Timmer aan Tanzania Kilangala 2021

Drie Friese mannen met een doel. Een timmerwerkplaats opzetten in Kilangala

Waar doen we het voor
11 Juli 2021 | Nederland, Noordbergum

In Kilangala vordert de bouw van de timmerwerkplaats gestaag. Ondertussen is het dak klaar en de betonen vloer
uitgehard. De houtbewerking machines staan op hun plekje als we daar aankomen. Het inpakken is begonnen.
Aanstaande woensdag is het zover. Met Qatar Airways op naar Dar es Salaam. Daar overstappen op een
binnenlandse vlucht naar Mbeya en dan nog 5 uur in de auto naar de missiepost in Kilangala. Je moet er wat voor
over hebben. En dat hebben wij.
Even wat anders.

Waar doen we het allemaal voor.

We gaan terug in de tijd. De tijd dat Trijntje Beimers haar hart en ziel verloor aan het mooie Kilangala en met
ongelofelijke gelovige energie daar een missiepost opzette. Een rasechte Friezin met een duidelijke missie. Het
verkondigen van het evangelie natuurlijk, maar ook het bieden van medische hulp aan zieken, het opzetten van
weeshuizen en het verbeteren van de levenstandaard in het algemeen. En dat is haar heel goed gelukt. Helaas is
Trijntje in 2006 overleden. Maar haar levenswerk leeft voort in de Trijntje Beimers Stichting. Een stichting die er voor
zorgt dat de missiepost in Kilangala haar werk kan blijven voortzetten.
Maar zoals bij vele goede doelen het geval is lopen de donaties terug. Zo ook bij de Trijntje Beimers Stichting. Aan
de ene kant doordat het aantal donateurs door natuurlijk verloop steeds minder wordt. Anderzijds de Nederlandse
overheid die steeds meer beperkingen oplegt aan stichtingen. Gelukkig wordt de Treintje Beimers Stichting nu
beheert door het ZZG (Zeister Zendingsgenootschap). Hiermee is voorkomen dat de stichting van Trijntje ter ziele is
gegaan.
Maar de financiële middelen om de missiepost in Kilangala overeind te houden zullen in de komende jaren afnemen.
En nu komen we op het punt…….waar doen we het voor.
In het afgelopen jaar is er gewerkt aan een 5-jarenplan om van Kilangala een duurzame missiepost te maken. Na 5
jaar moet het mogelijk zijn om als “duurzame” missiepost te blijven voortbestaan zonder financiële hulp vanuit
Nederland. Als eerste moet de VTC (Vocational Trainings Center) weer gelicentieerd worden. Deze ambachtsschool
is door het teruglopende aantal leerlingen zijn licentie kwijtgeraakt. Door nu de timmerwerkplaats te bouwen en de
leerkrachten te laten bijscholen zal deze school binnenkort weer in aanmerking komen voor een landelijke licentie.
Afgestudeerde leerlingen krijgen dan een gecertificeerd diploma waarmee ze in heel Tanzania aan het werk kunnen.
De timmerwerkplaats zal niet alleen voor opleidingen gebruikt gaan worden maar ook voor het maken van
commerciële producten. Met de opbrengst kunnen salarissen worden betaald en natuurlijk de verduurzamingsprojecten in de volgende fases worden bekostigd.
De in de timmerfabriek gemaakte producten worden dan in de miljoenenstad Sumbawanga verkocht. Er zijn plannen
om daar een showroom op te zetten. Het zal nog wel even duren voordat e.e.a. op poten is gezet. Maar het begin is
er straks. En daar doen we het nou voor.

Trijntje Beimers in Kilangala

PCR test
14 Juli 2021 | Nederland, Schiphol

Drie Friezen zitten beteuterd in de lobby van het IBIS hotel “de Rooie” hemelsbreed 2 km van de startbaan. Ja, ik
hoor je nu denken…….die zouden toch vandaag gaan vliegen. Nou, niet dus.
Vanmorgen netjes om 10 uur vertrokken om op tijd op Schiphol te zijn. Dat waren we ook. Twaalf uur klokslag
werden we door Andries Turksta afgezet bij tút-en-d’rut. Zes grote koffers en handbagage sterk op naar de
incheckbalie van Qatar Airlines. We staan vooraan omdat we toch wel wat vroeg zijn. Nog geen incheckdames. Die
komen zo rond 1 uur langzaam op gang en we mogen de koffers inchecken. Wij blij. Het gaat nu echt
gebeuren………….
Goede dag meneer. Heeft u een geldige PCR test bij u. Ehhhhh, nee. We zijn ingeënt en dan hoeft dat toch niet.
De betreffende dame spit door een stapel papieren of een PCR test ook geldt voor Tanzania. Staat niets over in.
Dan maar even bellen met de luchthaven in Dar Es Salaam. De boodschap is duidelijk. Het land dat Corona
ontkent vraagt om een PCR test. We mogen niet mee.
Daar sta je dan met 6 koffers sterk en je mag niet mee. We schakelen bliksemsnel. Waar kun je heel snel een PCR
test laten doen. We hebben nog 3 uurtjes om er eentje te regelen.
We worden doorverwezen naar het Sheraton Hotel. Daar kun je snel getest worden. Hop, met 6 koffers sterk op
naar de testlocatie.
Het blijkt een commerciële teststraat te zijn met commerciële prijzen. PCR testuitslag binnen 4 uur voor €229. Dat
gaan we dus voor vandaag niet meer halen. We besluiten de PCR test van €129 te nemen. De uitslag wordt dan
per Email voor 22.00 uur gemaild.
Dat wordt dus omboeken naar een ticket voor morgen. Aan de balie blijkt dat er voor morgen nog maar 2 plekjes
over zijn. We proberen het nog met…..maar Rients kan wel bij mij op schoot, dan hebben we aan twee toch
genoeg. Dan blijkt dat de dame achter de balie onze tickets niet kan omboeken omdat dat alleen door
Vliegtickets.nl kan worden gedaan. Wij bellen met Vliegtickets.nl…….”Helaas zijn wij op dit moment gesloten.
Morgenochtend om 9 uur zijn wij weer geopend”.
Oké. We hebben morgen een geldige PCR test maar nog geen vliegtuig dat ons naar DAR wil brengen.
Er wordt weer geschakeld. Zijn er dan nog wel tickets bij andere vliegmaatschappijen? KLM brengt licht aan de
tunnel. Die willen ons nog wel hebben, tegen betaling natuurlijk.
Goed. We zitten nu wat minder beteuterd in de lobby van “de Rooie”. De nieuwe tickets zijn binnen. De PCR tests
zijn binnen. Allemaal negatief. En dat is positief.
Morgen om 10.45 uur gaan we dan echt die kant op. Drie friezen, 6 koffers sterk en nog wat handbagage, met een
missie: De timmerfabriek in Kilangala op de rit krijgen. En dat gaat ons lukken.
En wat zo mooi is. Jullie beleven het allemaal mee. Dagelijks het wel en wee van Jan Postma, Rients Hoekstra en
Jan Dros. Alsof je er zelf bij bent.

We hebben hulp nodig!
15 Juli 2021 | Nederland, Schiphol

We zijn er weer. Half 6 op want de pendelbus naar het vliegveld gaat om half 7. Snel wassen en de bek scrobje
(tanden poetsen voor de Hollanders onder ons) en op naar het Hollandse ontbijt met een buitenlands tintje. Witte
bonen in tomatensaus. Dat nemen we dus niet. Wel de boterhammen met kaas en worst.
We hebben de pendelbus gehaald en staan voor de incheckbalie. Zou het nu allemaal wel goed gaan?
En het gaat goed. We worden eindelijk verlost van de 6 koffers en mogen naar de bagagecontrole. En deze is
streng. We worden elektronisch van top tot teen bekeken. Geen alarmen die afgaan. We mogen door.
Het is half 8 en de boarding is om 10 uur. Tijd voor bezinning. We zitten ergens onderweg naar onze gate in een
luie stoel. Een jonge Japanse toerist heeft beslag gelegd op de pianovleugel vlakbij en speelt er lustig op los. Niet
onaardig en soms heel mooi.
Ik zei het al. Tijd voor bezinning.
Gisteren was wel een heel bijzondere dag waarin we een aantal moeilijke beslissingen hebben moeten nemen. Het
spanningsveld in tijd tussen een geldige PCR test en de tijd dat je moet vliegen bleek een ongemakkelijke barrière
te zijn die we uiteindelijk passend hebben opgelost. Maar dat heeft onze financiën wel onder druk gezet. Er moest
extra privé geld bij.
En we zijn er nog niet. In Dar es Salaam staat de volgende hobbel op ons te wachten. De binnenlandse vlucht naar
Mbeya hebben we ook gemist. Vele mailtjes naar Tanzania Airlines hebben geen respons opgeleverd. Totale
radiostilte. Dat moet daar dan ter plaatse worden geregeld met de kans dat er nog meer kosten bij komen. En dat
lossen we dan ook weer op. Want we moeten uiteindelijk eindigen in Kilangala.
Al met al. We kunnen wel wat steun gebruiken. Moreel vooral maar het liefst ook financieel.
Voor diegene die ons een warm hart toedragen een vriendelijk verzoek ons financieel te steunen. Dat kan via de
Multimodus Foundation (even googelen en je krijgt een aardig kijk op waar we voor staan) op rekening NL 35 INGB
0004737646 t.n.v. Stichting Multimodus Donkerbroek.
Ook namens Jan Postma en Rients Hoekstra alvast heel hartelijk bedankt.

We zijn in Afrika
16 Juli 2021 | Tanzania, Dar es Salaam

Daar zijn we weer.
Nu vanaf het Afrikaanse continent.
En we hebben natuurlijk weer van alles beleefd.
Na 10 uur vliegen, een houten kont van hier tot Dar es Salaam, komen we aan in de ontvangsthal van het Julius
Nyerere vliegveld. Er staat een rij die maar niet wil opschieten. We komen er achter dat we weer getest moet
worden. Een sneltest. Want het kan zomaar zijn dat we na een uitgebreide PCR test in Nederland toch weer in het
vliegtuig zijn besmet. Bijna gratis voor $25.
Oké. Dan maar weer zo’n stokje in je hersenpan. Of we wel even vooraf via een Tanzaniaanse overheidswebsite
willen betalen. Zonder controlecode die je dan via de mail krijgt geen test en geen toegang tot Tanzania.
Nou dan begint het feest. Op je kleine mobieltje naar een onbekende website waarin het hemd van je lijf wordt
gevraagd. Na 5 keer op verder gedrukt te hebben komt het moment om te betalen. Met je visa- of masterkaart.
Ehhhh, wie heeft er zo’n kaart. Jan Postma heeft er eentje. Een master.
Wel goed het kaartnummer invullen, anders ben je het bokje. Na heel wat nummertoetjes te hebben ingedrukt met
te dikke vingers is het moment daar…..PAY. Er flits wat heen en weer en een prachtige met kleuren getinte QRcode doemt op. “Doe de masterpas in de raboscanner en scan de QR-code”. Oeps, de raboscanner ligt thuis. No
pay no test.
Gelukkig hebben we wel een controlecode op de mail ontvangen. So far so good.
Nu nog betalen. Het is tegen middernacht en ondertussen staan we al zo’n 40 minuten in de rij. Aan het einde van
de rij kan er ook cash betaald worden. De euries komen uit alle hoeken en gaten van onze handbagage en het lukt
ons €75 bij elkaar te krijgen. Dollars, daar doen we niet aan.
Eerst melden bij het eerste hokje. De controlecode-dame geeft groen licht. We mogen verder naar het volgende
hokje. Het stokje-in-de-neus-hokje. Jan Dros treft een zeer bekwame neuspeuteraar. Een dame van respectabele
leeftijd. Ze is erg vermoeid en dat is te zien. Alles in de vertragende trap.
Wij zijn de laatste van de paar honderd die ze heeft gepeuterd. We wensen haar een goede nachtrust toe en ze
lacht. Asante zegt ze vriendelijk.
Goed, we zijn weer getest en weer wat euries lichter. We moeten nog 15 minuten wachten op de uitslag. Het is
inmiddels over twaalven als het verlossende papiertje uit de printer komt. We mogen door naar de volgende ronde.
De douane.
De papieren zijn in orde, op naar de volgende hindernis. De bagagescanner.
De koffers hebben gelukkig op ons gewacht. Die staan naast de bagageband en we lopen 6 koffers sterk naar de
beruchte bagagescanner. Drie koffers worden als verdacht bestempeld en verdienen nader onderzoek. Een
vriendelijk man van de inklaring wil ons maar al te graag helpen.
Uiteindelijk blijft er maar één koffer over waaraan de Tanzaniaanse overheid geld kan verdienen. Dat is de koffer
met netwerkapparatuur voor de kliniek in Kilangala. Na een schaakspel waarin bedragen heen en weer schuiven
blijft de teller staan op $49 dollar. De invoerbelasting die aan het loket achter in de hal betaald moeten worden. De
maestro betaalpas in de aanslag om te betalen. Niet mogelijk. Alleen cash, $49.
Weer terug naar andere Jan en Rients om euries te bedelen. Want dollars daar doen we niet aan.
Waar de euries wegkwamen is nog een raadsel maar de 50 hebben we gehaald.
We staan eindelijk buiten bij de taxi’s. We moeten naar Hotel BL Airport Hotel. Nou dat weten de mannen wel. Voor
10 dollar afleveren bij de deur. We doen niet aan dollars dus het wordt weer vissen naar euries. Het is over enen
als we 3 man zwak en 6 koffers sterk aankomen in het hotel.
De beiden Jannen nemen nog een Safari biertje als slaapmuts. Rients haakt af en zoekt uitgeteld zijn slaapplekje
op. Jan en Jan volgen wat later.

We zijn in Kilangala gearriveerd!
18 Juli 2021 | Tanzania, Kilangala

Moe maar voldaan zitten we in het huisje van Pytsje achter een bord met soep en een pannenkoek.
De binnenlandse reis van zo’n 8 uren is ten einde. En we hebben natuurlijk wel weer het een en ander
meegemaakt.
We beginnen met gisteren (vrijdag). Er moest nog wat met Tanzania Airlines geregeld worden. De radiostilte met
deze vliegorganisatie moest doorbroken worden. We ontdekken ergens een loket van de vliegmaatschappij en
leggen onze situatie uit. Het duurt even en na wat Tanzaniaanse Shillings lichter worden we voorzien van nieuwe
tickets en kunnen we ’s middags mee met het vliegtuig naar Mbeya waar Aron, de manager van missiepost, ons op
staat te wachten met een auto.
Het is rond enen. Nog geen vliegtuig. Zeker een lekke band. Een dame roept om dat er vertraging is en de vlucht
wordt uitgesteld naar 5 uur. In Nederland kun je dan je geld terug vragen. In Tanzania lossen ze dat op met een
gratis maaltijd. Boze Tanzaniaanse reiziger zijn dan meteen stil want met volle mond mag je niet praten.
Och, dan maar wat langer tjillen. Uiteindelijk zijn we wat later in Mbeya uitgekomen. We besluiten de autorit van 6
uur naar Kilangala uit te stellen naar morgen. Aron heeft al een slaapplek geregeld.
Het is zaterdagmorgen 17 juli. De autorit door vele dorpjes en ruige landschappen is langzaam en hobbelig. Over
een afstand van 350 km zijn zo’n 200 drempels geplaatst. Elke drempel wordt aangemeld met een aantal ribbels in
de weg waarvan je vullingen klapperen. En ben je eenmaal over de drempel dan wordt je nog eens klapperend
herinnerd dat er een drempel was. En dat 200 keer. Deze massage is gratis en dan moet je niet klagen. De
drempels worden hier ook slapende politieagenten genoemd. Dat alles om de snelheid van het verkeer af te
zwakken.
Het is bijna 4 uur in de middag als we in Kilangala aankomen. Meteen aan tafel want er moet gegeten worden. De
reis die woensdag om 10 uur ’s ochtends begon is ten einde. Maandag wacht ons de werkplaats en gaan we los.
En jullie zijn er weer bij.

Rustdag
18 Juli 2021 | Tanzania, Kilangala

Het is zondag. Zondagen in Afrika zijn speciaal. Vooral als je ’s ochtends naar een kerkdienst gaat. Dan is het
feest. Veel dans en zang. Een vrolijke boel.
In Kilangala neemt de kerk net als in de meeste Afrikaanse gemeenschappen een centrale plaats in. Het is een
veilig heenkomen voor velen die dat nodig hebben. En de kerkdienst op zondag is een “uitje” na een zware week
van soms overleven. Er wordt dan naar hartenlust gedanst en gezongen. Meerstemmig en vol ritme. En wij vinden
dat prachtig. Kleine hummels die zo klein als ze zijn op de maat meedansen. We voelen ons bevoorrecht om dit
moois te mogen aanschouwen.
Vandaag gaat de preek over het geven. In Afrika is men gewend om meestal te ontvangen. En daar moet
verandering in komen. Door te leren ook te geven zal het ontvangen niet meer zo vanzelfsprekend zijn en zal de
waardering voor het ontvangen ook positief veranderen.
Aron, de manager van de Kilangala missiepost, is al een tijdje bezig de missieleden er van te overtuigen dat de
hulp vanuit Nederland niet meer zo vanzelfsprekend is. En dat de missiepost op den duur zelfstandig verder moet.
De inzet en enthousiasme van Aron is aanstekelijk. Althans voor ons. Dat licht anders bij de stafleden die
verantwoordelijk zijn voor de diverse werkgebieden van de missiepost. Daar vallen de veranderingen die inherent
zijn aan verduurzaming zwaar. De neuzen moeten opeens de andere kant op en dat is men niet gewend.
Net als in Nederland het geval zou zijn is ook hier weerstand en zijn er veel discussies nodig om weer een stap
vooruit te komen. Frustraties liggen op de loer, maar gelukkig heeft Aron een sterke vrouw (Gina) achter hem
staan. En dat is maar goed ook want de weg is nog lang.
Onze noodkreet enkele blogs terug. Velen van u hebben er gehoor aan gegeven. Vandaag is er zelfs een collecte
gehouden in de Protestantse gemeente Oosthem.
Wat geweldig mensen. We zijn diep geroerd.
ONTZETTEND BEDANKT!

It giet oan
19 Juli 2021 | Tanzania, Kilangala

Beste mensen….. we zijn los.
Eerst nog een ochtendgebed. Met alle stafleden van de
missiepost gezamenlijk bijeen om de dag goed te beginnen.
Daarna op naar de werkplaats.
Jan Postma is meteen in zijn element. Samen met de helpers
uitdokteren waar de machines komen te staan. De werkplaats
is verrassend groot en we kunnen de zaak ruim opzetten.
Nelson, de elektricien van Hans Yambazi, is speciaal uit
Moshi overgekomen om het elektrisch hier aan te leggen. Hij
heeft het immers in Moshi vorig jaar ook gedaan.
Ook Rients heeft het al naar zijn zin. Zodra hij metaal ziet
gaan zijn oogjes glinsteren. Hij gaat meteen bezig met de
afzuiginstallatie en krijgt hulp van Saul, de klusjesman van de
missiepost. De afzuiginstallatie heeft tijdens het transport wat
schade opgelopen. Hier en daar een deuk en een verdraaide steunbalk. Een uur en vele hamerslagen later is de
zaak weer recht. Zijn motto: wat krom is zal recht kom.
Het op de plaats zetten van de machines is nog
best wel een klus en met vereende krachten en
een pompkar worden de machines op de juiste
plek gezet. Zodanig dat als er onbewerkt hout de
werkplaats binnenkomt deze bij elke volgende
bewerking naar een andere machine in lijn wordt
doorgeschoven. Dit om kriskras verkeer van hout
te voorkomen. Het is natuurlijk ook efficiënt.
De vandiktebanken (grote schaafmachines om het
hout op dikte te brengen) staan bij elkaar omdat
deze op de afzuiginstallatie worden aangesloten.
Deze machines produceren heel veel houtsnippers
en dat moet afgezogen worden. Zo blijft de
werkplaats schoon.
Jan Dros is weer de vliegende keep. De regelateur
die zorgt dan de ander Jan en Rients zorgeloos
kunnen doorwerken. Later in de week gaat hij een
computernetwerk opzetten in de kliniek van Kilangala. Met internet en centrale dataopslag. Want wat op de
computers geproduceerd wordt moet ook veilig worden geback-upt.
We zijn nog maar een dag bezig en de werkplaats ziet er al heel anders uit (zie foto’s). Er wordt hard gewerkt en
het enthousiasme straalt er van af. En wat is men leergierig. Geweldig om te zien.
Wat hebben we vandaag allemaal gerealiseerd:
- Alle machines zijn op de plek gezet waar ze later worden vastgezet en aangesloten op de krachtstroom.
- De afkortzaag met rollerbaan is waterpas gemaakt en zit vast aan de betonvloer.
- De elektrische leidingen naar de machines zijn verder aangelegd.
- Sommige machines zijn afgemonteerd.
Vandaag hebben we Ugali op het menu. Dit is een typisch Afrikaans gerecht gemaakt van mais. Even Googelen en
je weet waar we het over hebben. En dan weten jullie ook dat er goed voor ons gezorgd wordt.

Middagje Sumbawanga
20 Juli 2021 | Tanzania, Sumbawanga

Het is 7 uur en we liggen nog op één oor als een horde kinderen langs ons huisje rent. Zingend en joelend in het
gelid op naar school. Prachtig om te zien met onze slaperige oogjes.
We hoeven niet langs het ochtendgebed. Dat was eenmalig om ons voor te stellen. In de werkplaats komt men
langzaam op gang. Als eerste een aantal pallets onder de machines weghalen. Om schuiven tijdens het transport
te voorkomen zijn de pallets in Nederland aan de machines vast gemaakt. De bouten waarmee een en ander vast
zit zijn zomaar los. Nu nog de machine omhoog om de pallet er onderuit te krijgen. Ze hebben hier geen heftruck.
Dus dan maar op de Afrikaanse manier. Takel aan een balk en omhoog met die hap. Dan weer zakken op de
pompkar. Met de pompkar naar de juiste plek. Dan met vereende krachten de betreffende machine van de
pompkar schuiven……… Kunnen jullie me nog volgen? Ze zijn uiteindelijk allemaal palletloos op hun plek
gekomen.
Nelson, de elektricien, heeft de helft van alle machines aan de krachtstroom gekregen. Ze hebben daarmee ook
proefgedraaid. Is het niet geweldig. Een reis gemaakt van zo’n 10.000 km, heen en weer geslingerd, op en neer
getild en dan zodra je wordt aangezet meteen draaien als en tierelier. Het is werkelijk mirakels.
Na de lunch gaan Jan Dros, Rients, Aron en Johnson naar Sumbawanga om daar te shoppen. Een stalen as van
één van de machines moet gelast worden en er moeten twee drumvaten komen voor de afzuiginstallatie. Natuurlijk
heeft Aron een boodschappenlijstje van zijn vrouw Gina meegekregen. Als je toch gaat neem dan meteen brood,
fruit en groente mee. Het is ook overal het zelfde.
Nou de drumvaten die wij moeten hebben zijn nergens te vinden. We hebben zo’n beetje de hele binnenstad
gezien maar geen vaten. Wel heel veel mensen en van alle handen koopwaar. Af en toe jammerende
luidsprekerauto’s met Imams die de heilige moslim dag van vandaag kracht bijzetten.
We gaan ook even bij de printshop langs van Johnson. Johnson is een Nederlands spekende Tanzaniaanse Babu
(oude wijze grijze man) die een kleine drukkerij runt samen met zijn zoon. Eigenlijk is de zoon nu de baas en heeft
Johnson moeite met het loslaten. Zoals in menig van dit soort kleine bedrijfjes zijn de ruimtes klein en rommelig. En
er wordt niets weggegooid. Er staan een paar oude kapotte printers en drukpersen wortel te schieten. Ooit uit
Nederland overgewaaid.
Het gaat niet goed met de business. Er is concurrentie die wel met de tijd is meegegaan. Ooit is dit de
voornaamste printershop van Sumbawanga geweest. Jammer.
Maar….. er is hoop. Ons advies om een businessplan te maken voor de toekomst wordt positief ontvangen. Wat is
er nodig om van de printshop weer een winstgevend bedrijfje te maken. Samen met Aron nieuwe productideeën
uitwerken en dan opnemen in het vijfjarenplan.
We bezoeken ook even de Rainbow School. Bij deze school loopt onder andere een hulpproject van de
Multimodus Foundation. De stichting van Jan Dros heeft vorig jaar 25 Pc's (incl. breedbeeldschermen) en een door
Veenman Rotterdam gedoneerde grote multifunctionele kleurenprinter meegestuurd in de container naar Kilangala.
Begin dit jaar hebben ze die bij de missiepost opgehaald en ingezet. Deze school werkt nu met moderne Windows
10 computers. En het lesmateriaal wordt nu ook in kleur geprint.
Het is weer een prima dag geweest:
- De pallets onder de machines zijn verwijderd.
- Van de 12 machines zijn er 6 aangesloten op krachtstroom en gereed voor het Afrikaanse hout.
- Er is een houten stellage gemaakt om straks de stalen pijpen voor de afzuiginstallatie aan het plafond te hangen.
- De gebroken as van de pennenbank (om pen en gat verbindingen te maken) is gelast en weer recht.
Genoeg moois voor vandaag Het is bijna 10 uur ’s avonds. Tijd om af te sluiten. Welterusten en tot morgen.

Kennismaking
21 Juli 2021 | Tanzania, Kilangala

De werkzaamheden in de werkplaats vorderen gestaag. Hoe kan het anders. Bezieling, menskracht en kennis zijn
de ingrediënten voor succes. Straks meer hierover.
Het is tijd voor een kennismakingsronde. Er zijn heel wat namen gepasseerd. Tijd om ze eens voor te stellen. We
beginnen bij Aron Siame
Aron is de zoon van Mozes, de voormalige leider van de missiepost. Aron heeft het stokje van zijn vader
overgenomen en is sindsdien de manager van de missiepost. Hij is getrouwd met Gina en ze hebben samen twee
kinderen.
Aron (en Gina ook) heeft een aantal jaren in Canada gestudeerd en heeft zodoende naast een Afrikaanse ook een
westerse kijk op zaken. Een mix waarmee hij in staat is om van de missiepost een duurzame organisatie te maken.
Hij is een echte techneut en zit vol met ideeën. Het liefst werkt hij ze allemaal meteen uit, zo enthousiast is hij. Als
leider van de gemeenschap neemt hij het voortouw en door op de vele fronten als voorbeeld te dienen krijgt hij de
mensen mee. De jonge stafleden vooral. De oudjes blijven wat hangen in de tradities van het verleden en hebben
wat meer aandacht nodig. Maar waar is dat niet het geval, toch.
Morgen maken jullie kennis met Johnson en Rosa.
Even weer terug naar de werkplaats.
Rients en Jan Postma zijn bezig met de afzuiginstallatie. Daaraan moet nog best wel gesleuteld worden. Aan de
onderkant moeten nog ronde uitsparingen worden gemaakt voor het vastmaken van de plastic zakken waarin
straks de afkomende spaanders en zaagsel in wordt opgevangen. Daar hadden we nou die 60 liter drumvaten voor
nodig die er niet waren. We hebben nu maar een 2-tal grote afvoerpijpen opgeofferd die we wellicht niet nodig
zullen hebben.
Naast het gebruik van een knabbelschaar voor blikmetaal moet er ook af en gebruik gemaakt worden van een
decoupeerzaag. Op zo’n blikmetalen pijp geeft dat een hels kabaal. En iedereen staat met zijn oren te klapperen.
Gelukkig hebben we oordopjes en die worden snel uitgedeeld. Rients mag weer verder zagen.
Inmiddels zijn de overige machines aan de krachtstroom gezet en is Nelson begonnen met de 220 volt
stopcontacten aan de muur waar de werkbanken komen.
Inmiddels is Hans Yambazi uit Moshi gearriveerd. Hij is afgelopen zaterdag vanuit Moshi vertrokken met zijn
Subaru. Een rit van zo’n 1000 km. Halverwege pech gekregen. Versnellingsbak defect. Het onderdeel alleen nog in
Nairobi (Kenia) te krijgen. Uiteindelijk met iemand mee kunnen rijden die ook deze kant op ging. Morgen gaat hij
weer terug naar zijn hopelijk gerepareerde Subaru en dan weer op naar huis. Heel fijn om hem weer te zien. Karibu
sana Hans.
Binnenkort gaan we ook met hem kennismaken.
Wat hebben we vandaag allemaal gerealiseerd.
- De gisteren gelaste as van de pennenbank zit weer op zijn plaats.
- De 6 overige machines zit aan de krachtstrook en hebben de test doorstaan.
- De 220 volt stopcontacten voor de werkbanken hebben stroom
- De basis voor de afzuiginstallatie is klaar. Een echt staaltje van vakmanschap.
- Alle machines zijn schoongemaakt en in de olie gezet. Ze glimmen als zijn ze weer nieuw.

Vijfjarenplan
22 Juli 2021 | Tanzania, Kilangala

Het vijfjarenplan is al een paar keer voorbij gekomen. Tijd om er wat dieper op in te gaan.
Oktober vorig jaar hebben de Aron en de stafleden van de missie de koppen bij elkaar gestoken en zijn er onder
leiding van Hans Yambazi, ervaringsdeskundige uit Moshi, brainstormsessie gehouden.
Aan iedereen de vraag wat er moet gebeuren om de missiepost binnen 5 jaar volledig zelfstandig te krijgen zonder
financiële hulp uit Nederland. De boodschap was duidelijk. En er werd meegedacht.
Het resultaat…..een conceptrapport met 4 speerpunten.
1. VTC
De VTC (Vocational Training Center beroepsonderwijs) opwaarderen naar een hoger kwaliteitsniveau om weer in
aanmerking te komen voor de VETA certificering. VETA is de Vocational Education and Training Authority. Een
organisatie die er op toe ziet dat ambachtsscholen in Tanzania aan de vereiste kwaliteitseisen voldoen. Het
betekent ook dat de huidige leerkrachten moeten worden bijgeschoold.
Uiteindelijk zal men in staat zijn kwalitatief hoogwaardige opleidingen met erkende diploma’s aan te bieden
waarvan de nieuwe timmerwerkplaats een onderdeel zal zijn.
2. Timmerwerkplaats
De timmerwerkplaats niet alleen inzetten voor opleidingen maar ook voor de productie van kwalitatief
hoogwaardige houtproducten. Denk dan aan eettafelsets, woonkamersets, keukenkasten, salontafels,
kantoormeubilair, studentenbureau ’s en stoelen, kaptafels, strijktafels, raam- en deurkozijnen, deuren en ramen,
kasten, bedden en wat handig is voor de verkoop. Deze producten worden dan in Sumbawanga aan de man
gebracht. Het plan is om daar een showroom/winkel te huren en later zelf te bouwen.
Sumbawanga is nu een middelgrote stad met zo’n 400.000 inwoners. Er is begonnen met de bouw van een
internationaal vliegveld net buiten de stad. Met name voor het luchttransport van heliumgas dat in de omgeving is
gevonden.
De welvaart in deze regio zal groeien. Volop kansen voor de missiepost om inkomen te genereren met de verkoop
van bovengenoemde producten.
3. Verkoop van bewerkt en onbewerkt hout.
In Iringa (800 km van Kilangala) bevindt zich een enorm woud waar op duurzame wijze hout wordt gewonnen.
Door hout direct bij de bron in te kopen omzeil je de tussenhandel en kan de missiepost goedkoper aan hout
komen. Je kunt het hout dan met winst doorverkopen en eigen gemaakte producten concurrerend op de markt
brengen. De missiepost wordt als het ware de tussenhandelaar en eindproducent. Heel slim bedacht. Nu nog een
vrachtauto maar die komt er op den duur wel. Eerst maar eentje huren.
4. Kledingfabricage.
Het fabriceren van kleding is onderdeel van de VTC opleiding. Hiermee heeft de missiepost de mogelijkheid om
ook commerciële kleding op de markt te brengen. Er is vooral behoefte aan schoolkleding. De 20-tal naaimachines
die meegekomen zijn in de container zullen binnenkort worden ingezet op plaatsen waar nog geen stroom is.
Er zijn dus veel mogelijkheden voor de missiepost om op den duur zelfstandig te worden. De wil is er en het zal
nog veel inspanning vergen daar te komen. Gaat het ze lukken in 5 jaar? Wij denken van wel. Van wat we nu al
aan vorderingen gezien hebben worden we alleen maar enthousiast.
Natuurlijk is er druk vanuit Nederland om te weten waar het nu nog jaarlijks gedoneerde geld blijft. Er wordt
gewerkt aan transparantie. Regelmatige rapportering is nu nog lastig omdat de administratie nog op papier
plaatsvindt en er geen digitale rapportage middelen voorhanden zijn.
Eerst maar even zorgen dat er binnen Kilangala bredere internetfaciliteiten zijn. Om te beginnen in de kliniek en
later de VTC. Twee jaar geleden had men in Kilangala nog geen stroom. Moet je zien waar ze nu staan.
Er is vandaag natuur ook nog gewerkt.
Jan Dros is vooral bezig geweest om de internetverbinding van het netwerk aan de praat te krijgen. En dat is
gelukt. Maandag gaan we de computers in de kliniek installeren en zullen de mensen daar worden geïnstrueerd
om vooral geen YouTube filmpjes te draaien. Het tegoed op de prepaid simkaart is dan zo gevlogen. Men heeft
hier geen internet abonnement zoals in Nederland maar een telefoonkaart voor 4G internet die steeds
opgewaardeerd moet worden als die leeg is. Zuinigheid is dus geboden want de megabytes vliegen je om de oren.
Jan Postma en Rients zijn bezig met het buizenstelsel voor de afzuiginstallatie. Hier en daar moet het passend
gemaakt worden en dan is Rients weer aan het zagen en knabbelen. De herrie is wat minder want we hebben
oordopjes in.
Een heel verhaal dit keer. Nu hebben jullie toch een wat beter beeld waar we het voor doen en wat er nog moet
gebeuren.

Safari dag
23 Juli 2021 | Tanzania, Mpanda

Het is vroeg in de ochtend als op weg gaan naar het
Katavi National Park zo’n 200 km ten noorden van
Kilangala. Drie uur rijden, waarvan de laatste 50 km
African road. Raampjes dicht als er een tegenligger
aankomt.
Dit park is in 1974 opgericht en is 4471 vierkante
kilometer groot. Behalve de neushoorn zijn hier de
overige dieren van de Big Five te zien. In het park
bevinden zich ook een aantal meren waar onder andere
veel nijlpaarden en krokodillen in wonen. Tenminste dat
staat in de folder.
Wij willen dat natuurlijk wel eens zien. Rond twaalven
komen we aan en na het bemachtigen van een
toegangsbewijs gaan we eerst in het bijgelegen dorpje
chips mayai eten. Dat is een typisch lokale lekkernij
gemaakt van patat en ei als omelet. Niet duur en
ontzettend lekker.
Weer terug in het park krijgen we een gids mee. Nice heet ze. Gewapend met een heuse Kalasjnikov waakt ze
over ons en de dieren. We voelen ons meteen een stuk veiliger tussen al die beesten die we nog niet gezien
hebben.
Na een hobbelige rit komen we bij het meer aan. En daar liggen
ze. Tientallen nijlpaarden. Log komen ze overeind als we
dreigend met onze auto te dichtbij komen. Joekels zijn het.
Teken dat ze het heel goed hebben. We rijden verder en zien
een krokodil van wel 2 meter half op de kant liggen. Heel
langzaam verdwijnt ook deze in het water. In de verte zien we
een vijftal olifanten grazen op een drassig eiland in het meertje.
We vormen geen bedreiging want er zit 10 meter water tussen
met daarin wellicht een verborgen krokodil.
Het is al snel laat en we gaan weer langzaam terug. Af en toe
huppelen de springbokken en andere ree-achtige over de weg.
Snel de bosjes in. En apen genoeg. Bavianen voeren de
boventoon. Zo herkenbaar aan die rode achterwerken. Zo af en
toe zien we ook bijzondere vogels. Een zeearend vliegt statig
naar een andere boom. Heel mooi allemaal.
Moe maar voldaan bereiken we de uitgang van het park. Nice heeft haar werk er op zitten en blijft achter als we
naar onze slaapplek gaan aan de rand van het park. Het zijn kleine huisje omringd door gazellen en apen. Het is
nu donker als ik deze blog schrijf en er zijn overal geluiden. Vooral krekels maar ook apen die het niet met elkaar
eens zijn. Zijn net mensen.
Jullie hadden nog de kennismaking tegoed van Rosa en Johnson. Rosa de Fries sprekende Tanzaniaanse en haar
man die nog een aardig woordje Nederlands praat. Rosa is als kind door Trijntje Beimers (mede stichter van
Kilangala Mission) geadopteerd in de tijd dat Trijntje woonachtig was in Friesland en dan leer je als kind natuurlijk
Fries praten. Later toen Rosa samen met Trijntje geregeld in Kilangala kwam leerde ze Johnson kennen. Johnson
ging mee naar Nederland om een grafische opleiding te volgen in Utrecht. Na zijn studie is hij met zijn geliefde
Rosa weer naar Kilangala teruggekeerd. Sindsdien wonen ze daar. Logisch dat Johnson met zijn grafische
achtergrond koos voor een printshop/drukkerij in Sumbawanga.
Het is wel heel bijzonder dat je diep in de binnenlanden van Tanzania opeens Fries en Nederlands kunt praten met
twee Tanzaniaanse wereldburgers. Net alsof je thuis bent.
De dag is alweer op leeftijd en we gaan afsluiten. We genieten nog even van de wilde geluiden om ons heen.

Rustdag
25 Juli 2021 | Tanzania, Kilangala

Het is zondagmorgen. We hebben uitgeslapen in ons eigen harde
bedje in Kilangala. Dat wil zeggen, een uurtje later opstaan want
de geluiden buiten maken je nieuwsgierig. De ochtendkou is zo’n
8 graden. De lange broek en trui moeten maar weer aan. We
zitten hier op zo’n 2000 meter hoogte en het is hier “winter”.
Straks zal de zon wat meer kracht krijgen en wellicht de 20 graden
halen.
We hebben weer even geen water. Dat wordt dus weer wassen
met een emmertje. Lekker basaal maar goed te doen. Vandaag
nemen we even gas terug. Wat omlummelen en hier en daar even
buurten.
Dat was gisteren wel anders. Heel vroeg op om de leeuwen in het
wildpark te kunnen spotten. En wellicht de luipaard die wat moeilijker te vinden is. We krijgen dit keer een andere
gids mee. Kira is haar naam. We gaan naar een ander gedeelte van het park en moeten daarvoor eerst 50 km over
een ribbelige dirthroad. Opnieuw trillende botten en klapperende vullingen. We klagen niet. Waar krijg je nou nog
een gratis massage.
Het is allemaal de moeite waard want we komen uit bij de Ikuu rivier. De
rivier loopt dwars door het park en is toevluchtoord voor veel dieren. We
rijden eerst aan de westkant van de rivier en komen tientallen
nijlpaarden en krokodillen tegen. De buffels die we tegenkomen zetten
het op een lopen als we voor hun dreigend langsrijden. We hebben
respect voor deze dieren want buffels kunnen heel agressief worden.
Vooral als ze alleen zijn moet je oppassen.
Verderop komen we een peloton olifanten tegen. Ze staan aan de
overkant van de rivier. Die komen we straks wel tegen als we langs de
oostkant weer teruggaan. En we komen ze tegen. Een enorm mannetje
staat dreigend op de weg. We mogen er niet langs. We mogen van Kira
niet toeteren dus maken we lawaai met het toerental van de motor. Het
mannetje is niet onder de indruk en waakt imposant over zijn kudde. Na
ongeveer 15 minuten komt er beweging in en gaat de kudde verder. We
kunnen weer verder speurend naar de leeuwen.
Ondanks onze spiedende ogen zijn we geen leeuw tegen gekomen. De luipaard heeft zich ook goed schuil
gehouden. Van de big five hebben we alleen de buffel en olifant gezien. Wel hebben we de kleine 10 gezien. Van
stokstaartjes tot krokodillen. We zijn het er over eens dat dit park één van de mooiste is in Oost Afrika.
Rond het middaguur vertrekken we weer terug naar ons stekje in Kilangala. Eerst weer 50 km ribbels en massage.
Onderweg stoppen we even langs de weg om koffie te drinken. De safari box (picknickmand) gaat open en we
genieten van de zelfgebakken cake en soort oliebolletjes. Deze safari box is door Anne Beimers (neef van Treinje)
gemaakt. Hij heeft ooit timmerles gegeven in Kilangala.
Het is schemer als we aankomen en net zo gaar zijn als het avondeten dat op tafel staat te wachten. Het eten is
voortreffelijk. Er wordt goed voor ons gezorgd.
We hebben wat problemen met het uploaden van foto’s naar onze blog. De internetverbinding is hier wat zwakjes.
Ons verhaal staat ook op de volgende Facebook pagina’s: Jan Postma en Timmer aan Tanzania. En daar zijn wat
meer foto’s te bewonderen.

Lesdag
26 Juli 2021 | Tanzania, Kilangala

Het is maandag en nu alle machines werkend zijn opgeleverd kan Jan Postma zich uitleven in het lesgeven. Met
een stuk hout langs alle machines en dan uiteindelijk uitkomend in een maatwerk product. Een stuk hout op maat
gemaakt met een sponning en pen en gat verbinding. De leerling docenten zijn trots op het resultaat. Ze glunderen
en zijn blij dat ze uit een ruig stukje hout zoiets moois kunnen maken. Het is het begin van een mooie en
productieve samenwerking tussen mens en machine.
Zoals aangekondigd wordt er een begin gemaakt met het installeren van een netwerkje in de kliniek. De computers
daarvoor zijn gevonden ergens in een achteraf kamertje. We missen nog een aantal beeldschermen. Wellicht zijn
die een paar maanden te veel meegenomen door de Rainbow school in Sumbawanga. Aron en Jan Dros gaan
daar vandaag langs om ze hopelijk boven water te krijgen.
Weer terug in de werkplaats. Rients moet even alleen door met het in elkaar zetten van het buizenstelsel van de
afzuiginstallatie. Hopelijk kan Jan Postma straks als de lessen voorbij zijn weer bijspringen. Soms heb je 4 handen
nodig en Rients heeft er jammer genoeg maar twee.
Jan Dros is vertrokken en bevindt zich 45 km verderop in Sumbawanga. Op zoek naar de zoekgeraakte
beeldschermen bij de Rainbow School. Daar hebben ze alleen nog 2 beeldschermvoeten (standaard waaraan een
beeldscherm vastzit) in de aanbieding. Van de zoekgeraakte beeldschermen geen spoor. En dat is jammer. Geen
beeldschermen geen werkende computers.
We zijn weer terug op de basis. In de werkplaats is de les afgelopen en heeft Rients gezelschap gekregen van Jan
Postma. Er zijn weer 4 handjes voor de afzuiginstallatie. En zeg nou zelf. Het is toch veel leuker met z’n tweetjes.
Over het weer hebben we het nog niet gehad. Het is vandaag zo koud geweest dat er een extra T-shirt onder de
trui nodig was om warm te blijven. En als de zon even schuil ging daalde de thermometer zelfs naar 16 graden. En
dat is best wel koud voor deze muzungu (blanke) mannen. Gelukkig geen regen. Dat moest er ook nog bijkomen.
Jullie hebben nog iets tegoed van gisteren. We zijn samen met Aron de berg opgegaan, niet op zoek naar Mozes,
maar om naar de nieuwe watertank te kijken. Die is inmiddels klaar maar nog niet gevuld met water uit de bron
verderop. De kunststof waterleiding die helemaal tot aan het dorp rijkt is nog niet helemaal ingegraven. Als deze
watertank in gebruik is dan voorziet deze het hele dorp Kilangala van water. Dit waterproject is gesponsord door de
Kollumer stichting Water for Everyone.
Vers van de pers. De zoekgeraakte monitoren zijn toch opgedoken. We kunnen dus morgen naar de kliniek. We
gaan de mensen daar blij maken.

Actie in de kliniek.
27 Juli 2021 | Tanzania, Kilangala

De dag vandaag start met 7 graden op de thermometer. Twee T-shirts en een dikke trui houden de warmte binnen.
Het is uitzonderlijk. Overal lokale mensen met dikke jassen en mutsen.
Twee uren later is de zon weer aan de winnende hand en kan de trui bijna weer uit. Heel apart.
Er is vandaag weer flink gebuffeld. Rients moet het weer met 2 handjes doen. Want Jan Postma is weer met zijn
fanclub aan de haal gegaan. Ze hangen bij Jan nog net niet aan zijn lip. Zo dicht staan de leerlingen in zijn buurt
om maar niets te missen. En als Jan dan naar een andere machine gaat, stiefelt de hele horde achter hem aan.
Mooi om te zien.
Jan Dros is intussen bezig in de kliniek. Een computernetwerk installeren. Het is druk bij de kliniek. Niet bij de
daktari (dokter) want we mogen de eerste computer wel bij hem installeren. Het zit wat tegen. De back-up unit
wordt niet in het netwerk herkend. Niet te benaderen. Uit onderzoek blijkt dat het elektriciteitsnet geen 220 volt
levert maar 190. En dat vindt de back-up unit te weinig en vertikt het. Tja dan komen de grijze hersencellen in
actie. Er ontstaat een plan B. Geen automatische back-up, maar simpelweg dagelijks de documentjes op een
stickje zetten.
Nelson, de elektricien uit Moshi, heeft de kliniek nog snel even van extra Europese stopcontacten voorzien. Passen
onze Hollandse stekkers beter in. Het is zijn laatste daad hier. Morgen gaat hij met de bus weer terug naar Moshi.
Een reis van 2000 km. Bijna 30 uur in de bus. En dat maar voor €27. Kom je in Nederland niet zo ver mee.
Even wat anders. In Afrika vertellen ze elkaar graag verhalen. Zo mocht ik ook naar eentje luisteren.
In het Katavi National Park mochten twee goudzoekers naar goud zoeken. Stoere jongens voor de dooie dood niet
bang. Ze vinden een mooi plekje en graven zich het rambam. Geen goud. Van al dat goud zoeken kregen ze
natuurlijk honger. Ze gaan op zoek naar eten en zien daar een leeuw die net een prooi heeft gevangen. Ze jagen
de leeuw weg en snijden een stuk vlees weg en strooien wat zout op de rest van het kadaver. De leeuw is weer
terug bij zijn hapje en geniet als nooit te voren van het gepekelde vlees. Het blijkt dat roofdieren gek zijn op zout.
Goed. We zijn een paar dagen verder. De goudzoekers graven zich nog steeds het rambam en nog steeds geen
goud. Krijgen weer honger. Alleen hoeven ze nu niet naar vlees te zoeken. Dezelfde leeuw heeft besloten om zijn
prooi naar de goudzoekers te brengen in de hoop dat er weer zout op het kadaver wordt gestrooid. En het
gebeurde. De goudzoekers sneden weer een stuk vlees weg en strooide zout op de rest. Dit ging zo een aantal
weken door totdat de parkwachters in de gaten kregen dat er bij het kamp van de goudzoekers wel heel veel
botten en geraamten lagen. Het verhaal met de leeuw werd natuurlijk niet geloofd en ze moesten vertrekken naar
een plek 50 km verderop. Ga daar maar goud zoeken werd er gezegd.
En daar werd weer naar goud gezocht. Graven, graven, geen goud. Wel een leeuw die daar met zijn prooi aan
kwam zetten. Hij had de goudzoekers weer gevonden. Mét zout was het vlees toch een stuk lekkerder.

Drie beter leven kwaliteit
28 Juli 2021 | Tanzania, Kilangala

Het weer: Gestart met 14 graden, nu 23. Klein briesje, geen bewolking. Perfect weer.
De kliniek is klaar. Jan Dros heeft de back-up unit toch nog aan de praat gekregen. Vanmiddag wordt het netwerkje
overgedragen aan Aron. Hij zal de mensen in de kliniek de komende tijd begeleiden.
Men heeft daar nog geen internet. De 4G simkaart in ons internetbakje (wifi router) die wij muzungu’s nog voor
onze berichtjes aan het thuisfront nodig hebben zal straks in de wifi router van het ziekenhuis worden geplaatst. Zij
hebben dan een prepaid draadloze 4G internet oplossing op één computer. Die van de daktari. Hopelijk is de
internetverbinding straks stabieler. Op dit moment valt die regelmatig uit, net als de stroom- en watervoorziening in
ons huisje.
De werkplaats heeft het weer druk met leergierige studenten en leraren. Nu zijn de kleinere machines aan de
beurt. Met name de slijpmachines voor de vlak- en vandiktebank messen, de zaagbladen en zaaglinten. Ook de
houtdraaibank waarmee ze mooie ronde tafelpoten kunnen maken wordt uitgebreid uitgelegd. Jan Postma doet het
voor en komt onder de houtkrullen te zitten. Even schudden en de trui is weer houtsnippersvrij
Rients staat weer bovenop de stellage aan de afzuigpijpen te sleutelen. Alsof hij daar nooit is weggeweest. De
meeste pijpen hangen nu aan het plafond. Als er weer 4 handjes nodig zijn klimt Jan Postma ook naar boven om te
helpen. Jan is een soort vliegende keep. Overal en nergens.
Hij is zo af en toe zijn duimstok en schuifmaat kwijt. Dan roept hij naar Rients waar ze liggen. Rients heeft
overzicht. Niet alleen omdat hij van boven alles overziet maar hij houdt Jan ook in de gaten en weet al van te voren
dat hij zijn duimstok ergens laat liggen. En dat noemen we inzicht.
Hebben we het al over het eten gehad? Nee, dacht het niet.
Nou dat is hier heel goed geregeld. Het ontbijt is rond 8 uur. Alles staat dan al klaar in het huisje van Pytsje. Huis
gebakken brood (wit en bruin) afgewisseld met pannenkoeken of chapati (Rotie achtige platbrood). Om de dag
kleine knakworstjes of gebakken ei. De eieren zijn hier 3 beter leven kwaliteit en dat proef je.
Tussen de middag zo rond 12 uur weer vers gebakken brood, soep en fruit. Het standaard broodbeleg bestaat uit
bleuband boter, 2 soorten jam, chocopasta en pindakaas. Laatst bracht Aron zuivere bijenhoning, zo van de imker.
En dat is lekker zeg.
Ja en dan de kroon op de dag. Het avondeten. Dan pakken de dames van de kookafdeling helemaal uit. De keuze
is reuze. Rijst, gebakken aardappeltjes of spaghetti, witte bonen, gekookte groente (meestal kool), vlees in lekkere
saus, geroosterde vis (van kop tot staart) of bejaarde kip en als toetje afwisselend sinaasappel, banaan, papaja,
appel of watermeloen. Alles vers van het land. Om jaloers op te worden, niet.

Er komt een website.
30 Juli 2021 | Tanzania, Kilangala

Het weer: Zonnig en een stuk minder koud. Rond de 24 graden
We naderen het einde van onze missie.
Zijn we hier klaar? Nee. Dit is pas het begin. Nu doorpakken. En dat zal niet meevallen.
We realiseren ons dat er door het brengen van nieuwe faciliteiten de druk op de stafleden hier is toegenomen.
Opeens is daar een werkplaats waarmee wat moet gebeuren. Een computer in de kliniek waarmee iets gedaan
moet worden. En dat is men niet gewend. De mindset moet veranderen naar meer discipline en taakgericht
werken. En als je dat niet gewend bent dan kan dat vervelend overkomen. Er zullen nog tal van discussies gevoerd
moeten worden voordat de beweging naar voren als normaal gezien wordt.
Allereerst zal de werkplaats gebruikt gaan worden voor opleidingsdoeleinden. Er is behoefte aan een ervaren
VETA trainer die de docenten voor minimaal een half jaar gaat begeleiden. En die persoon is er. Alleen moet men
het nog eens worden over de salariëring.
Dus stap één: De docenten klaar stomen voor VETA certificering.
Stap twee: Starten met het maken van kwalitatief hoogwaardige houtproducten
Stap drie: Een showroom inrichten in Sumbawanga dat als voorpost dient voor de werkplaats in Kilangala. Er moet
In Sumbawanga grond aangekocht worden waarop de showroom gebouwd gaat worden. De showroom zal
meerdere functies hebben. Zo zullen 3 machines (vlak-, vandikte- en draaibank) naar de showroom verplaatst
worden om daar eigen hout en die van anderen te bewerken. Dat levert verdienste en naamsbekendheid op. Daar
komen uiteindelijk orders uit.
In de kliniek wordt binnenkort een HIS (Hospital Information System) in gebruik genomen. Dit programma bevat
o.a. patiëntenregistratie, financieel beheer, medicijnenlogistiek, afsprakenbeheer en best nog veel meer. De
belangrijkste zijn denk ik wel genoemd. En als het internet stabiel wordt dan zijn er mogelijkheden om de kliniek
aan te sluiten op de nationale ziektekostenverzekering. Ook hier is nog hele weg te gaan.
Binnenkort zal de missiepost ook een eigen website lanceren. Hiervoor is al een domeinnaam geregistreerd en
heeft Aron een webdesign programma gesponsord gekregen van de Multimodus Foundation. Kilangala Mission
gaat het World Wide Web op. Een logische stap naar de toekomst.
Zoals al aangekondigd hebben we vanavond met de hele staf gedineerd. Heel gezellig en het eten was weer
voortreffelijk. En natuurlijk plichtplegingen over en weer. Ook vanavond blijkt dat men er goed van doordrongen is
dat de missiepost binnen 5 jaar zelfstandig moet zijn. En dat de neuzen daarvoor voor een heel groot deel (ook bij
de oude garde) in de goede richting staan. En daar zijn we ontzettend blij mee.
Het is laat geworden. Tijd voor de nachtrust. Tot morgen.

Afscheid met een geit
31 Juli 2021 | Tanzania, Kilangala

Het weer: Zonnig, bijna warm en 24 graden. Heerlijk.
Vandaag zijn we vooral bezig met de lossen eindjes. Zo heeft Rients zijn levenswerk, de installatie van de
afzuigbuizen, met verve afgemaakt. Als metaalman heeft hij zich helemaal kunnen uitleven. Geen probleem was te
groot. Gisteravond hebben de stafleden hem geprezen voor zijn vakmanschap. Echt top.
Jan Postma, de bezige bij, heeft nog hier en daar nog wat uit te leggen. Met name de handmachines krijgen dit
keer aandacht. Zo ook een machine waarmee je zwaluwstaart verbindingen kunt maken. Het resultaat wordt
ademloos bewonderd. Dit soort verbindingen kent men niet in dit deel van Afrika. De stroom is weer eens
uitgevallen. Geen activiteiten meer en iedereen gaat een kant op. Krijg ze dan maar weer eens in de werkplaats als
de stroom er weer is. Twee jonge meubelmaker leerkrachten zijn wel gebleven en krijgen privé les.
Vanmorgen zijn we in de Kindergarten geweest. Om een deel van het door Andries Turkstra gesponsorde houten
speelgoed af te geven. Ze waren heel blij met al dat moois. De foto’s volgen nog op facebook. Er komt ook
speelgoed in de kerk en in het weeshuis.
We hebben ook even een les gevolgd van klas 2 (in Nederland groep 4). Wat een olijke koppies. En als ze datgene
wat op het schoolbord wordt aangewezen goed hebben gespeld dan volgt er massaal een vocaal
aanmoedigingsritueel begeleid met handklapjes. Geinig om te zien. We hebben het gefilmd en proberen het straks
online te krijgen.
De uitreiking van het speelgoed zou eigenlijk om 8 uur vanmorgen plaatsvinden. We hadden een afspraak met
Gina (de vrouw van Aron). Die kon thuis niet wegkomen omdat Aron de geit aan het slachten was die wij vanavond
aan het spit geroosterd zullen gaan opeten. Tja dat is ook Afrika.
Even wat anders. Bedgeheimen in Kilangala.
Jan Postma werd vannacht wakker van het porren van Tjitske. Tenminste dat dacht hij. Blijkt hij samen met een
schroevendraaier in bed te liggen. Het moet niet gekker worden.
Het was vanavond weer feest. Geitenbraai. Vanmorgen geslacht, de hele dag in de marinade en traditioneel
geroosterd op een vuurtje. En natuurlijk met rijst, patat, en heerlijke geitenvlees in saus.
Na het eten nog gezellig rond het kampvuur gezeten met een Kilimanjaro biertje. Geweldig.
Morgen starten we heel vroeg. Vijf uur opstaan, half zes ontbijten en zes uur vertrekken. Zo’n 200 politieruggen
(wegdrempels en ribbels) verder in Mbeya met het vliegtuig naar Dar es Salaam. En dan om 11.30 ’s avonds met
de blauwe vogel naar Schiphol. En natuurlijk het neustesten op het vliegveld van DAR. Dat wordt nog wat. Jullie
zullen het allemaal meemaken. Reken maar.
Het is gelukt een paar video’s te plaatsen. Kijk en geniet.

Terugreis zonder hobbels.
31 Juli 2021 | Tanzania, Dar es Salaam

Het was vanmorgen heel vroeg. 5 uur ging de wekker. Slaperig doen we het licht aan. En die ging aan en meteen
weer uit. Alsof het gepland was. Sta je daar in je pyjama, half slaapdronken en geen licht. Moet je met een
zaklantaarn in je mond bijschijnen om niet naast de pot te piesen.
Tot aan het ontbijt bleven we onthouden van enig licht straaltje. De beide kookmeiden hadden weer gebakken ei
en worstjes voor ons klaargemaakt. Gisteren hebben ze wat geld gekregen. Man, wat waren ze daar blij mee.
Aron heeft voor de eerste keer koffiebonen geoogst. En daar is hij donders trots op. Een kennis van hem heeft hem
geholpen een lading te branden. Schijnt dat dat best wel een nauwkeurig proces is. Jan Postma (koffie verslaaft)
heeft de eerste branding mogen proeven. Het begin was wat slapjes maar na 16 schepjes in de thermoskan werd
de koffie als zeer lekker goedgekeurd.
Of we dan ook 25 kilo van zijn koffie willen meenemen naar Holland. Naar Pytsje die de koffie wel wil
doorverkopen. Alles voor de missiepost. We googelen even bij de Nederlandse Douane hoeveel we vrij mogen
invoeren. Eén kilo de man. Nou zeg. Dat is wel heel erg weinig.
We nemen de gok en stoppen 5 kilo de man (totaal 15 kilo) in onze koffers. Mooie zakken ongebrande koffie met
een heus logo van de Kilangala missie.
Het afscheid op vliegveld Mbeya is hartelijk. We houden natuurlijk contact. Aron moet in Mbeya nog naar een
begrafenis en wij gaan inchecken. En wie moet zijn koffer openen bij de controle…..Rients. Hij is weer de klos.
Niets gevonden natuurlijk. Kijken hoe dat straks in DAR gaat als we daar weer door de controle moeten. Nu eerst
met Air Tanzania naar de havenstad van Tanzania.
We zijn op het Julius Nyerere International Airport in DAR geland. We melden ons bij een loket waar je een corona
sneltest kunt laten doen. En tot onze verbazing hebben we voor de reis naar Nederland geen testbewijs nodig
omdat we gevaccineerd zijn. Geen satéstokje in onze neus. Ook nog even op de website van rijksoverheid.nl
gekeken en de dame van het loket heeft gelijk. Geen test nodig. En daar zijn we heel blij mee.
Trouwens….Tanzania is het laatste land dat nu ook gaat vaccineren. En dat is heel goed nieuws voor de mensen
hier. Dat betekent dat het toerisme binnenkort weer gaat opleven en dat is hard nodig voor de Tanzaniaanse
economie.
Goed luitjes. We zitten met z’n drietjes te chillen in de vertrekhal. We gaan er van uit dat we straks zonder
problemen kunnen inchecken. We laten het hier even bij.
Morgen de laatste blog met een uitsmijter. Jan Postma heeft als vliegende reporter een aantal videoreportages
gemaakt. In de werkplaats, eethuisje van Pytsje en in ons nachtverblijf. Heel leuk om te zien.
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