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Kerstmis 2011 in Kasulu
Het is december en Kerstmis en O ud en N ieuw zijn al weer dichterbij. I n Kasulu zijn ze ook heel
druk met de voorbereiding voor de kerst. Traditiegetrouw wil iedereen nieuwe kleding voor het
feestelijke seizoen. De kleermakers hebben het dus druk.
O ok onze voormalige leerlingen die aan de kleermakerij
afstudeerden hebben het druk met hun eigen ‘ bedrijf’ . I n
2011
zijn 7
jonge volwassenen als kleermaker
afgestudeerd. I nmiddels is er een club ‘ Upendo Tailors
Group’ ( liefde kleermakers groep) opgericht. Deze groep
van voormalig gesponsorde jong volwassen werken samen,
delen kennis, verwijzen klanten naar elkaar, voeren
gezamenlijk marketing campagnes uit en hebben een start
met een eigen ontwikkelingsfonds gemaakt.
Het is een periode waar men keihard op de shambas (stukjes
land) werkt. Vorig seizoen had Kasulu te weinig regen, waardoor
er nu te weinig eten is. Dit jaar is met veel regen goed
begonnen. De activiteiten op de shambas gaan ook goed. Als
er tussen nu en mei 2012 niets ergs gebeurt, zal in Kasulu de
komende maanden veel eten te vinden zijn. Goed nieuws dus.

Dit jaar viert ons Kasulu team met de kinderen in Kasulu
voor het eerst sinds 2008 weer samen kerst. Het is een mooie
gelegenheid om iedereen weer terug te zien, alle verhalen te
horen en de toekomstplannen samen te bespreken. Voor
de afgestudeerden is dit ook de tijd om de anderen aan
te moedigen en succes- en niet succesverhalen te delen.
Wat er tijdens deze bijeenkomst gebeurt, hoort u zeker
in de komende nieuwsbrief. Het wordt een echte kerst
voor de kinderen in Kasulu!
Terugblik 2 0 1 1
Het jaar 2011 was een succesvol jaar voor de stichting. We willen
hiervoor alle sponsors, donateurs en iedereen die iets voor de
stichting heeft gedaan hartelijk danken. Zonder jullie was 2011 niet
zo’n succesvol jaar geworden!

In 2011 is een groep jonge volwassen, die 3 jaar geleden met
een beroepsopleiding zijn gestart, succesvol afgestudeerd.
Een aantal heeft diverse opleidingen gevolgd, zoals basis
elektricien, automonteur, kleermaken, bouwwerk/metselwerk, landbouwkunde en basis apotheek. In totaal zijn
er dit jaar 15 jonge volwassenen succesvol afgestudeerd. Inmiddels hebben een paar een baan gevonden of zijn
als zelfstandige van start gegaan. Drie jong volwassenen willen op eigen kosten of met een lening van de
stichting verder studeren.
Alle andere gesponsorde kinderen zijn in goede gezondheid en bijna iedereen heeft zijn/haar tentamens
gehaald en gaat naar de volgende klas.
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We hopen in 2012 nog meer kinderen te kunnen sponsoren zodat ze vanuit een afgeronde studie makkelijker werk
zullen vinden. We zien veel positieve dingen in Kasulu voor de gesponsorde kinderen. Zo zijn vele van hun
zelfverzekerder geworden, wat blijkt uit hun nieuwsgierigheid over wat mogelijk is in hun leven en de lef om
zelfstandig een bedrijf op te starten.
Vooral de dames zijn volwaardig deel van
de maatschappij geworden.

Umoja ni Nguvu (‘eenheid is
kracht’)
De stichting helpt vooral jonge mensen
hun toekomst op te bouwen. Dit doet de
stichting middels sponsoring maar ook
middels educatie. We werken graag met
jonge mensen die samen willen werken
en anderen helpen niet in de problemen
te geraken. We werken met groepen die
gezamenlijke
ontwikkelingsactiviteiten
doen. Onderdeel van de activiteit is te
leren hoe je een bedrijf op kan starten of
hoe je inkomsten kan genereren.
Er zijn nu al drie groepen die interesse
hebben voor een microkrediet (lees hieronder). Dit zijn de Upendo Tailors Group (kleermakers groep), de
Ujenzi (bouwen) en de Soap Making Group (zeepmakers groep). Deze drie groepen zijn allemaal opgericht
door voormalig gesponsorde jonge mensen en hun bedoeling is om gezamenlijk te gaan produceren,
marketing campagnes te gaan doen, kennis te delen en samen te groeien.

Met deze groepen kan de stichting informatiedagen en trainingen organiseren en een groeiplan voor hun
onderneming maken. Met sponsors probeert de stichting voor deze groepen voor genoeg financiële middelen te
zorgen om hun plannen waar te kunnen maken.

Microkrediet
Voor veel afgestudeerden is er weinige werkgelegenheid in Kasulu. De droom van de stichting is de
gesponsorde kinderen te laten werken en wonen in Kasulu, als ze dat zelf willen natuurlijk en te voorkomen
dat ze allemaal naar de grote steden vertrekken. Omdat de afgestudeerden nu de kennis hebben, heeft de
stichting besloten om een microkrediet programma te starten. Dit programma is bedoeld voor de

afgestudeerden, maar als het plan succes heeft, wil de stichting ook de deur voor andere ondernemers openen.
Het maximale kredietbedrag is € 150 per persoon. Met dit geld kan iemand in Kasulu een naaimachine,
gereedschap voor het bouwwerk, gereedschap voor de timmerman of materialen voor het maken van zeep
kopen. Ook kan iemand in Kasulu met dit bedrag een klein winkeltje beginnen om producten als maïs, meel,
bananen, bonen, suikerriet en waterijsjes te verkopen.
Stichting Kasulu wil ook trainingen over financiën, marketing en project management aan ondernemers
in Kasulu gaan geven. We hopen dat dit hen zal helpen hun activiteiten goed te kunnen uitvoeren. We willen
hun leren om een realistisch en haalbaar terugbetalingsplan te maken om een microkrediet teug te betalen.
Samen met Stichting People for Change uit Rijswijk gaan we voorlichtingen geven. Wij zullen de
trainingsfaciliteiten voorbereiden en People for Change zal professionals naar Tanzania sturen om de trainers te
trainen. Tot nu toe nemen mensen in Kasulu soms een microkrediet van maximaal € 50 per persoon om hier
veelal stoffen om kleding te maken voor te kopen. Als iemand al gereedschap of een naaimachine heeft, is € 50
veelal genoeg om de business te laten rollen.
Het geld voor een microkrediet komt van onze donateurs. De stichting heeft geen apart microkrediet fonds opgezet,
omdat we het onderwijs de eerste plaats blijven geven. Daarom vragen wij jullie om voor dit fonds extra te doneren
om de mensen in Kasulu aan het werk te helpen. Alvast bedankt voor uw gulle kerstgift!

Nieuwe penningmeester
Stichting Kasulu heeft met Chris de Wit sinds 1-7-2011 een nieuwe penningmeester. Hij neemt de taken over
van Joke van den Brink die na 5 geweldige jaren van samenwerking de stichting verlaat. We zijn Joke heel
dankbaar voor haar inzet en passie voor de stichting. Tevens heten we Chris van harte welkom.
Lees op onze website (www.kasulu.nl) over Joke haar prachtige reisverslag ‘Rijkdom in Armoede’ gemaakt eind
2008.
Stichting Kasulu en het Kabanga Ziekenhuis
Kasulu werkt samen met het Kabanga ziekenhuis (www.kabangahospital.com). De gesponsorde kinderen
hebben toegang tot de medische zorg van Kabanga hospital, doordat de kosten van de zorg gedekt zijn tgv hun
sponsoring.
Ook zijn er jong volwassenen die worden gesponsord om in Kabanga hospital de opleiding tot verpleegkundige
te volgen (Kabanga Nursing school). Er is een tekort aan gezondheidswerkers in de regio. De verpleegkundigen
i.o. worden gesponsord, met daarbij een ‘na-werk-verplichting’ opdat zij na de opleiding in de regio blijven
wonen en werken om de gezondheidstoestand van de gehele regio te bevorderen.
Door deze samenwerking zijn nu twee studentes verpleegkunde uit Groningen en twee jonge Nederlandse
huisartsen Caroline Horsmans en Lotte van Beers in Kabanga werkzaam. Zie onze website (www.kasulu.nl)
voor een kort verslag van de artsen over hoe het daar met hun werk gaat:
Prettige Kerst en een Gelukkig Nieuwjaar 2012
Stichting Kasulu wenst u een Heri ya Krismas na Furaha ya Mwaka Mpya 2012 (Prettige kerstdagen en een Gelukkig
Nieuwjaar 2012).
Namens de kinderen en hun families in Kasulu Tanzania, wil ik u persoonlijk bedanken voor uw bijdrage en ik hoop
dat Stichting Kasulu in 2012 met uw hulp nog meer kinderen kan gaan sp on sor e n e n n og m e e r act iv it e it e n kan
gaan organiseren!
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