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1. Voorwoord van de voorzitter 
 
Welkom! Hierbij kan ik jullie weer een verslag bieden wat betrekking heeft op onze diensten 
en projecten van het jaar 2020. 
 
Ons lokale MamaZulu team, bestaande uit  

- Kulwa Marco,  
- Lameck Deus en  
- Bernadetha Karoli,  
- o.l.v. Peter Laurian, manager, 

heeft onze projecten en de samenwerking met de lokale partners en regering in 2020 intensief 
opgepakt.  
 
Ze hebben directe hulp geboden, hebben bouwprojecten begeleid en zijn onderhandelingen 
ingegaan met districtsregering, artsen, schoolbesturen en samenwerkende partners.  
 
Wekelijks hielden ze ons op de hoogte van de gang van zaken, wat vertrouwen geeft in een 
goede gang van zaken.  
 
Er is gelukkig weer veel om dankbaar voor te zijn. 
 
DANK aan onze collega’s in Sengerema, Tanzania, voor hun respectabele inzet in 
MamaZoeloe’s projecten. 
 
DANK aan onze donateurs, die ons mooie hartenwerk mogelijk maken. 
 
DANK aan alle vrijwilligers, bestuursleden en ambassadeurs, die met hart voor onze stichting 
onbezoldigd -en ook tevens als donateur-  veel werk verricht hebben. 
 
Er hebben in 2020 een aantal *bijzondere veranderingen plaatsgevonden. 
 
*Bijzonder in dit jaar was dat begin 2020 wereldwijd een pandemie is ontstaan. COVID-19 
teisterde ook ons land en vanaf maart 2020 zijn we met regelmaat in lockdown gegaan.  

In Tanzania bleken ook enkele gevallen van Corona te zijn gesignaleerd. Ook daar kwam een 
programma met maatregelen. De bevolking moest zoveel mogelijk hygiëne-regels in acht 
nemen.  
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Wij, bestuursleden en vrijwilligers vanuit NL konden door omstandigheden niet reizen. 
Alleen Peter Laurian (met Tanzaniaans paspoort) heeft Sengerema een maand kunnen 
bezoeken. 

 
*Bijzonder verdrietig is dat Lameck Deus ons eind 2020 heeft verlaten. Wij hebben in al die 
jaren dat hij voor de CBO werkte aan hem een geweldige collega, secretaris en rapporteur 
gehad. 
 
Hij noemde me altijd ‘donor’. Dat kon ik niet veranderen, hoezeer ik het probeerde: ‘Noem 
me gewoon Willeke, noem me dan maar MamaZoeloe’. Na vele malen dit te vragen, heb ik 
het opgegeven. Hij zei liever: dear donor.. hij was authentiek, hij was dol op mij en ik op hem. 
En ik blijf hem missen. 
 

*Bijzonder plezierig is, dat onze nieuwe website helemaal in een nieuw jasje is gestoken. 
Onze www.mamazoeloe.org heeft nu ook mogelijkheden voor directe en snelle donaties. 

De website biedt de stichting mogelijkheden om op actuele wijze haar projecten aan de 
geinteresseerden te laten zien en lezen. Ook onze social media sluiten hier mooi op aan.  

Mijn bijzondere dank gaat uit naar een groep medewerkers van Emakina.nl, ICT bedrijf en 
naar Jolanda van Schie, webredacteur, die dit vrijwillig samen mogelijk hebben gemaakt. 

*Bijzonder en officiëel is dat de lokale MamaZulu CBO in 2020 een NGO is geworden. Een 
respectabele lokale stichting, die zelfstandig werkt met diverse partners in diverse 
programma’s, doch altijd in samenwerking met de stichting MamaZoeloe in Nederland.  

CBO = Community Based Organization 
NGO = Non Governmental Organization 

 

MamaZulu is een lokale stichting, die de lokale overheid graag aanvult in haar sociaal 
maatschappelijke programma’s. Daarvoor heeft ze in januari 2020 een ‘appreciation letter’ 
ontvangen van de top binnen de lokale overheid.  Daar zijn we trots op. 

De NGO houdt dagelijks kantoor in een aparte ruimte van het Media Expertz Internet Café 
van Peter Laurian in  Sengerema.  

Eind 2021 hoop ik zelf weer de reis te mogen maken naar Sengerema in Tanzania. 
Nog even volhouden en vanuit huis het gevoel van dit mooie werk blijven opzoeken. Door 
middel van vergaderingen, van foto’s, films en verhalen..tot ik er weer zelf naar toe kan. 
 
Want ik mis de bezoeken aan de mensen, de projecten, de scholen, de kinderen.. 
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Ik mis het, hun leefwereld aan te raken en er voor ze te kunnen zijn. 
 
Groet, Willeke  
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2. Verslag van het bestuur 
 
Ons NL bestuur is in 2020 gewijzigd. We hebben een nieuw officiëel Bestuur, bestaande uit  
 
-Voorzitter: Willeke de Mos 
-Secretaris: Gerard van Schie (opticiën en sinds 2013 vrijwilliger) 
-Penningmeester: Jolanda van Schie (website-redacteur en echtgenote van Peter Laurian) 
 
We blikken terug op het jaar 2020, waarbij er aandacht is voor de projectreis en voor elk van 
de projecten van MamaZoeloe. Tevens kijken we wat er op het programma staat voor 2021. 
 
Reizen 
 
Er is dit jaar in juli een projectreis gemaakt door Peter Laurian. 
Doel van deze trip was:  

 Overleg te hebben met MMZ TZ over de dagelijkse gang van zaken, over inzet en 
resultaten en over communicatie/motivatie onderling; 

 Het bezoeken en openen van onze bouwprojecten; 
 Het ontmoeten en spreken van onze doelgroepen en scholen; 
 Het bespreken van de economische en maatschappelijke situatie met onze 

districtsregering; 
 Het inregelen van zaken die nodig zijn om goede hulp te blijven bieden. 

 
Bezoekverslagen en voortgangsrapporten kunt u het gehele jaar door terugvinden op onze 
website  www.mamazoeloe.org 
 
Weeskinderen naar school 
 
Samenwerkingspartner is NURU. Deze lokale collega-stichting doet werk voor weeskinderen, 
die door financieel support van MamaZoeloe SCHOOLTIJD naar school gaan. Van de 30 
weeskinderen die MMZ NL sinds 2012-2013 in hun schooltijd sponsert, zijn er nu 29 
afgestudeerd en waren er in 2020 nog 8 kinderen op school: 
 
3.1. PRIMARY SCHOOL 

NO FULL NAME GENDER AGES CLASS SCHOOL CARE GIVERS 
1.   JOSEPH CHARLES M 15 7 IGOGO  P.S ESTER JOSEPH 
2.   JOHN SHIJA  M 15 7 MWABALUHI  P.S MARTHA NGASA 
3.   KULWA SHIJA  F 12 6 MWABALUHI  P.S MARTHA NGASA 
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3.2. SECONDARY SCHOOL 2020 
              

1.   SYLAS AMOS M 16 F.IV MWALIGA SEC. RODA MALINGUMU 
2.   EZEKIEL SHIJA  M 15 F.IV MWALIGA SEC. MAGENI SANYENGE 
3.   BEATRICE BONIPHANCE F 15 F.IV TAMABU SEC. LEAH MKAMA 
4.   HAPPINES JAPHET  F 15 F.IV KILABELA SEC. JETRUDA MAKUNJA 

              
5.   MERYCIANA NYANZULA F 16 F. V MASWA GIRLS  SEC. TEREZA KAFUTILO 

 
Deze leerlingen kregen via NURU de zorg en aandacht, kleding, schoeisel en schoolspullen die 
nodig waren, om hun onderwijs goed te volgen. Zolang wij financiële support kunnen blijven 
bieden, mogen ze doorstuderen. 
 
MMZ NL heeft dit jaar besloten dat in 2021 NURU gaat zorgdragen voor duurzaamheid van dit 
project. 2021 is tenslotte het jaar waarop de 30 leerlingen afgestudeerd zijn, hetzij aan de 
basisschool, hetzij aan de middelbare school.  
 

 
Naar school gaan is niet altijd mogelijk. We bieden deze kinderen graag kansen op een goede toekomst. 
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Daarnaast zal NURU zich, in samenwerking met MamaZulu, in 2021 gaan concentreren op een 
nieuw programma van directe hulp aan een aantal weeskinderen, voor wie, door armoede 
binnen het gezin, schooluniformen en/of schoolspullen ingekocht moeten worden en educatie 
mogelijk gemaakt wordt. We gaan zien hoe we ook dit project duurzaam kunnen maken, zodat 
meer kinderen kans hebben op een toekomst. 
 
Wij danken het bestuur van NURU voor hun empathie in moeilijke tijden, als samenwerkende 
partner, in ons Weeskinderen-project.  We willen hen ook na 2021 blijven volgen en als men 
ons nodig heeft, dan staan we open voor hun ideëen en voorstellen.  
 
NURU heeft in 2020 weer een Kerstfeest mogen organiseren voor henzelf en onze kinderen 
uit het ‘weeskinderen naar school’-programma.  
 
Directe Hulp 
 
We blijven trots op dit enthousiast ontvangen programma. We hebben dit jaar extra directe 
hulp geboden, daar waar MamaZulu zag dat de nood het hoogst was. 

- Door Corona maatregelen moesten de mensen hun handen wassen en hygiëne in acht 
nemen. Als je maar nauwelijks geld hebt om te eten of je kind naar school te sturen, is 
het inkopen van extra zeep en mondkapjes een uitdaging. Daar hebben we vele 
mensen bij mogen helpen. 

- De -net afgestudeerde- arts Ezikiel, die elke dag zieke patiënten op Corona moest 
testen, hebben we 2 artsenpakken en de nodige beschermingsmiddelen kunnen 
geven. Dit waren nu net de zaken waarin het ziekenhuis en de overheid niet in kon 
voorzien.  

- George Tumbo, de voorzitter van collega stichting NURU, heeft persoonlijk veel 
tegenslag op zijn pad gehad in 2020. We hebben hem een microkrediet kunnen bieden, 
waardoor zijn zaak met levensmiddelen en drogisterij-artikelen, weer vooruit kon. 

- Getrude, moeder van 4 kinderen en adoptie-ouder van 4 kinderen van haar overleden 
zus, heeft weer directe hulp gekregen van een vaste donateur in Nederland. Deze 
donateur heeft Getrude en de kinderen in nieuwe kleding gestoken en de huur voor 
haar huis betaald. 

- In juni hebben we 9 gezinnen met gehandicapte kinderen geholpen in de moeilijke tijd 
die Corona en leven in een Malaria-gebied met zich meebrengt.  

Ook maandelijks is onze directe hulp aan gezinnen doorgegaan bij gezinnen, die door 
omstandigheden niet zelf uit de zorgen kunnen komen. 
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We maakte in 2020 voor vele mensen in Sengerema het verschil. 
Met relatief kleine bedragen (variërend van 20 tot 60 euro) hielpen we mensen en daarmee 
vaak een heel gezin of een hele familie. Hieronder een voorbeeld-lijst uit Tanzania van het 
Directe Hulp-programma. 
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`N0 NAME PLACE KIND OF DIRECT HELP 
1. LEAH   MAYUYA Ngweli Food  
2. MAMA   ERICE Bukala Food  
3. MAGENI  PASTORY  Mission Food  
4. LEAH   NYANDA Kizugwangoma Food  
5. RUCY  KHAMIS(albinism at 

busisi special unit education) 
Busisi Clothes,school uniform,shoes, 

andschool materials. 
6. ERASTO  JOHN(blind,nutrional 

problem) 
Ibondo Food and handing money 

7. ROSE  JOHN Mission Startup capital for restaurant 
8. ERICK  DAUD Kizugwangoma School material 
9. YOHANA  JOHN Mwabaluhi School uniform 
 10. MATHA  OMONDI Ibisabageni  Restaurant  
11. NEEMA  PETER Kizugwangoma Food  
12. PASCHAL  WILLIAM Ibisabageni Iron sheet for roofing his house 
13. GRACE  JOHN Mission Charcoal business 
14. FELISTER  GABRIEL Mission Startup capital of cerial crops  
15. HAPPYNESS KAROLI Mission Startup capital of Vegetables 
16. JAMES  GABRIEL Mwabaluhi School materials 
17. GETRUDE  GASPER Igogo  Food,school uniform,school 

shoes,rent cost and school 
materials 

18. LEAH  TITTO Kizugwangoma  Food and school materials 
19. MAGDALENA JEFTA Kizugwangoma  School materials and food 
20. KUBITA  CHARLES Mission  Cerial crops 
21. ANASTAZIA BUDEBE bukala Iron sheet 
22  FROLIDA  JOHN Ibisabageni  Startup capital of fruits 
23 NEEMA MAJURA Mission  food 
24. EVA ORAO Ibondo  Startup capital  
25 SHIDA MALE (97 years old) Ibisabageni  We paid rent house 1 year 
26. SCOLASTIKA THOMAS Ibondo Iron sheet 
27. FAUSTINA ZACHARIA Ibisabageni Startup capital of selling fruits 

and school needs to her daughter  
28. MAJALIWA MATESO,KULWA 

JOSHUA,DOTTO JOSHUA 
Ibisabageni School uniforms and school 

materials . 
29. BIBI ERICKA  Mission Startup capital of Vitumbua and 

handing money for buying 
pumpers to ERICKA. 

30. CHRISTINA JAMES Ibisabageni  Food  
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No  Name  PLACE Kind of support   
31. Janeth   Charles 

 
Ibisabageni Capital for the business 

32. Bernadetha   Marco 
 

Mwabaruhi Capital for the business 

33. Oliver   Chrizostom 
 

Mission Capital for the business 

34. Vestina  Damas  Ibisabageni Capital for the business 
35. Several families of handicapt 

children 
Busisi 
Kizungwangoma 

Soup and food 

36. Several families of handicapt 
children 

Chifunfu Soup and food 

37. Suzana   Lufuta 
 

Ibisabageni Buffer capital for fruits business 
 

38. Janeth  Jackson 
 

Sengerema town Capital for the business 

39. Leah   Yohana 
 

Isungaholo Food and Capital  

40. Ceplen   Enos 
 

Isungaholo School uniform and capital  

 

 
Directe hulp met een klein startkapitaal, waardoor ondernemers hun gezin kunnen onderhouden. 
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Bouwprojecten: 
 
Er is dit jaar een offerte binnen gekomen voor het afbouwen van 2 klaslokalen voor de Busisi 
gehandicapten school. Het voorstel was zo duur, dat onze stichting zelf het gesprek wilde 
aangaan met schoolbestuur en lokale overheidsmensen. 
Helaas is door Corona de projectreis, om Busisi te bezoeken, niet door gegaan. 
 

 
Het gebouw waar 2 klaslokalen komen voor de gehandicapte kinderen van Busisi. 
 
Brillenproject: 
 
Door Corona hebben we dit jaar geen brillen kunnen aanmeten en heeft er geen Brillenproject 
plaatsgevonden.  
 
Voedselproject voor gehandicapten 
 
Er is dit jaar aan gehandicapte kinderen hulp geboden binnen 3 scholen: 

- In het voorzien van dagelijks voedsel (pap), om hen energie te laten voelen voor de 
aangeboden onderwijs en therapie.  
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De regering zorgt voor salaris van speciale leerkrachten. 
Onze gehandicaptenscholen zijn in de wijken Kizungwangoma, Busisi en Chifunfu. 
Op alle scholen zijn er ruim 30 gehandicapten, die dagelijks naar school komen voor onderwijs, 
spel en therapie.  
MMZ NL financiert dagelijks de pap voor de kinderen, zodat ze daadwerkelijk naar school 
komen en de lessen en speltherapie kunnen volgen. 
 

 
Ons NGO bestuurslid Bernadetha met een groep gehandicapte kinderen uit Chifunfu.  
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MMZ TZ heeft in december 2020 uiteraard ook weer een Kerstfeest mogen organiseren voor 
de kinderen. Plezier, met samen eten en samen drinken.  
In een wereld waar armoede overheerst zijn kleine gebaren een groot geluk! 

 
Blik op 2021: 
 

 
In 2021 gaat Maryciana uit ons educatie-project afstuderen. We wensen haar enorm veel 
succes in het laatste jaar van Form VI. 
 
 

 
 
Wat betreft de doelstellingen en projecten van de stichting en van de lokale MamaZulu zal er 
niets veranderen.  
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We krijgen een eigen kantoor in Sengerema en er zal, als NGO, meer gerapporteerd gaan 
worden aan de lokale regering en zodoende meer inzicht komen wat MamaZulu als 
organisatie betekent voor de lokale gemeenschap. 
 
De MamaZulu leden Kulwa en Bernadetha, gaan in 2021 elke maand weer maandelijks Directe 
Hulp verlenen aan kansarme of zieke mensen die net dat duwtje in de rug nodig hebben om 
zelf weer een beter leven te krijgen voor hen en hun familie.  
 
Vanwege de pandemie kan nog niets zeker zijn, maar er staan voorlopig 2 projectreizen op de 
planning in 2021. 

- Naar Sengerema 
- Naar Kiruani 

 
Willeke heeft een nieuw project aangenomen, als member Kiruani Town Advisory & Funding 
Board, een project van Net4Kids.org. Willeke zal, met aan haar zijde Peter Laurian, vanuit de 
stichting MamaZoeloe gaan meedenken/kennis delen in het helpen ontwikkelen van Kiruani, 
een dorp ter grootte van 25 km aan de voet van de Kilimanjaro, in Tanzania. Een totaal-aanpak, 
gericht op scholing, sociale ontwikkeling, landbouw, gezondheidszorg en sociale integratie. 
 
Willeke, Peter en Gerard zullen uiteraard ook onze doelgroepen in Sengerema, Tanzania gaan 
bezoeken, samenwerkende partners spreken en de MamaZulu NGO coachen in hun taken. Er 
gaat, indien mogelijk,  weer een Brillenproject plaatsvinden met metingen en met brillen die 
nog in de koffer van 2018 aanwezig zijn.  We zijn niet voornemens in Nederland brillen in te 
zamelen, want de TZ regering staat het direct inbrengen van brillen uit NL, in koffers, niet meer 
toe.   
 
In alle bezoeken gaan we zien hoe het binnen het project en met de voortgang ervan gaat. We 
gaan weer een luisterend oor en bijbehorende directe hulp bieden. We praten met de mensen 
binnen de doelgroepen, dus de leerkrachten, (adoptie-)ouders, kinderen en de ondernemers. 
En we onderhouden de contacten met de Districtsregering. 
 
Van ons MMZ TZ-bestuur in Sengerema:  
‘Wij gaan ons in 2021 voornamelijk focussen op 3 scholen met in totaal ruim 90 gehandicapte 
kinderen, zodat deze kinderen school en therapie kunnen volgen in Sengerema.  
Ook verlenen we elke maand  ‘directe hulp’  binnen ons leefgebied.  We kijken wat iemand echt 
heel hard nodig heeft en hoe kunnen we met relatief weinig geld van MMZ NL en met onze 
eigen kennis, voor die mensen het verschil gaan maken. Dát is ons doel. 
We gaan in samenwerking met partner NURU een nieuw educatie-project starten, waarbij 
weeskinderen weer zorgeloos hun studie kunnen gaan volgen. ’ 
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‘De ondernemers met microkredieten hebben het nog steeds erg moeilijk in de economische 
recessie die Tanzania kent. We doen er alles aan om hen gemotiveerd en actief te houden, 
zodat zij mogelijk aan hun verplichtingen voldoen.’  
 
‘Wij berichten MMZ NL over de voortgang van zaken en over de projecten. De stichting zal de 
achterban en Vrienden, middels mail en op de social media, op de hoogte blijven houden: onze 
FB-pagina, LinkedIN en op de website  www.mamazoeloe.org  
  
‘Wij danken iedereen in Nederland, die dit jaar weer bijgedragen heeft aan onze hulpvraag. 
Onze minderbedeelde gemeenschap heeft het vaak moeilijk en is zich inmiddels heel bewust 
van de hulp uit Nederland en het is aan ons de taak om de gelden uit Nederland op een directe, 
efficiënte en goede wijze uit te geven. Dit doen we altijd in overleg met bestuur MMZ NL.’ 
 

Together we can! 
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3. Financiële zaken 
 

3.1 Balans 
 

Activa Bedrag in Euro 
31-12-2020 

Bedrag in Euro 
31-12-2019   

Passiva Bedrag in Euro 
31-12-2020 

Bedrag in Euro 
31-12-2019 

         
Liquide middelen        
- bankrekening  €       2.859,04   €       2.031,81   Eigen vermogen  €          4.859,04   €        8.051,56  
- spaarrekening  €       2.000,00   €       6.019,75       
         
Totaal  €       4.859,04   €       8.051,56       €          4.859,04   €        8.051,56  

 
3.2 Baten en lasten 

  

Baten Bedrag in Euro 

  
Totaal aan donaties  €       4.958,59  
    

Lasten 
 Bedrag in 
Euro  

Lasten per project   
- Directe hulp  €      -2.171,42  
- Weeskinderen project  €           -87,50  
- Gehandicaptenproject  €      -2.613,11  
- Brillenproject  €         -100,00  
MMZ CBO  €      -2.532,36  
MMZ NL  €         -646,72  
    
Totaal  €      -8.151,11  

 
 
Het micro-kredietenproject wordt nog steeds onderhouden door MMZ TZ ivm 
terugbetalingen. We geven echter geen financiële ondersteuning meer aan dit project.  
 
Wij danken onze trouwe  Vrienden van de Stichting voor hun royale bijdrages in 2020.  
Zonder Vrienden kunnen we het werk niet doen en dus ook  geen verschil maken voor zovele 
gezinnen.   
Laten we betrokken blijven en blijven doneren, ook in deze moeilijke tijden. 

Dank!  
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4. Organisatie 
 

4.1 Organogram in 2020 
 

 
 

4.2 Vaststelling jaarverslag 
 
Het jaarverslag is opgemaakt, goedgekeurd en ondertekend door het bestuur van de stichting 
te Leidschendam op 3 april 2021 door: 
 
Willeke de Mos, Voorzitter                                  
Gerard van Schie, Secretaris 
Jolanda van Schie, Penningmeester   
 

 

 

 

 

 

Stichting
Mamazoeloe

Mamazulu NGO

Directe Hulp

Weeskinderen naar 
school

Gehandicapte 
kinderen naar school

Medische hulp

NURU

School
teachers

Sengerema
Hospital

Organogram Stichting Mamazoeloe
PartnersProjecten
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5. Bijlagen 
 

5.1 Bijlage A: Afkortingen en begrippen 
 
Afkortingen: 

- CBO = Community Based Organization; 
- NGO= Non Governmental Organization; 
- MMZ NL = de stichting MamaZoeloe in Nederland; 
- MMZ TZ = de MamaZulu CBO/NGO in Sengerema, Tanzania en tevens onze zuster-

organisatie; 
- NURU = voluit NURU Group Ibisabageni Sengerema. Het is de naam van de lokale CBO 

met wie we sinds 2013 samenwerken in hun project: Weeskinderen naar school; 
- WSD = World Sight Day. WSD wordt elk jaar gehouden op de tweede donderdag in 

oktober. Het is een wereldwijd in het leven geroepen dag waarop minderbedeelde 
mensen met zichtproblemen gratis worden geholpen door organisaties die zich 
hiervoor willen inzetten. 

 
Gebieden: 

- Kizungwangoma is de naam van het gebied in Sengerema, waarin de Kizungwangoma-
school ligt. De school is een basisschool voor leerlingen maar heeft ook een speciaal 
klaslokaal voor geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte kinderen; 

- Busisi is de naam van een gebied in Sengerema, aan de oever van het Victoria meer in 
Tanzania. De school is een basisschool voor leerlingen maar heeft ook een speciaal 
klaslokaal voor geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte kinderen; 

- Sengerema is een van de zeven districten in de regio Mwanza in Tanzania, aan het 
‘Lake Victoria’. Hier leven nog veel mensen in armoede, in krotten van woningen en in 
veel gevallen eten ze maar 1 maaltijd per dag. 

- Kiruani village is een community aan de voet van de Kilimanjaro in Tanzania. Kiruani is 
een nog onderontwikkeld gebied, waar middels ontwikkelingssamenwerking de 
aankomende 3 jaren een totaalaanpak wordt ingezet op het gebied van scholing, 
gezondheidszorg en zelfredzaamheid. 

 
 


