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“No, no, Corona hamna in Tanzania” 

Woorden van een van de ‘guards’ die verteld dat er geen COVID-19 is in 
Tanzania. “Het is onmogelijk, er zijn immers drie dagen van gebed geweest 
en God is goed.” Tja, wat kan je daar tegenin brengen, het lijkt er inderdaad 
op dat corona ‘ver van ieders bed’ is. Het leven gaat door zoals altijd, maar 
gezien de hoeveelheid Chinezen die zich in Tanzania bevinden en het reizen 
van en naar Tanzania toe, lijkt het ons sterk dat er geen COVID-19 is. 

ALJECO lijdt er in ieder geval niet onder. Nog steeds worden de hygiëne 
maatregelen in acht genomen maar school is volop aan de gang en zo ook 
de kerkgang. 

In deze nieuwsbrief willen we jullie o.a. meenemen naar de toekomst van 
ALJECO. Een ‘vision-plan 2021 – 2026’ is door ALJECO-TZ gepresenteerd, 
gaaf te zien hoe bewust men is van de ontwikkeling van de kinderen en de 
bijkomende verantwoordelijkheden die dit  met zich meebrengt. En in deze 
nieuwsbrief, als bijlage, een bijzondere ‘update’ betreffende Teddie. 

We wensen jullie veel leesplezier! 

Vrije Evangelische 
Gemeente Bussum 

Regengoot en pomp 

 

Ongeveer een jaar geleden is er 
rondom het eerste huis van ALJECO 
een dakgoot en regenpijp aan-
gebracht.  Al het regewater wordt zo 
afgevoerd naar een ondergrondse 
watertank.  

Daar is tevens een pomp geinstalleerd 
die het water naar een bovengrondse 
tank pompt. Mooi te zien dat alles nog 
functioneerd en de tank aardig vol met 
water zat. 

Water voor toilet, douche en kraan 
komt allemaal via deze tank. Op 
kleinschalige wijze is ook ALJECO 
duurzaam bezig. 

 

 

2021 WORDT GESTART MET EEN EXTRA DIKKE 
NIEUWSBRIEF!
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Een concept versie van het plan is afgelopen maand, december 2020, met 
het team in Tanzania besproken. Het is duidelijk dat, zoals bij elke 
organisatie of elk bedrijf dat van de grond af wordt opgebouwd, de diverse 
fasen die daarbij doorlopen worden ook binnen ALJECO zichtbaar zijn.  

Met veel enthousiasme is grond aangekocht en is er begonnen met de bouw 
zo’n 10 jaar geleden. In 2015 zijn de eerste 11 kinderen opgenomen en begon 
het eigenlijke werk pas echt. Daar kwam veel bij kijken en ondertussen is de 
ontwikkeling, waaronder ook wet- & regelgeving, van Tanzania zelf niet stil 
blijven liggen. En nu zijn we in 2021….. 

Wanneer de kinderen 18 jaar zijn mogen ze volgens de Tanzaniaanse wet, 
niet verder als wees worden opgenomen. Hoe bereiden we deze kinderen 
gedegen voor op zelfstandige integratie in de samenleving en zo mogelijk 
met kans op werk? 

Daar gaat dit plan over, naast de presentatie van een visie tevens 
aangeleverd een strategie van hoe dit waar te maken. Om een tipje van de 
sluier op te lichten, hierbij enkele aspecten die erin genoemd worden: 

 Scholing na ‘Secondary School’: vakgericht in bijv. houtbewerking, 
IT, mechanisch e.d. 

 Bouw van werkplaatsen / werkomgeving op ALJECO terrein waar ze 
kunnen oefenen en reparaties kunnen doen. 

 Research naar opzet bomenplantage om zo ook inkomsten vanuit 
Tanzania voor ALJECO te kunnen genereren.  

Een definitieve versie van het plan zal spoedig op de website te vinden zijn. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe betekenis van ALJECO: 

A Lovely Journey Encouraging Children Opportunities 

TOEKOMST VISIE 2021 - 2026  

Nieuwe Website ALJECO - Nederland 

Wellicht hebben jullie het al ontdekt, maar 
de Nederlandse website van ALJECO is in 
een compleet nieuw jasje gestoken. 

De site oogt ‘fris’, modern en is 
overzichtelijk. Een beknopt overzicht van de 
bestuursleden en hun motivatie is erop te 
vinden. Een aanrader om zeker even de 
nieuwe site te gaan bekijken! 

www.aljeco.nl 

Nieuw logo 

De presentatie van het nieuwe logo wilden 
we eigenlijk met de viering van 5 jaar 
kinderen opgenomen binnen ALJECO laten 
plaatsvinden. Helaas heeft COVID-19 roet in 
het eten gegooid betreffende deze viering 
maar het logo is reeds ingevoerd. 

De kleuren komen tevens terug in de 
Tanzaniaanse vlag. 
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Wat worden ze groot he !? 

 

 

RECENTE FOTOS VAN ENKELE KINDEREN  
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Het visieplan zoals deze gepresenteerd gaat worden heeft 
tot doel om het weeshuis dus danig uit te rusten met 
voldoende gekwalificeerd personeel, accommodatie en 
benodigdheden om er uiteindelijk voor te zorgen dat de 
kinderen gereed zijn om zelfstandig de samenleving in te 
stappen. Om dit mogelijk te maken zal er geld nodig zijn 
verspreid over de komende jaren. 

Er is alleen een project die nu, op korte termijn, aandacht 
verdient. Het gaat om een constructie die eerder onder 
jullie aandacht is gebracht. Zie hiernaast voor wat we in 
nieuwsbrief nr. 2 in 2016 schreven: 

Het is zover….. 

De doorvoerpijpen zijn stuk, de schoolbus kan niet eens meer naar ALJECO komen. Tijd voor een grondige reparatie! 

We hebben bij de buurtbewoners gepeild of men wilt bijdragen aan het herstel van de weg ter plekke van de brug, maar dit 
is niet het geval. Tja, de meesten rijden ook 4 x 4 en komen er wel doorheen. Toch moet er wat aan gebeuren.  

Zoals eerder geschreven willen we in plaats van het herstellen van de brug, deze deels afbreken en er een rijdbare, 
doorwaadbare plaats van maken. In het Engels noemt men dit een ‘wade through’ en wordt in Tanzania op meerder plaatsen 
toegepast waar tijdelijk een waterstroom is ten gevolge van een regenbui in de buurt. 

De geschatte kosten om dit te realiseren zijn € 2500,=. Mocht je dit specifieke project willen ondersteunen, vermeld dan bij 
de overmaking van je bijdrage ‘wade through’. Alvast heel hartelijk dank! 

 

 

SPECIAAL PROJECT  
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Na het treffen van de nodige voorbereidingen, qua reis en qua officiële instanties en reisdocumenten, heeft er mid december 
2020 een trip plaatsgevonden naar de plaats waar familie van Teddie zich zou moeten bevinden. De wet geeft aan dat de 
kinderen waar mogelijk contact blijven houden met hun familie en ALJECO geeft hier uiting aan door 1 á 2 keer per jaar de 
familie te bezoeken. Op Teddie na komen alle andere kinderen uit de omgeving van Mvumi wat op ca. anderhalf uur rijden 
van Ntyuka ligt. 

Teddie is een ander verhaal, zij was immers door de autoriteiten bij ALJECO gebracht. Niettemin, ook zij gaf aan haar familie 
weer te willen bezoeken. En zo kreeg het verhaal van Teddie vervolg. 

Als aparte bijlage het verslag van Jeroen Knevel die meegereisd is en zoveel mogelijk heeft proberen vast te leggen.  

 

 

 

 

TOT SLOT . . . . FAMILIE VAN TEDDIE GEVONDEN!!  

Naast deze nieuwsbrief is er tevens informatie te vinden op: 
www.aljeco.nl 

 
Je zult kunnen begrijpen dat het weeshuis, wat nog geen subsidie krijgt van de Tanzaniaanse 

overheid,van giften afhankelijk is. 
 

Je kan je bijdrage eenmalig of periodiek overmaken naar 
het rekeningnummer NL10ABNA0586815945 onder vermelding van Stichting Vrienden van 

ALJECO. 


