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Deze nieuwsbrief van vzw Dorizon Doenja wordt u toegezonden omdat uw mailadres bezorgd werd door Luc & Nadine Nevejans-Staelens,
Nevejans
Marc & Marleen
Nuytten-Vandommele of Leon & Maria Goubin-Dalemans.
Goubin Dalemans. Als u deze nieuwsbrief in de toekomst liever niet meer wenst te ontvangen, kijk dan even naar de
instructies helemaal onderaan. We respecteren uw keuze!

Voorwoord
Beste vrienden, collega’s, familie en Dorizon Doenja sympathisanten
Ongeveer een maand geleden, op
p 7 september 2013 om precies te zijn, namen
men Nadine en Lennert het vliegtuig richting
Tanzania waar ze ook enkele dagen in Bassodawish verbleven
verbleven om de door jullie bijeengebrachte
bijeengebr
middelen te bezorgen en
nieuwe afspraken te maken voor de toekomst. In deze nieuwsbrief willen we jullie dan ook meenemen naar Bassodawish en
informeren over wat er reeds gerealiseerd werd en wat nog op de planning staat.
Binnenkort is er de “Warmste Week”
Week van Music for Life (www.musicforlife.be).
). Misschien ben jij één van die honderden
enthousiaste mensen die ieder jaar een actie op poten zet voor het goede doel? Heb je er al eens aan gedacht om jouw actie
dit jaar voor Dorizon Doenja vzw te doen? In deze nieuwsbrief vind je meer details!
Natuurlijk willen we jullie ook informeren over enkele andere acties die op til staan... hopelijk zien we jullie
ju op één van deze
activiteiten!?
Helaas loopt niet altijd alles van een leien dakje... lees in de derde rubriek de stand van zaken i.v.m. het project “Groene
Energie voor Bassodawish”. Misschien heb jij wel nog ideeën of relaties die ons verder kunnen helpen?
Het einde van 2013 nadert met
et rasse schreden, misschien wil je onze vzw nog een extra steuntje in de rug geven? Onze
projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting werd, na controle van onze werking en de status, alvast verlengd tot eind
2014. Dit betekent dat jullie giften vanaf € 40 op jaarbasis fiscaal aftrekbaar zijn (art. 104 WIB).
WIB) We hopen dan ook op enkele
spontane giften via onze projectrekening “Educatie, Water en Gezondheidszorg voor de jongeren in Bassodawish”, beheerd
bij de Koning Boudewijnstichting, met rekening BE10 0000 0000 0404 en BIC: BPOTBEB1.. Gelieve steeds de gestructureerde
mededeling ***128/2469/00087*** te vermelden!
We danken jullie alvast voor elke steun, groot of klein!
Asanta Sana – Hartelijk Bedankt !
Marleen & Marc Nuytten – Vandommele
Nadine & Luc Nevejans – Staelens
Maria & Leon Goubin - Dalemans
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Opvolgingsbezoek Bassodawish – september 2013 (bezoek door Nadine Staelens en Lennert Nevejans)
Nevejans

Op 15, 16 en 17 september 2013 waren mama (Nadine
Staelens) en ik (Lennert Nevejans) in Bassodawish, een
dorp met een kleine 7000 inwoners, waarvan de bouw van
de middelbare school sinds 2009 gesteund wordt door
Dorizon Doenja vzw. Om een idee te hebben over
ov de
situatie in de school tijdens deze 4 jaar steun, hadden we
een gesprek met Everest Sulle, coördinator van
Dr.Wilbroad Slaa secondary school en inwoner van
Bassodawish.
De school
Vorig jaar, in april 2012, waren Marc Nuytten, Melissa en
Luc Nevejans in Bassodawish. Toen brachten ze
persoonlijk € 15.000 (ca. 30 Mio Tanzaniaanse Shilling
TSH) die zou gebruikt worden voor de eerste fase in de
bouw van een administratieve blok. Bij aankomst in
Bassodawish zien we al meteen het resultaat! De
administratieve
ve blok staat in de ruwbouwfase en heeft al
een glimmend, aluminium dak. De dakgoten zijn keurig
verbonden met een bovengrondse watercontainer die
ervoor zorgt dat de school gedurende het ganse jaar
water heeft om te drinken, te kuisen, te koken en de
planten water te geven.
De beschikbaarheid van water geldt trouwens voor het
hele dorp Bassodawish. Door de hulp van Amerikanen,
Canadezen, Koreanen en ook wij Belgen, heeft het dorp
een ongelofelijke vooruitgang gemaakt in het opslaan en
ontginnen van water. Op elke plaats in het dorp is er
binnen een straal van 3km water te vinden, een heel
hee
andere situatie dan vier jaar geleden toen dorpelingen
soms uren moesten stappen om water te vinden. De
dorpelingen betalen tussen de 10 en 20 TSH (tussen 0,005
en 0,009 €) per 20 liter water, dit als bijdrage voor het
onderhoud van pompen en putten.
Met de 37 Mio TSH (€
€ 18.000) sponsorgeld die bij dit
bezoek overhandigd werd, zal de administratieve blok
volledig afgewerkt kunnen worden. Hierdoor komen 2
klaslokalen vrij die op dit moment gebruikt worden om de
directie onder te brengen en het archief op te slaan. Dit
alles betekent dat de school verder kan groeien naar 360
leerlingen, verdeeld in 8 klassen. Om les te geven aan die
leerlingen, zouden er 16 leerkrachten moeten
moet zijn, 8 in de
voormiddag en 8 in de namiddag. Momenteel moet de
school het stellen met 8 vaste leerkrachten en 2 op

tijdelijke basis voor een totaal van 235 leerlingen. Dit is
volgens Everest een groot probleem, het is dan ook niet
verwonderlijk dat Everest vraagt naar vrijwilligers uit
België die gedurende een paar weken of maanden les
kunnen komen geven.
Het vervolgplan na het voltooien van de administratieve
blok is het optrekken van twee extra leraarswoningen.
Tijdelijk worden een aantal leerkrachten ondergebracht in
woningen die deel uitmaken van de lagere school, die
gelegen is naast de Middelbare school.
Tijdens ons bezoek vernemen we dat het District Karatu
bereid is om 51 Mio TSH (ca. €25.000) te investeren voor
het voltooien van de twee leraarswoningen. Dit moet
lukken als ze enkel materiaal kopen met dit geld en de
dorpelingen zelf instaan voor al het werk, net zoals ze dit
ook voor de overige schoolgebouwen deden. Het
voltallige Village Committee stemt hiermee in.
Door de sponsoringen van Dorizon Doenja vzw en onze
vriendengroep rond Welcome Jerde en Dan Berg uit
Minnesota (USA), heeft de school voldoende educatief
materiaal voor alle leerlingen. Ook de leesboeken voor
het bibliotheekje, die in juni 2012 aangekocht werden
met geld van Dorizon Doenja vzw, zullen bij het afwerken
van de administratieblok op een veilige en afgesloten plek
kunnen beschikbaar gesteld worden voor de jongeren.
Dit alles leidde in 2012, bij de eerste lading studenten die
de nationale examens mochten doen, tot zeer goede
resultaten. Van de 39 deelnemers was 64% geslaagd en zo
bemachtigde de Dr. Wilbroad SLAA Secondary School de
ste
de
1 plaats in het District Karatu, de 15 voor de regio
ste
Arusha en de 762 (op 4150 deelnemende scholen) op
landelijk vlak!
We hopen bij de examens in 2013 voor de 43 deelnemers
natuurlijk even goede of zelfs betere resultaten!

© http://www.necta.go.tz/

Persartikel
ersartikel van 20/09/2013 verschenen n.a.v. ons bezoek in Bassodawish.
Bassodawish. Dank aan Roger Andries voor de vertaling!
De inwoners van het dorp Bassodawish,
odawish, in het district Karatu in de provincie Arusha, zijn gevraagd om hun vrijwilligerswerk verder te
zetten na de giften van verscheidene donoren. Deze uitspraak werd gedaan door de voorzitter van het districtscomité die ook HR officier
is, Diocles Rutema.
tema. Hij sprak met deze inwoners tijdens een openbare vergadering na het in ontvangst nemen van 37 miljoen shilling uit
handen van sponsors uit België. Rutema zei dat, na de hulp die werd gegeven door verscheidene sponsors, er nog steeds plaats is voor
vrijwilligerswerk
ijwilligerswerk ter ondersteuning van het betreffende project.
Tijdens de overhandiging van de gift zei de Diwani van de Ward Endamarariek, John Lusian (Mahu),
(Mahu) dat dit geld bedoeld is voor de tweede
fase die bestaat uit de afwerking van het administratiegebouw
administratiege
van de secundaire school Dr.. Slaa, dat bij voltooiing meer dan 147 miljoen
zal gekost hebben.
Lusian zei dat dankzij
zij de sponsoring van 30 miljoen voor de eerste fase nu, met de inspanningen van de inwoners, de voltooiing van dit
gebouw binnen bereik ligt.
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Activiteiten in België

Zoals ieder jaar is er ook nu weer de “Music for Life” actie van Studio
Brussel. De formule is echter anders!
In plaats van één overkoepelend thema krijgt iedereen nu de kans om
zijn eigen goed doel te kiezen. Er zijn enkele voorwaarden aan dit goed
doel en de selectie gebeurt door de Koning Boudewijnstichting. Het
goede nieuws is dat ook Dorizon Doenja vzw kan gekozen worden!
Ben jij één van die mensen die dit jaar een actie op poten wil zetten
voor ons goede doel ? Deze activiteit mag je volledig zelf in elkaar
knutselen. Elke actie, hoe klein ook, zal bijdragen tot de realisatie van
ons project !
Ga naar http://musicforlife.stubru.be/registreer-je-goede-doel en kies
ervoor om een actie te organiseren ten voordele van onze vzw.
Alvast bedankt aan iedereen die op deze wijze wil helpen!

Op zaterdag 7 en zondag 8 december 2013 nemen we deel aan de
Oxfam Geschenkenbeurs in de bibliotheekzaal te Sint-Gillis-Waas. Van
10u00 tot 17u00 kan je snuisteren in originele geschenken.
Kom je ook even langs op onze stand?

In 2012 kwamen 32 enthousiastelingen zwemmen voor het goede doel,
ze zwommen samen 64,25 km en brachten zo meer dan € 5.500 bij
elkaar !!!
Zullen we dit in 2014 evenaren of doen we gewoon nog beter!? Enkel
via jullie steun kan dit een succes worden.
Noteer alvast in jouw agenda:
zaterdag 29 maart 2014 tussen 13u30 en 17u00
“Duik er eens in voor Bassodawish” editie 2014
Provinciaal Domein Puyenbroeck - Wachtebeke
Meld je vandaag al aan als zwemmer via mail naar
info@dorizondoenja.org
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“Groene Energie voor Bassodawish”

Jouw steun…

Helaas is er ook een tegenvaller !

Er zijn tientallen manieren om geld in te zamelen voor een
goed doel...
• Je kan met jouw school of vereniging een leuke actie
organiseren...
• Misschien heb je binnenkort
binnenko iets te vieren en vraag
je jouw vrienden om ons goed doel te steunen?
• Of ben je sportief en rijd of stap je naar een verre
bestemming?
• Speel je muziek of theater.. ook dan is er zeker iets
te bedenken!

Iedereen zal zich wel herinneren dat we vorig jaar de
wedstrijd “R’Energy for Life” van EcoFoundation vzw
gewonnen hebben en daardoor € 10.000 sponsoring
zouden krijgen voor elektriciteitsvoorziening op basis van
zonnepanelen met batterijen...
Deze zomer kregen we te horen dat de “Diamond
Investor” van dit project, een bekend bedrijf uit
ui de ICT
wereld, zich teruggetrokken heeft. Hierdoor zijn er geen
middelen meer beschikbaar, niet voor ons en niet voor de
2 andere projecten die op stapel stonden. Tja... wat begin
je daar tegen...?
Samen met Frank Loosveldt van EcoFoundation vzw en
Johan Berghman van Rytron bvba proberen we nu alsnog
een oplossing te vinden voor de (minstens
minstens gedeeltelijke)
gedeeltelijke
financiering van dit project.
Ken jij bedrijven die dergelijke projecten ondersteunen of
die voor transport kunnen zorgen?
Laat het ons zeker weten
en want elektriciteitsvoorziening
voor Bassodawish blijft één van onze prioriteiten !

Iedereen die zelf een actie op touw wenst te zetten, willen
we steunen met de nodige informatie, foto’s, film en
persoonlijke uitleg. Neem even contact op met
info@dorizondoenja.org en we helpen je graag bij de
uitwerking van jouw uniek idee.
Wil je ons financieel steunen?
Stort op projectrekening
“Educatie, Water en Gezondheidszorg voor de jongeren in
Bassodawish”, beheerd bij de Koning Boudewijnstichting, op
rekening BE10 0000 0000 0404 met BIC: BPOTBEB1 en
met vermelding ***128/2469/00087***.
De giften aan de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf € 40
(art. 104 WIB).

Meer info…
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, antwoord dan op deze mail met
het onderwerp “UITSCHRIJVEN” of klik hier.
ier.
Dorizon Doenja vzw, www.dorizondoenja.org
Facebook groep Dorizon Doenja
Verantwoordelijke uitgever: Luc Nevejans, Boerenkrijglaan 13, 9170 De Klinge

