’n drieën naar 
Moshi moeten om daar een timmerfabriek op te 
zetten. 

 
We gaan even terug in de tijd. 
Het is woensdag 1 juli en Jan Dros wordt gebeld 
door een verontruste medewerker van 
Ethiopian Airways. De vlucht op zondag 5 juli 

gaat gelukkig wel door maar de Belgische Douane doet moeilijk tegen Europeanen die naar Afrika willen. Er zijn 
deze week al een stel Fransen geweigerd die ook naar Afrika wouden. Die gingen dus niet op vakantie. Niet 
noodzakelijk. 
 
Dat zet je natuurlijk op scherp. Googelen op Vliegveld Zaventem naar telefoonnummers. 
Bellen met +32 en dan een vriendelijke Belg aan de andere kant die je verteld dat je bij de grenspolitie moet zijn. 
Nog een telefoonnummer in mijn mobiel. 
Bezet. Opnieuw bellen. Nu een vlotte dame aan de lijn. Zij geeft mij een emailadres waar ik documenten naar 
toe kan mailen die de noodzaak van onze reis ondersteunen. 
 
Oké. Hans Yambazi geappt om ons een officiële uitnodiging te mailen waarin de noodzaak van onze klus in Moshi 
van zijn kant belicht wordt. Ondertussen vanuit Multimodus Foundation een document opgemaakt waarin de 
laatste fase van een 2-jarig project wordt uitgelegd als uiterst noodzakelijk. 
Deze 2 documenten versterkt met 3 visums gemaild naar de vreemdelinge politie in België om onze zaak te 
motiveren. 
 
Zo… dat was dat. Dacht je. 
Na twee dagen geen antwoord. Geen officiële toestemming om Europa te verlaten. Geen Afrika! 
Nou dan kennen ze Babu Sobantu nog niet. Jan Dros de witte Afrikaner. Die kan je niet zomaar Afrika ontzeggen? 
 
Ondertussen zitten Jan Postma, Rients Hoekstra en Jan Dros op terminal B10 te wachten op de dikke Boeing 737 
die nog moet landen. 
 
 Nou zijn jullie natuurlijk heel nieuwsgierig hoe we dat geflikt hebben. 
We zijn toch gewoon naar Brussel gegaan. Drie gemondkapte Friezen die een totaal lege luchthaven 
binnenlopen. Werkelijk geen kip te bekennen. 
Bij de incheckbalie zit een eenzame dame en schrikt als ze onze instapkaart ziet. Oeps…. een vlucht naar Afrika. 
Of we ook visums hebben. Ja, die hebben we. 
Ze belt met de achterwacht en vraagt wat ze moet doen want op het visum staat niet wat de drie heren in 
Tanzania gaan doen. Uiteindelijk vraagt ze of we voor ons werk daarnaartoe gaan. Geweldige vraag. We knikken 
alle drie van JA. 
En kijk…. we hebben ook een brief van onze werkgever…..de Multimodus Foundation! 
Ze meld aan de heer of mevrouw aan de andere kant van de lijn dat het oké is. We mogen naar Afrika!!!! 
 
We komen bij de paspoortcontrole en de douanier vraagt of we naar Zagreb gaan. Nee we gaan naar Addis Ababa 
en dan naar Moshi. Nou dan zijn jullie de enige passagiers…… 
Bij de bagagecontrole zijn ze blij als ze weer wat passagiers kunnen controleren. Rients wordt op drugs 
gecontroleerd. Niets gevonden natuurlijk. 



 
En nu zitten we dus bij B10. Jan Postma heeft wat op facebook gezet. Rients heeft zijn vrouw even gebeld en Jan 
Dros zit deze blog te typen. 
Er zijn nog een paar passagiers bij gekomen. Acht in totaal, waaronder een heuse Masai krijger in vol ornaat. Zijn 
speer mocht hij niet meenemen. En dat beleven wij maar weer. 
 
En jullie zijn er natuurlijk bij. Twee weken lang het wel en wee van drie stoere Friezen die alle tegens hebben 
getrotseerd om eindelijk de “Timmer aan Tanzania” klus te kunnen afmaken. 
 
 

  



We zijn er. 
7 juli 2020.  
 
Het is maandagmiddag vier uur als we eindelijk neerstrijken op Kilimanjaro Airport. Vier uur later dan gepland. 
We moeten langs de ballotagecommissie waar we worden getemperatuurd en corona vrij worden verklaard. 
Bij de bagagecontrole valt het op dat de koffers van de beide Jannen wel heel veel verdachte spullen bevatten. 
Ze moeten beide worden opengemaakt. En ja hoor. Allemaal gereedschap. 
 

Wat komen jullie in Tanzania doen wordt er 
gevraagd. Nou dat willen we wel vertellen. “Een 
vriend helpen een timmerwerkplaats op te 
zetten”. Aha denkt het controlemannetje…. hier 
valt wat te halen. Of we ook een business visum 
hebben. Eh….nee. 
Er ontstaat een patstelling. Het mannetje wil dat 
we $100 pp extra betalen voor een werkvisum. 
De Jannen hebben daar natuurlijk geen zin in. 
Hans Yambazi moet er aan te pas komen. In een 
achterkamertje wordt druk overlegd. In het 
Swahili. Dus wij begrijpen er niets van. Wel dat 
de uitkomst in ons voordeel wordt beslecht. En 
dat vinden de Jannen wel leuk. 

 
Koffers dicht. Op naar de Subaru van Hans en 
snel naar Moshi. Rients voorin want die is voor 
het eerst in Tanzania. Kan ie zijn ogen uitkijken. 
Het is rond 6 uur we bij het huis van Hans en 
Vivian Yambazi arriveren. Een paradijs zo mooi. 
We krijgen een eigen huisje waar we kunnen 
slapen en Vivian heeft het avondeten al klaar 
staan. Wat een hartelijk welkom. We voelen ons 
al helemaal thuis. 

 
Het eten is traditioneel Tanzaniaans. Met 
avocado, papaja en zoete ananas. Heerlijk! 
Koffie na en als afsluiter en lekkere koude 

Serengeti biertje. Half gaar stuiteren we in bed. Even worden we nog wakker gehouden door een adhd hondje 
die meent tegen alles te moeten blaffen, maar uiteindelijk gunt ook hij ons een goede nachtrust. 
 
Het is zeven uur. De wekker is onverbiddelijk. Douchen, ontbijten en 
op naar de werkplaats. Na vele oh’s en ah’s besluiten we handen uit 
de mouwen te steken. De machines moeten uit de container. Jan 
Postma heeft het goed in het snotje waar alles moet staan. Binnen 
anderhalf uur is de container leeg en staan de machines op hun plek.  
Dutch vernuft met Tanzaniaans power. 
 
We missen een paar spullen. En het blijkt dat Hans thuis ook wat heeft 
staan. Onze schrik is voor niets geweest. 
Twaalf uur lunchen. In Tanzania betekend dat een warme maaltijd. 
Ditmaal met Ugali in plaats van rijst. Wat bij ons de aardappel is, is voor 
de Tanzanianen Ugali. Het is gemaakt van mais. Zo’n 80% van de 
Tanzanianen eten dit dagelijks. Het is stevig en voedzaam. 
Na de lunch is het weer bikkelen geblazen. Jan P. is zwart om de kop 
van al het sjouw en trekwerk. Rients begint spontaan de zingen en dan 
kijken er heel wat koppies naar hem. Jan D. zet de TL armaturen alvast 
in elkaar. Hij krijgt meteen hulp van een jonge Tanzi.  
 
Het is vijf uur en we kijken even terug. Wat is er al veel gedaan. Het is net of we al tijden met elkaar hebben 
samengewerkt. Wat een teamwerk allemaal. 



We lopen terug naar het huis van Hans. De werkplaats staat zo’n 300 meter van zijn huis. Tenminste als je 
binnendoor gaat. En dan kom je langs een hutje waar ze maisbier maken en drinken. Kleine huisjes waar ze voor 
op de stoep zitten. Jambo is het dan weer. 
Ons eindpunt is een villa die Hans voor een vriend heeft gebouwd. Pal naast zijn eigen huis. Met zwembad. Met 
een biertje in de hand genieten we van het mooie uitzicht. Lekker zo even ontspannen na een enerverende dag. 
 
Het is weer dinnertime. Vivian heeft weer voortreffelijk gekookt. Even uitbuiken en dan relaxen in ons huisje. 
Morgen gaan we het elektrisch aanleggen. En als het zo door gaat kunnen we einde van de week de machines 
testen. 
 
 

  



De inrichting van de werkplaats is begonnen 
8 juli 2020.  
 

Het adhd hondje heeft ons met rust gelaten. Kon ook 
niet anders want Hans heeft het beestje voor ons in de 
bench gedaan. 

 
Het ontbijt vanmorgen was weer voortreffelijk. Dit keer 
een omelet en worstjes. Ook zoete aardappel, avocado 
en papaja. 
We lopen via de korte route naar de werkplaats en 
komen weer de oude vrouw tegen die maisbier maakt. 
Ze heeft tranende ogen van de rook uit haar keukentje. 
Met daarin drie stenen om een vuurtje waarop een 
grote ketel maispulp staat te borrelen. Later wordt daar 
bier van gemaakt. Het is weer groeten….Jambo, Jambo, 
Kariboe. 

 
Voor de werkplaats staan de nachtwakers. Het zijn Masai krijgers. De Masai is een nomaden volk in Oost Afrika.  
Hun bestaan is het houden van vee. Ze trekken rond met hun vee op zoek naar grasland. Ze kennen geen grenzen. 
Steeds meer jonge Masai hebben geen vee meer en moeten op een andere manier hun kost verdienen. Tja, wat 
doe je dan als je alleen weet hoe je vee moet drijven. Ze worden gebruikt als bewakers. Boefjes die wat willen 
stelen hebben veel ontzag voor Masai krijgers en durven niet bij ze in de buurt te komen. Mooi opgelost zo. 
 
We staan in de werkplaats te apegapen naar al het moois. Omdat het elektrisch voornamelijk door onze 
Tanzaniaanse vrienden wordt gedaan storten we ons maar weer op de afzuiginstallatie. Die hebben we na zo’n 
3 uurtjes opgebouwd. De stofzakken hangen broederlijk naast elkaar. Volgens Hans zou dit wel eens de eerste 
afzuiginstallatie kunnen zijn in heel Tanzania. 
 
Voor diegene die het nog niet weten, een 
afzuiginstallatie zorgt er voor dat houtkrullen en 
zaagsel tijden het bewerken van hout worden 
weggezogen via een buizenstelsel naar grote 
plastic zakken. Zo blijft je werkplaats verschoond 
van dat spul. We willen immers een veilige en 
schone werkplaats achterlaten. De opgevangen 
houtsnippers worden weer hergebruikt. 
Huisvrouwen uit de buurt van de werkplaats 
mogen het gebruiken om hun kostje te koken. 
 
Het zal jullie wel opgevallen zijn dat men in 
Tanzania geen mondkapjes op heeft en de 
afstand tussen elkaar is wat knusser dan in 
Nederland. In Nederland denkt iedereen dat 
corona hier heer en meester is. Nou….. het 
tegendeel is waar. Corona heeft in Moshi bijna 
geen slachtoffers gemaakt. Althans niet 
rechtstreeks.  
Doordat de wereld in paniek was en Tanzania 
werd geacht mee te doen in lockdowns zijn heel 
veel arme mensen in Tanzania in een isolement 
geraakt. Mensen durfden hun huis niet uit en bij 
de oudjes werd geen eten meer gebracht. Heel 
veel arme stakkers zijn zo ondervoed geraakt. 
Niet corona zelf maar de corona maatregelen 
hebben hier huis gehouden. 
 
En omdat de WGO (Wereld Gezondheid Organisatie) Tanzania nog steeds ziet als een oranje land komen er nog 
geen toeristen. De toeristen die toch naar Tanzania willen worden in Europa tegengehouden. En dat alleen omdat 



men in Tanzania een ander koers heeft gevaren als het om de corona maatregelen gaat. Tanzania is in april 
gestopt met het registreren van het aantal besmettingen en corona doden. Men heeft dat gedaan om paniek in 
het land te voorkomen. Wel zijn de gebruikelijke maatregelingen genomen zoals handen wassen en afstand 
bewaren. Zo kun je bij elke winkel je handen wassen met zeep. Zijn de scholen een tijdje dicht geweest. Al met 
al genoeg om het virus onder controle te krijgen. 
Op dit moment zijn er in dit deel van Tanzania weinig tot geen besmettingen meer. Door het klimaat hier heeft 
het virus weinig kunnen aanrichten. Vandaar dat het hier allemaal meevalt. Jammer dat de WGO dat anders ziet. 
 
Wat anders. We hebben eindelijk Internet. 4G snel internet. Dat heeft wat voeten in de aarde gehad. Gisteren 
een eerste poging gewaagd. Met de auto naar het KCMC, het jullie bekende ziekenhuis waar we ook een 
automatiseringsproject hebben lopen. Daar kun je bij een klein winkeltje Gigabytes kopen in 4G formaat. De 
verkoper herkende me (Jan D) meteen. Hij is zo’n beetje een vast klant daar. Er moet een paspoort aan te pas 
komen en er wordt een vingerafdruk gemaakt van mijn pink. De andere vingers waren te smerig van het 
versjouwen van de machines. Wat heen en weer gepiel....en…..mislukt. Het registratiesysteem ligt eruit. Kom 
morgen maar terug. 
 
Nou vanmorgen weer een poging gewaagd. En wat blijkt. Deze Muzungo mag zich pas over 5 dagen laten 
registreren voor de noodzakelijke Gigabytes. Dat vinden we niet zo leuk. 
De verkoper gaat over op plan B en gebruikt zijn eigen duimafdruk en gegevens voor de nodig GB’s. A ls vaste 
klant heb je een streepje voor. Toch. 
 
Wat hebben we vandaag allemaal gedaan: 

 De afzuiginstallatie is voor zover klaar. De elektromotor en bijbehorende schakelkast moet nog worden 
gemonteerd en aangesloten. 

 Er zijn krachtstroomkabels vanaf de meterkast naar de schakelkast kast gebracht. Dan praat je over 20 meter 
over/onder de dakconstructie, 6 meter hoogte. En dat met een lange zwiepladder en apenkunsten. Blij dat 
de elektro-boys heel gebleven zijn. 

 De afkortzaag met rolbaan heeft de nodige aandacht gekregen. De houten kast waarop deze moest staan in 
achter gebleven bij een hebberig douanemannetje in Dar es Salaam. Binnen een uur had de ijzeren buurman 
een passend stalen frame gelast. De afkortzaak staat nu als een afkortzaag. 

 De krachtstroom- en 220 stopcontacten zijn reeds op de muren en pilaren bevestigd. Dan weten de 
electroboys straks waar de stroomkabels heen moeten. 

 Rients heeft de meeste machines met keilbouten vastgezet. Lopen ze niet weg. 

 
 

  



Improviserende vakmanschap 
9 juli 2020.  
 
Het is al donderdag 9 juli. Heerlijke temperatuur en we hebben er weer zin in. 
 
Gisteren hebben we meters gemaakt. Vandaag zal het met name gaan om het waterpas zetten en stabiliseren 
van onze kindjes. Jan P en Rients zijn de werkpaarden en Jan D de aangever en manusje van alles. De rollen zijn 
zo goed verdeeld. Zo af en toe neemt Babu Sobantu (Jan D) even de stoel om aan de blog te werken. 
 
De afkortzaag met rolbaan staat nog te wiebelen. En dat hoort niet. Dus worden lokale planken gebruik om de 
zaak goed vast te zetten. Het resultaat kunnen jullie op de foto zien. Staat als een Afrikaans huis. 
 
Hadden we eerst bedacht om de elektrische 380 volt (krachtstroom) leidingen via de dakspanten te laten lopen 
is toch maar besloten om de leidingen in de betonnen vloer te verzinken. Dat is nu nog mogelijk omdat op 
bepaalde plekken het beton nog niet volledig is uitgehard. Het laatste stuk betonnen vloer is er pas afgelopen 
zaterdag ingekomen. 
Het resultaat verbluffend. We hebben veel minder 380 kabel nodig om bij iedere machine te komen. Benieuwd 
hoe de Tanzaniaanse elektricien de 220 kabels gaat aanleggen. 
 

We zijn de grote afvoerbuizen voor 
de afzuiginstallatie aan het 
uitleggen en missen een bocht. Dan 
offeren we gewoon een grote pijp 
op, flexen die in de lengte 
doormidden zodat je een grote 
zinkplaat krijgt. Knip daar de 
nodige stukken uit om bochtstuk te 
maken. Popnagel het aan elkaar en 
maak aan de einden triplex gaten 

waar de aansluiten buizen op kunnen worden gemonteerd. 
Zo….kunnen jullie het nog volgen? Nee…..neem dan maar aan dat 
het een waar kunstwerk is geworden. Kijk maar op de foto’s 

 
We gaan even lokaal. 
Rients heeft wel eens last van zijn maag. Hans Yambazi kreeg dat 
door tijdens het avondeten toen Rients aangaf een van de 
lekkernijen niet te kunnen verdragen. Hans is dan iemand die altijd 
een oplossing heeft. Ook voor de maag van Rients. Een 

honingdrankje van een wel heel bijzonder bijensoort wordt er bij gehaald. Een theelepeltje vanavond en morgen 
bij het ontbijt weer eentje. Het blijkt één van de lokale wondermedicijnen te zijn. Rients zijn maag was weer in 
het gareel. Heel bijzonder. 
 
De bijensoort “Nyori” waar we het over hebben is bijzonder klein en steken niet. Ze hebben wel veel vijanden 
zoals kleine hagedissen die het bijtje als lekkernij zien. Hans had bij zijn Hostel een paar bijenkolonies maar die 
zijn door een hagedissenfamilie allemaal opgegeten. De natuur kan hard zijn en Hans mist zijn bijtjes die hem 
eenmaal per jaar voorzagen van de helende honing. 
Niet getreurd. Als je eenmaal een voorraadje van het honingdrankje hebt - en Hans heeft die – dan ben je kat in 
het bakje. Want het bederft niet. Je kunt het wel 30 jaar bewaren en wellicht langer. 
 
Wat hebben we vandaag allemaal klaar gekregen: 

 Alle 380 kabels zijn verzonken in het beton naar alle krachtstroommachines gelegd. 

 De 380 kabels zijn netjes op de centrale schakelkast afgewerkt. 

 De beugels waaraan de 18 TL armaturen komen te hangen zijn al aan het dakbeschot geschroefd. 

 Jan en Rients hebben een hoekstuk gemaakt voor de afzuiginstallatie. Een waar kunstwerk. 

 De afkortzaag en rolbaan is nu stabiel en zit goed vast aan de vloer. Niet meer aanzitten. 

 De schakelkast van afzuiginstallatie is opgehangen. 

 



Brand in het binnenwerk. 
10 juli 2020.  
 
Ik moet het even hebben over het avondeten van gisteravond. Het was heel lekker tot het moment dat Jan D vol 
overgave een hap nam met daarin een verdwaalde rode chilipeper. Denkende dat het een stukje paprika is werd 
de werkelijkheid een rood hoofd, proestende hoestbui en het spontaan verwijderen van het restje peper dat niet 
via de slokdarm was vertrokken. Nou dan is een glas water welkom om te blussen. 
Eindresultaat….. tranende ogen, ontploft binnenwerk en de wetenschap dat na de vertering de achterkant aan 
de beurt is. Het is ook wat. 
 
Maar we gaan weer over tot de orde van de dag. Vandaag is het buizenstelsel van de afzuiginstallatie aan de 
beurt. Het hand gemaakte bochtstuk van Jan P en Rients gaat straks op in de wirwar van buizen en flexibele 
slangen. De afzuigmotor krijgt zijn eigen tafeltje. Wel op hoogte om goed aan te sluiten op de kast met 
stofzakken. 
 

De goten in het beton waarin de 380 kabels 
zijn gelegd zij weer dichtgesmeerd met 
mortel. Het afwerken in de schakelkast en bij 
de 380 stopcontacten is begonnen. Als het 
een beetje meezit dan draaien maandag de 
machines. Ondertussen zijn ze ook met de 
220 bekabeling bezig. Ook de verlichting 
schiet op. De TL armaturen hangen al 
gedeeltelijk aan het plafond. Het gaat dus als 
een Masai speer. 

 
Wat betekent deze timmerwerkplaats voor 
de buurt waarin hij staat. Naast de 5 man die 
in de werkplaats hun brood gaan verdienen 
zullen zo’n 120 mensen uit deze arme buurt 
direct of indirect profiteren van de 
timmerfabriek. Ga maar na. Er zullen 

meubelmakers langs komen om hun hout te laten behandelen. De hout leverancier uit het geboortedorp van 
Han Yambazi zal er van profiteren. Afkomende houtkrullen en zaagsel gaan naar de huisvrouwen in de buurt om 
op speciale daarvoor bestemde stoofjes hun eten te kunnen koken. 
 
En natuurlijk gaat het niet alleen om werkgelegenheid. Het ultieme doel is om de arbeidsveiligheid in deze regio 
te verbeteren bij kleine ambacht bedrijfjes. Bij veel van dit soort bedrijfjes zijn de werkomstandigheden bar en 
boos. En als je via deze werkplaats het goede voorbeeld kan geven en de mensen leert veilig te werken dan hoop 
je dat ze het voorbeeld overnemen. Dat gaat natuurlijk niet van de ene op andere dag. Het duurt nu eenmaal 
lang voordat de mindset van deze mensen op “veilig” staat. 
 
Deze modelwerkplaats zal ook gezien worden door de lokale overheid. En wellicht gestimuleerd worden 
veiligheidsregels op te stellen voor verschillende ambachten in deze regio. En misschien wordt Moshi op dit 
gebied wel een voorbeeld voor heel Tanzania. En hopelijk dat er over 10 jaar nationale veiligheidseisen zijn. In 
ieder geval ziet Hans Yambazi het helemaal zitten. 
 
Wat hebben we vandaag allemaal gedaan: 

 Alle 380 stroompunten zijn aangesloten en netjes afgewerkt in de centrale schakelkast. 

 Jan P en Rients hebben de afzuigbuizen uitgelegd en gekoppeld zoals ze straks aan het plafond komen te 
hangen. 

 Het tafeltje voor de afzuigmotor staat in de ijzermenie en kan morgen worden ingezet. 

 Jan D heeft getrakteerd op Sabosa. Google maar even dan zie hoe lekker dat is. 

 
 

  



We gaan de hoogte in. 
11 juli 2020.  
 
We krijgen hele leuke reacties en dat doe ons goed. Ga daar vooral mee door. 
 
Het is alweer zaterdag. Voor het eerst worden we gewekt door de regen. De dagen er voor had het af en toe 
stevig gewaaid. En nu dus regen na 15 dagen droogte. Het is goed voor al het stof dat nu even geen kans krijgt. 
Wat dan wel weer het geval is dat de bovenste aardlaag van die plakmodder wordt. Als je er overheen loopt dan 
bouwt er steeds een nieuw laagje op onder je schoen. Voordat het weet ben je 5 centimeter langer en heb je 
zware benen. 
 

Vandaag gaan we de hoogte in. Het buizenstelsel voor de 
afzuiginstallatie is op de grond zo goed als in elkaar gezet. 
Nu gaat het de hoogte in om daar voor eeuwig te blijven 
hangen. Er zijn hier geen stijgers, dus maken we er een. 
Het wordt een 3 meter hoge stellage met pallets en 
steigerhout die we met een pompkarretje kunnen 
verplaatsen. Alles voor de veiligheid. 
Het omhoog hijsen doen we met touwen. Aan de ene kant 
de steiger met daarop Jan P en aan de andere kant één van 
de Tanzanianen op het wiebelende laddertje. Dan uitlijnen 
en vastmaken. Klaar. Volgende…… 

 
We moeten het even over Kili hebben. Zij is meestal 
verlegen en verstopt zich vaak zodat je haar niet kunt zien. 
Maar als je maar genoeg complimentjes geeft dan komt ze 
tevoorschijn. Majestueus en vol trots. Dan straalt ze en 
iedereen die haar dan ziet is erg onder indruk van haar 
omvang en rondingen. Het kan zomaar zijn dat ze de 
volgende dag weer verdwenen is en zich weer dagenlang 
schuil houdt. 
We hebben het natuurlijk over de Kilimanjaro, de hoogste 
berg van Afrika. Ja, ja…..jullie dachten natuurlijk aan iets 
anders. Nou…. andere omvang en rondingen lopen hier 
ook genoeg rond. 

 
Het netwerk van buizen hangt. Jan P de architect en zijn secondant 
Rients hebben de afstand heel goed ingeschat. 
 De eindpunten komen goed uit bij de machines. Een ongelofelijk 
staaltje vakmanschap. En dat binnen 2 dagen.  
En wat hebben de Tanzaniaanse vakbroeders goed geholpen. Hans 
Yambazi heeft een geweldig team samengesteld die straks de 
timmerwerkplaats gaan runnen. We zijn er van overtuigd dat ze dat 
goed gaat lukken. 
 
Wat is er vandaag gereed gekomen: 

 Het buizenstelsel hangt en de machines kunnen met flexibele 
slangen aan de afzuiginstallatie gekoppeld worden. 

 De elektricien heeft één rij TL armaturen aangesloten. En dat 
steeds met de wiebelende ladder op 5 meter hoogte. Respect 
hoor. 

 We hebben een palletstijger gemaakt die je met een palletwagen 
kunt verplaatsen. Een meesterwerk. 

 De afzuigmotor is op hoogte gebracht. Dachten we eerst aan een tafel. Mis. Het zijn een paar stelten 
geworden die terplekke aan de motor zijn gelast. Zo kan het ook.. 

 
 



Ons uitje met Hans. 
12 juli 2020.  
 

We hebben weer heel wat beleefd vandaag. Van Tanzanite tot 
Hotsprings. Van Afrikaanse massage tot gebraden geit in een Masai 
dorpje. Nieuwsgierig geworden? Lees dan maar snel verder. 

 
De dag begint wat later. Halftien ontbijt en om tien uur in de Subaru 
van Hans op weg naar het onbekende. Of we ook even bij zijn kerk 
langs wilden. Dat even kon je wel weglaten. We worden in een klein 
kamertje geposteerd en de pastoor wordt speciaal uit de kerkdienst 
gehaald om ons te ontmoeten. Er verschijnt een vriendelijke man. 
We maken kennis en vullen het gastenboek in als bewijs dat we ooit 
in zijn kerk zijn geweest. 

 
Het is een half uur later als we weer op weg zijn naar dé diamantmijn van Tanzania. Hier wordt Tanzanite 
gewonnen. Een blauwachtige diamantsoort die alleen in deze regio voor komt. Het mijngebied is maar 7 bij 4 km 
en er staat een 24 km lange muur omheen. Er zijn 4 kavels waarvan 2 geleased worden door commerciële 
bedrijven en 2 kavels zijn voor de lokale bevolking. Als je een diamant vindt dan verkoop je die aan de 
Tanzaniaanse overheid. Laatst heeft een Masai een Tanzanite diamant van meer dan 7 kilo gevonden. Het was 
wereldnieuws. De goede man was in een keer miljonair. 
 
Goed we waren onderweg naar de diamantmijn. Daar aangekomen gaan we vol goed moed naar de gate om een 
kaartje te kopen. We willen wel een rondkijken. Bij de ingang staan beveiligers die zich afvragen wat we komen 
doen. Hans doet het woord en na een lange discussie blijkt dat we via immigratie een vergunning hadden moeten 
kopen voor $50 per persoon. Maar we willen allen kijken, geen mijnwerkertje spelen. 
We druipen af. Ze willen geen pottenkijkers. Wel hebben we ze op een idee gebracht om daar een museum te 
beginnen. Kunnen ze ook aan toeristen verdienen die alleen willen kijken. 
 
Het is lunchtime. We stellen voor om ergens lokaal te eten. 
Wij trakteren dit keer. Het wordt geit van het spit. 
We moeten daarvoor bij Malai zijn. Die braadt geiten als de 
beste. Malai bevindt zich midden in een Masai dorpje aan 
het marktpleintje. Een en al bedrijvigheid. De eettent van 
Malai bevindt zich aan de rand van de markt. Om de eettent 
binnen te komen moeten we langs een kampvuurtje met 
rondom geitenvlees aan houten stokjes. De rook laat je 
ogen tranen. Het duurt niet lang of een schaal met 
geroosterd geitenvlees met ugali (maïspap) staat voor onze 
neus. We eten bijna onze vingers op zo lekker is het. Buiten 
uit het raam zien we dat ook de geitenkoppen worden 
geroosterd. En van de overige geitenorganen wordt soep 
gemaakt. 
Hoe traditioneel wil je het hebben. We genieten zichtbaar. 
 
We zijn weer onderweg. Nu naar de hotsprings.  
Heetwaterbronnen waar je ook mag zwemmen. Het wordt 
een woeste rit. Dikke keien op de weg. Onverwachte kuilen. 
We krijgen een gratis Afrikaanse massage. En dan opeens is 
daar in de middel of no-where een heetwaterbron. Zoiets 
als een oase in de woestijn. Na intree betaald te hebben 
zien we jonge Tanzanianen in zwembroek badderen in het 
heldere bronwater. 
Meteen staat er een drijfnatte jongen naast ons die wel weet waar het nog mooier is. Hij gaat met ons mee in de 
auto en een kilometer verder komen we bij een rivier waar volgens de jonge man krokodillen zitten. Dat willen 
we natuurlijk wel even zien. Wel een prachtig uitzicht maar geen kroks. Nada, noppes. Wel rode mieren die 
gemeen bijten. 
 
We gaan weer verder en komen bij een aantal gebouwen van een technische universiteit. Het blijkt een 



proefstation voor het opwekken van elektriciteit via waterkracht. En we mogen hier wél rondkijken. Al snel 
worden we via een hangbrug naar een waterval geleid. Prachtig hoe dat water donderend naar beneden valt in 
een 10 meter lagergelegen riviertje. We genieten van het geluid en de omgeving. Het toetje op een geweldige 
dag. 
 
Moe en voldaan zitten we weer in ons huisje. Het avondeten was weer voortreffelijk. Jan P en Jan D aan de borrel 
en Rients is vroeg naar bed. Morgen is het weer bikkelen. De laatste puntjes op de i. 
 
 

  



Een jubel moment. 
13 juli 2020.  
 
Waar je ook in Afrika bent. s’ Ochtends word je bijna altijd wakker van een ritmisch schrapend geluid. Het is het 
geluid van een roede bezem waarmee de erfjes worden schoongeveegd. Soms beginnen ze daar al om 6 uur 
mee. Ook als het erf alleen bestaat uit aarde worden ook deze ontdaan van bladeren zodat alles er netjes uitziet.  
Alleen als het geregend heeft dan slaat met het ritueel over. 
 

Vandaag leggen we de laatste hand 
aan het buizenstelsel. Een 
gigantische klus om al die pijpen aan 
elkaar te krijgen. En dan ook steeds 
goed uitkomen bij de machines. 
Petje af voor Jan P, Rients en de crew 
hier. 
Steeds meer mensen uit de buurt 
komen een kijkje nemen. Het ook 
wel heel bijzonder dat 3 muzungu’s 
hier omspoken. Het dan 
weer….jambo (gegroet). En dan 
weer karibu (welkom). 

 
Tijdens de lunch krijgen we de 
polsdikke paling die we gisteren bij 
de hotspring hebben gekocht van 
een jonge visser. Wij smullen er van. 
Hans echter heeft nog nooit een 

paling gezien, laat staan gegeten. Het blijft een geheim of hij het lekker vindt. De kokkin zet een schaal met 
knapperige kleine visjes op tafel. Behoorlijk doorbakken in de olie. Hans laat ons zien hoe je deze vis opeet. Hij 
begint bij de staart en knarst door tot ook de kop is verorberd.  
Met graat en al wordt de vis opgepeuzeld. Wij proberen het ook. Alleen JanP krijgt de hele vis naar binnen. Rients 
en JanD blijven bij de kop steken. 
 
Na de lunch hebben we een jubel momentje. De eerste machine wordt aangezet. Hij doet het prima alleen draait 
de zaag de verkeerde kant op. Even twee draadjes omzetten in de stekker en het is opgelost. Wat een luxe dat 
we nu de machines kunnen gebruiken om allerlei hulpmiddelen te maken waarmee we het een en ander kunnen 
vastzetten. 
JanP is al bezig de werking van de pennenbank uit te leggen. Met deze machine wordt de pen gemaakt voor de 
pen en gat verbinding bij kozijnen. Het is een semi automatisch proces. Iemand van de crew staat met zijn 
mobieltje te filmen als JanP uitleg geeft. Zo kunnen ze straks eventueel terugkijken als we er niet meer zijn. Heel 
slim van de boys. 
 
Het is half zes en we stoppen met het bikkelen. Er is vandaag weer heel wat voor elkaar gebokst. 

 De krachtstroom (380 volt) is op de stopcontacten gezet en we kunnen de machines gebruiken. 

 De laatste eindbuizen zijn aan het plafond gehangen. Een moeilijk klusje zo op hoogte. 

 Alle flexibele afzuigslangen zijn aan de machines gekoppeld. 

 De stofzakken van de afzuiginstallatie zijn strak gesteld. Morgen gaan we de afzuiging testen en daar waar 
valse lucht wordt ingezogen afkitten. 

 De schakelkast en stopcontacten zijn geaard. Buiten is een koperen strip de grond ingegaan. De 
stroomvoorziening is nu extra veilig. 

 
 

  



Het klasje van Jan Postma. 
14 juli 2020.  
 

Alle machines draaien. Ze zijn klaar om hun 
kunsten te laten zien aan meester JanP. 
Straks na de lunch komen de studenten. Het 
wordt een klasje van 8 man die aan JanP zijn 
lip zullen hangen. Jan heeft vanmorgen al 
wat lipkrachtoefeningen gedaan om het 
straks vol te kunnen houden. Hij en zijn lip 
zijn er klaar voor. 

 
Er is ook al een reparatie uitgevoerd aan één 
van de vandiktebanken (grote 
schaafmachine). Een stelring moest worden 
vervangen. Exact zo’n ring zoeken in Moshi 
is een uitdaging. Maar het is gelukt. De 
vandiktebank draait weer als een zonnetje. 
Het geeft wel een goed gevoel dat men zich 
zelf red voor als er iets aan de machines 
gerepareerd moet worden. En als het niet in 

de winkel ligt dan zien ze kans om het zelf te maken. 
 
Het staal voor de tralies rondom is ook gearriveerd. Ze gaan zelf de tralies maken. Dat is goedkoper en ze weten 
precies hoe ze het willen hebben. Wel gaat het op de Afrikaanse manier. Vierkante buis flexen op de grond met 
een enorme flex. Het lasapparaat zit met 2 stroomdraadpunten in het stopcontact. Geen stekker dus. Geldt 
trouwens ook voor de flex. Aan de ene kant gevaarlijk maar aan de andere kant makkelijk want zo past het in elk 
soort stopcontact. Niet afhankelijk van al die soorten stekkers waar wij een wereldstekker voor nodig hebben. 
En als er geen stopcontact in de buurt is dan wordt er wel bij de lantaarnpaal afgetapt. Net zo makkelijk. 
 
Het is tijd voor het klasje van JanP. We hebben zijn lippen tijdens de lunch nog wat getraind want zo dadelijk 
gaan ze er aan hangen. Nou van het liphangen is niets terecht gekomen. Er moest toch nog het een en ander 
gerepareerd worden en de afzuiginstallatie doet het nog niet. Tja dan schuiven we het even door naar morgen. 
 
We gaan even kennis maken met de crew. Als eerste is Onai aan de 
beurt. Hij is een neefje van Hans Yambazi. Onderaan deze blog kun je 
zijn foto bewonderen. 

Leeftijd: 21 jaar 

Beroep: Student 

Studie: Massa communicatie. 

Hobby: autorijden 

Wat is je connectie met deze werkplaats? Ik wil de werkplaats 
beroemd maken. Bekend maken bij het publiek. 

Wie is je grote voorbeeld? Peter Drury, presentator Britse foottball 
leage. Geweldig zoals die een wedstrijd kan verslaan. 

Als je opeens 50.000 dollar zou hebben wat zou je dan doen? Eigen 
radio en TV station. 

Welke boodschap heb je voor de sponsors in Nederland? Bedankt 
voor de steun. Ondanks corana toch gekomen. Groeten aan de 
familie. 
 
Onai is een zeer actieve jongen met brains. Weet wat hij wil. En hij komt er wel. Wat wil je ook met Hans als 
steun en toeverlaat. Onai is geen timmerman, maar hij kan wel praten. En dat is nodig ook als hij 
massacommunicatie wil gaan doen na zijn studie. 



JanD en Onai zijn al een paar keer op pad geweest binnen Moshi. Even boodschappen doen. De heenweg ging 
recht op het doel af. Op de terugweg vaak een alternatieve route door Moshi om zo lekker lang auto te kunnen 
rijden. Zo heeft JanD heel wat van Moshi gezien. Prima kerel. 
 
Zijn we opgeschoten vandaag. Niet echt. JanP is de machines aan het afstellen en de boys kijken driftig mee. 
JanD en Rients werken een lijstje af met restklusjes. 
De formaatzaag laat het even afweten. Wil niet meer op en neer. Zelfde probleem waar JanP en Pieter de Jong 
in Heerenveen aan hebben gewerkt. Hopelijk kunnen we het nog oplossen voor we weg gaan. 
 
Het was een stralende dag. Niet te warm. Zo’n 25 graden. Prima uit te houden. 
Morgen is het alweer woensdag. De tijd vliegt om. 
Donderdag komt de pastoor langs om de werkplaats te zegenen. Zal wel weer heel bijzonder worden. 
Vrijdagmiddag als afscheid een grote BBQ in de werkplaats met natuurlijk geit op het menu. En bier. 
 
 

  



Net even ietsjes anders 
15 juli 2020.  
 
krijgt de formaatzaag de aandacht die het verdient. Het paradepaardje van het machinepark vertikt het omlaag 
te gaan, laat staan omhoog. We moet eronder zien te komen. Dit betekent dat we de 1100 kilo zware machine 
40 cm omhoog moeten tillen om JanP de gelegenheid te bieden vanonder de reparatie te doen. We hebben geen 
takel. Wel een pompkar. Trapsgewijs krikken we het gevaarte omhoog. Telkens een houten balkje bij plaatsend. 
Goed geborgd want het moet wel veilig zijn. 
 

Ondertussen zijn een tweetal metselaars bezig de muur aan 
de regenkant van het gebouw wat omhoog te metselen. 
Tussen het dak en de opgemetselde muur is nog 1 meter 
ruimte waar de tralies komen. Om te voorkomen dat daar de 
regen naar binnen komt worden aan de buitenkant houten 
lamellen schuin geplaatst zodat wel het licht wel naar binnen 
komt maar niet de regen. Deze constructie heeft Hans 
afgelopen zondag bij de technische universiteit gezien en 
past dit meteen toe bij zijn werkplaats. 

 
 Het metselwerk gaat hier net ietsjes anders. Men gebruikt 
hier geen betonmolen. Gewoon zand, cement en water op 
de betonvloer (of een zeiltje op de grond) en omscheppen 
maar. Dan wordt de specie in een emmer gedaan en 
omhooggetild naar de metselaar die op een 2 meter hoge 
houten stellage staat te metselen. Steen voor steen wordt 
de metselaar doorgegeven. De stenen zij hier wat groter dan 
in Nederland. Jackson is aan het opperen en is druk met het 
omscheppen, stenen sjouwen en aanreiken. Een echte 
bikkel. Straks gaan jullie kennis maken met Jackson. 

 
Hallelujaaaaaah. Het probleem bij de formaatzaag is gevonden. JanP met zijn mijnwerkerslampje op het hoofd is 
onder de machine gekropen en zag het direct. Een boutje die de op en neer gang van het zaagblad belemmerde. 
Tja en dan is de reparatie zo gedaan. Iedereen blij. 
De elektricien is nog steeds bezig om de afzuiginstallatie aan de gang te krijgen. Het probleem zit hem in een 
schakelrelais. Er is een deskundige bij gehaald. Het zou mooi zijn als dit ook nog wordt opgelost. 
 
Gisteren liet Hans trots de kaphout vergunning zien. Zijn werkplaats mag nu legaal gekapt houtbewerken. 
De Tanzaniaanse overheid beschermt met dit soort vergunningen de illegale houtkap in Afrika. Er moeten nog 
een aantal vergunningen bij voordat de werkplaats mag starten, maar deze eerste twee vergunningen hangen al 
aan de muur in de werkplaats. 
 
De volgende kennismaking. Jackson is aan de beurt. 

Leeftijd: 27 en singel 

Beroep: Opperman (iemand die in de bouw zorg draagt voor de tijdige 
aanvoer van materiaal voor de metselaar) 

Studie: Lagere school Standaard 7 

Hobby’s: Voetbal en chauffeur op een vrachtauto 

Wat is je connectie met deze werkplaats? Leren hoe de machines werken 
en een vak leren 

Wie is je grote voorbeeld? Hans Yambazi 

Als je opeens 50.000 dollar zou hebben wat zou je dan doen? Een 
vrachtauto kopen en vracht vervoeren van en naar mijn dorp. 

Welke boodschap heb je voor de sponsors in Nederland? Goed dat jullie 
zulke projecten financieren. Hopelijk ook ooit voor zijn dorp zodat ze ook 
daar een vak kunnen leren. 



 
Jackson is een kleine gespierde kerel. Ongelofelijk actief en heel lenig. Hij is duidelijk de bouwvakker onder het 
stel. Mag graag kwebbelen. Is super vriendelijk en altijd vrolijk. Een hele goede aanwinst voor het 
werkplaatsteam. 
 
De dag is alweer om. De tijd is gevlogen. Wat is er vandaag gerealiseerd: 

 We hebben vandaag een paar hoera momenten gehad. De formaatzaag machine is gerepareerd. Ons 
paradepaardje werkt weer zoals het hoort. 

 JanP heeft weer lesgegeven. Dit keer aan een kleine fanclub waaronder ook een vriend van Hans. De beste 
man is een vervend meubelmaker. Deze ambacht zit al zo’n 100 jaar in zijn familie. Van vader op zoon. 

 
 

  



Alle zegeningen komen van boven 
16 juli 2020.  
 
De dag is wat druilerig begonnen. Vannacht heeft het flink geregend en dat hoor je goed op het golfplaten dak. 
We hebben er heerlijk op geslapen. 
 
Gisteravond heeft een elektrospecialist de afzuiginstallatie aan de gang gekregen. Vandaag moeten er nog wat 
aanpassingen worden gedaan voordat het ingezet kan worden. Straks hier meer over. 
 
Het metselen gaat gestaag door. Nog 2 dagen en de muren zijn klaar en kan het traliewerk met lamellen worden 
bevestigd. Dan is de werkplaats volledig “dicht” en is het voor de boefjes een stuk moeilijker binnen te komen. 
 In een arm land als Tanzania is diefstal vaak noodzaak om overleven. Als je een beetje meer hebt dan een ander 
dan moeten er al tralies voor de ramen. 
 

JanP is een handmatige schudinstallatie aan het maken om dagelijks 
de luchtzakken van de afzuiginstallatie te kunnen schudden. Dat is 
nodig om de houtschilvers en stof uit de zakken te schudden zodat ze 
luchtdoorlatend blijven. In Nederland hebben ze daar een trilmotor 
voor die dat automatisch doet. In deze werkplaats doen we het met 
automatische handpower. 

 
De pastoor is nog niet gearriveerd. Hans heeft hem proberen te bellen 
maar waarschijnlijk staat zijn telefoon uit. 
 Zodra deze beste man op de proppen komt zullen we dat direct 
melden. 

 
Nu even wat anders. Velen van jullie kennen Tanzania wel van horen 
zeggen. Nu natuurlijk helemaal omdat jullie onze blog volgen. Maar 
er is meer. Tanzania is 21 keer zo groot als Nederland en telt 60 
miljoen inwoners waarvan 70% (42 miljoen) onder de 18 jaar. 
Ongelofelijk veel jeugd met een onzekere toekomst. De 
werkeloosheid is hier enorm. Maar 10% van de bevolking heeft werk 
met een acceptabel inkomen. En toch zie je vrolijke en trotse mensen 

op straat. Een bijzonder land met geweldige mensen. 
 
Opeens komt er een gezette man de werkplaats binnengelopen. Met grote modderplakken onder zijn schoenen. 
Door zijn gewicht zijn die naar opzij geplet waardoor zijn schoenen heel breed lijken. In zijn zak heeft hij zijn 
mobiel luid op een radiozender staan. Een stortvloed van Swahili 
gewauwel komt hard bij ons binnen. Het blijkt over politiek te gaan. 
Langzaam haalt de man een kleine Sony videocamera uit een etuitje 
en begint ons spontaan te interviewen. Eerst JanP en vervolgens de 
andere twee mzungus (blanken). Al snel hebben we door dat deze 
man al zwaar in olie is. En dat al om 10 uur in de ochtend. Het vertelt 
waar hij woont en voor ons lijkt dat heel ver weg. Het blijkt echter 
dat zijn huis 300 meter verderop te staat. Waggelend verlaat hij ons 
weer. Zijn modderplakken meenemend. 
 
De pastoor is gearriveerd. Hans is er nog niet dus de zegeningen 
moeten even wachten. Maar dan is het zover.  
Iedereen stopt met werken. We vormen een slordige halve kring 
voor de pastoor. Alleen Rients zit nog boven de afzuiginstallatie. Te 
veel moeite om naar beneden te komen. We bidden gezamenlijk. 
Gelukkig in het Engels. En aan het eind volgt de zegening. Rients zit 
nog steeds bovenop de afzuiginstallatie en fungeert als doorgeefluik 
naar onze lieveheer. Het is een korte belangrijke ceremonie die de 
weg opent naar voorspoed en geluk. Amen. 
 
 
 



De volgende kennismaking. Nu is Nelson aan de beurt. 

Leeftijd: 25 jaar en singel 

Beroep: Elektricien 

Studie: VTC elektriek 

Hobby’s: ergens lekker zitten en verhalen vertellen. 

Wat is je connectie met deze werkplaats? Elektrische problemen oplossen. 

Wie is je grote voorbeeld? Hij zou graag een grote business man zijn zoals 
Mohamed Dewji, grote zakenman in Tanzania. 

Als je opeens 50.000 dollar zou hebben wat zou je dan doen? Hij gaat dan 
een grote zaak opzetten in elektrisch materiaal. 

Welke boodschap heb je voor de sponsors in Nederland? Hij hoopt dat er 
meer van dit soort projecten komen om de mensen hier te helpen een beter 
leven op te bouwen 
 
Nelson is een rustige jongen. Als je hem aankijk krijg je altijd een glimlach terug. Zijn Engels is “good morning” 
“How are you”, zo’n beetje het meest gebruikte Engels hier. Ondanks zijn gebrekkige Engels is het een slimme 
gast en een prima elektricien. Tijdens ons verblijf is hij wel 50 keer het wiebelende laddertje op en neer geweest 
om de Tl-verlichtingen aan het dakbeschot te bevestigen. De verlichting doet het uitstekend. 
 
Morgen zal een dag worden van afscheid. In de middag een BBQ in de werkplaats. Een waardige afsluiting van 
twee weken hard werken en geweldige resultaten. De geit die morgen wordt geroosterd weet nog niet dat hij 
aan het spit gaat. Maar goed ook anders zou die het op een lopen zetten. 
 

Hot news!! Vers van de pers. 

De afzuiginstallatie werkt. Alsof een vliegtuig opstijgt. 
Nu worden alle houtkrullen en zaagsel bij alle machines centraal opgezogen en in grote plastic zakken geblazen.  
Als die vol zijn dan gaat de inhoud naar de moeders uit de buurt om er mee te koken. 
 
We hebben alles opgeleverd. We hebben de klus geklaard. We mogen naar huis. 
 
 

  



Geitenbraai met bier 
17 juli 2020.  
 
Het is alweer vrijdag. 14 graden als we uit bed stappen. Zo koud hebben we het hier nog niet gehad. De sweater 
moet aan tijdens het ontbijt. Al snel kan die uit want de temperatuur stijgt gelukkig naar een 22 graden. In theorie 
is het hier winter. Alleen hebben ze het hier meer over de kleine en grote droge tijd of regentijd. Nu is het de 
kleine droge tijd. Vanwege de opwarming van de aarde is de natuur hier ook van slag. Er hoort in de droge tijden 
geen regen te vallen. Nou we hebben de afgelopen dagen heel wat buitjes langs zien komen. 
 
JanP heeft weer tijd om les te geven. Nu wordt ze geleerd hoe ze zaagbladen kunnen slijpen. Ook het slijpen van 
de lintzaag komt aan de beurt. Het is wel heel veel informatie voor de boys. Gelukkig hebben we Kenny. Kenny 
is de vrijwilliger waarvan het meubel maken over gegaan is van vader op zoon. Hij kijkt over de schouders mee 
hoe JanP alles uitlegt en is heel slim en gedreven. Eigenlijk voor ons de perfecte persoon om de boys te 
begeleiden als we weer terug zijn in Holland. Hans ziet dat ook en we denken wel dat er een soort van 
samenwerking komt. 
 
Straks de geitenbraai. Nu even wat anders. 
Wij vinden dat Tanzania te zwaar gestraft wordt door de WHO. Tanzania is wat ons betreft een geel land. Corona 
is hier echt onder controle. Daar zijn we heel stellig over. En wel om de volgende redenen: 

 We weten dat het virus minder effect heeft op jonge gezonde mensen. 70% is onder de 19 jaar. Dus veel 
minder vatbaar. 

 Mensen leven voor 95% buiten. Hun huizen zijn maximaal geventileerd. Hierdoor is besmetting bijna 
uitgesloten. 

 Op het moment dat de overheid hier maatregelingen nam tegen corona (handen wassen bij elke winkel, 
afstand bewaren etc.) zijn heel wat mensen in paniek teruggegaan naar hun geboortestreek. Met name 
ouderen waren bang dat mochten ze door corona sterven ze niet begraven zouden worden in hun 
geboortedorp. Juiste doordat ze teruggegaan zijn naar hun geboortegebied zijn ze niet besmet geraakt. 

 Het virus heeft met name effect op personen die “welvaartsziekten” hebben. Mensen die het niet zo nauw 
nemen met gezonde voeding en gewoonten. Daardoor verminderde weerstand hebben. In Tanzania kent 
80% geen welvaart. De bevolking hier is over het algemeen gezond omdat ze vers voedsel eten en een 
ongelofelijke weerstand hebben. 

 De symptomen van corona zijn anders dan in Europa. Besmette mensen hier hebben geen last van hun 
luchtwegen. Het bloed van de corona patiënten stolt licht aan de binnenkant van de aderen. Op den duur 
raken deeltjes gestold bloed los en vormen een bloedpropje die een hartinfarct veroorzaken. Toen men dat 
op aanwijzing van Italiaanse artsen hier eenmaal doorhad kon men besmette mensen behandelen met 
trombose remmende middelen. 

 
Dat de Tanzaniaanse overheid geen corona cijfers meer bekend maakte was om paniek onder de bevolking te 
voorkomen. Om de mensen hier nog beter tegen het virus te beschermen is geadviseerd om vooral alternatieve 
natuurproducten te gebruiken om zo de weerstand te verhogen. 
We kunnen met recht zeggen dat men hier het virus onder controle heeft. Maar wel op de Afrikaanse manier. 
Het moet even gezegd worden. 
 

Tijdens het schrijven van deze blog komen een zestal 
schoolkinderen op me af en kijken nieuwsgierig naar het 
beeldscherm. Ze willen graag een movie zien. Ik laat ze wat 
videobeelden zien van onze safari vorig jaar. Ze drommen 
dicht tegen me aan om alles goed te kunnen zien. Ze zitten 
aan mijn grijze haren en aan mijn baard. Wat zijn ze 
nieuwsgierig en onbevangen. Prachtig. 

 
Volgende week wordt de vloer vlak gemaakt. Uit alle macht 
zijn ze gebukt de vloer aan het schoonvegen met roede 
vegers. Het is stof happen, maar uiteindelijk is de vloer 
schijnbaar schoon. 



 
De geit heeft uiteindelijk het lootje 
gelegd. Na een vrij bestaan bij de 
Masai is zijn lot bezegeld en ligt hij nu 
op de braai te roosteren. We zijn met 
de hele ploeg in de werkplaats. 
Biertje erbij. Het is een vrolijke 
toestand. 
En een moment van afscheid. 
Hartelijk zoals de boys afscheid 
nemen. In de twee weken is er echt 
een band ontstaan. We zullen ze 
missen. 
 
Nou beste lezers. Het feest voorbij. 
Als we terugkijken kunnen we met trots zeggen dat de operatie geslaagd is en de "patiëntjes" blaken van 
gezondheid. En wat hebben we goed samengewerkt met de werkplaats boys. Een voor een uit het goede hout 
gesneden. Hans heeft een prima team samengesteld. Goed, ze moeten nog heel wat leren en het zal nog wel 
even duren voordat ze gewenste kwaliteit leveren. Maar we hebben ze het duwtje gegeven die ze nodig hebben 
om daar te komen. 
 
De slogan van de Multimodus Foundation luidt dan ook: “Wij willen er nu zo goed voor zorgen, dat we straks 
gewoon overbodig zijn". En zo is het maar net. 
 
 

  



We gaan weer naar huis 
18 juli 2020.  
 

Het is bijna zover. We maken ons op om weer naar 
huis te gaan. Om drie uur naar het vliegveld 
Kilimanjaro Airport en om 6 uur vliegen. Eerst naar 
Addis Abeba waar we een kleine 3 uurtjes 
verblijven om vervolgens rond 12 uur ‘s nachts 
door te vliegen naar Brussel. Daar zullen we zo 
rond 7 uur in de ochtend aankomen. Andries 
Turkstra staat ons daar op te wachten om ons weer 
veilig thuis te brengen. 

 
Gisteren zijn Rients en JanD nog even bij het KCMC-
ziekenhuis langs geweest om daar de vrienden van 
de ICT-afdeling te bezoeken. De ontmoeting was 
weer hartelijk. 
Sinds 2018 loopt daar een door de Multimodus 

Foundation gefinancierde automatiseringsproject. De IT-omgeving van het ziekenhuis is door een Nederlands 
team van professionals opgewaardeerd naar een veilige en controleerbare infrastructuur. Het aangelegde 
draadloze netwerk heeft ervoor gezorgd dat dit ziekenhuis binnen 2 jaar papierloos is gaan werken. Ook hier 
heeft het duwtje ervoor gezorgd dat men zich uiteindelijk zelf kan redden. 
Meer weten over die project? Ga dan naar https://www.pindat.com/reisblog/IT.Team.KCMC.2019 
 
JanP en Rients zijn nog even naar de werkplaats gegaan om nog wat instructies te geven. Het kan nu nog. 
Straks om 10 uur hebben we een high tea date met Hilda Mungure. Zij is de director of finance van het KCMC.  
Een hartelijke vrouw die er gisteren op stond om vanochtend bij haar op de koffie te komen. Tja, dat slaan we 
natuurlijk niet af. 
 
Nou, het was maar goed dat we haar uitnodiging niet hebben afgeslagen. We zijn enorm welkom. Er staat van 
alles op tafel. Zachte oliebollen, dunne pannenkoeken, gekookt maïskolven en veel fruit. En thee met melk, iets 
gepeperd. Heel lekker allemaal. Haar interieur is roze getint. Net alsof je een Barbiehuis binnen gaat. 
Haar moeder van 82 heeft een tijdje gleden een herseninfarct gehad en is weer herstellende. We moeten met 
haar op de foto. Maar eerst even de handen ontsmetten want haar moeder is kwetsbaar. Het afscheid is net zo 
hartelijk als bij binnenkomst. Hilda is zeker een bijzonder iemand. 
 
Het is 3 uur. We zijn klaar om te vertrekken. Alles nog even nagekeken of er niets achterblijft. En dan gaan met 
die Subaru. We zien heel veel vrolijke kinderen langs de weg. Het is natuurlijk weekend voor de kleintjes. 
Op het vliegveld is het rustig. Zoals verwacht. Geen gekke dingen tijdens de controle en op naar het vliegtuig. 
We gaan even uit de lucht als we in de lucht gaan. Maar in Addis Abeba wordt de blog weer actief. Tot straks. 
 
We zijn veilig geland in Addis Abeba, hoofdstad van Ethiopië. Deze keer wat meer reizigers op de luchthaven. 
Het is 12 uur en we verlaten Afrika. Het is mooi geweest. 
 
Onze dank gaat uit naar alle sponsoren. Mede door hun giften hebben we dit project met succes kunnen 
uitvoeren. De sponsoren voor de werkplaats in Moshi zijn: 

 Josien van Daal voor de afkortzaak, langgatboot, en kolomboor. 

 Jellie Jansen uit Parrega voor de compressor. 

 CNC werk Heerenveen voor de afzuiginstallatie en buizen. 

 Fledderman Sidderburen voor de vlakbank en de tafelfrees. 

 Johan uit Lunteren voor de kleine vlakbank. 

 Henry van Beek uit Putten voor de messenslijper en lintzaag. 

 Technopark Heerenveen voor de automatische langgatboor en de pennenbank 

 Zuwa uit Soest voor cirkelzaag, kleine vlakbank, 2 handschaaf machines, bandschuurmachine, 
handcirkelzaag, 2 decoupeerzagen, de flipoverzaag van Elu, lintzaag slijpmachine (opgeknapt door Sjoerd 
Scholten, Arjen de Boer en Tjeerd van der Veen) en als laatste een kolomboor. 

https://www.pindat.com/reisblog/IT.Team.KCMC.2019


 Gebr. Sikma uit IJlst voor een zonnepaneel en 2 hamerboren. 

 Meindert Postma uit Noardburgum voor een kolomboor 

 Rubben Tieben uit Ter Apel voor de draaibank 

 Firma Koopmans en Zwart uit Leeuwarden voor de stroomkabels 

 Turkstra uit Sneek voor de schakelkast en een hoop materialen en gereedschappen 

 Gered Gereedschap uit Wolvega voor handgereedschappen. 

 Jan en Tea Nicolai uit Noardburgum voor de 20 ft zeecontainer e.d. 

 Jan en Riek uit Hoge Hexel voor een aanvoerapparaat. 

 Auto-demontage de Jong uit Twijzel voor autoventilatoren 

 Jan en Geart Postma voor het beschikbaar stellen van hun bus en auto voor het vervoer van machines. 

 
 
 

 


