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Je krijgt deze nieuwsbrief omdat je interesse hebt getoond in ons project
Pamoja Nguvu, ons project in Tanzania waar wij een microkrediet geven aan
kansarme vrouwen en aan afgestudeerde jongeren van Happy Watoto.

Website live
Het is eindelijk zo ver: de website is live! Kijk maar eens
op http://www.microkrediettanzania.nl  Wij vinden het heel mooi geworden.
Onze dank gaat uit naar Brewwwrs te Haarlem voor het ontwikkelen van de site
en naar LENNDL voor de hulp bij het schrijven van de tekst. Verder gaat onze
dank uit naar onze eigen Rick en Natalie die er voor zorgen dat er een Engelse
versie van de website komt.

Jullie hebben lange tijd geen berichten ontvangen over Pamoja Nguvu,
waarvoor onze oprechte excuses. We hadden technische problemen met het
versturen van de nieuwsbrief en het ontwikkelen van de website duurde veel
langer dan wij hadden verwacht. Maar nu zal er weer regelmatig een
nieuwsbrief worden verzonden en ook op de website zijn op de pagina Nieuws
de laatste berichten over Pamoja Nguvu te lezen.

Voor wie is het microkrediet bedoeld
Met een lening van gemiddeld €140 kunnen wij kansarme vrouwen helpen om
een stabiel bestaan op te bouwen. De lening is bedoeld om hun bedrijfje te
verbeteren en/of uit te breiden. Naast de vrouwen willen wij een lening gaan
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verbeteren en/of uit te breiden. Naast de vrouwen willen wij een lening gaan
geven aan jongeren van Happy Watoto die afgestudeerd zijn en een bedrijfje
willen beginnen. Dit vanwege de band die wij hebben met de stichting Happy
Watoto waar Matti mede-oprichter van is. Naast de criteria die ook voor de
vrouwen gelden, willen wij dat deze jongeren minimaal 2 jaar werkervaring
hebben opgedaan. Bovendien moeten zij wettelijk minimaal 18 jaar zijn om een
lening te mogen krijgen. Op dit moment zijn er nog geen jongeren die aan deze
criteria voldoen.

COVID-19
In Tanzania lijken er minder slachtoffers van het virus te zijn gevallen dan in
Europa. De officiële berichtgeving hierover is echter heel summier, wij
vertrouwen daarom op de informatie die wij krijgen van Fahtma, onze
manager.  Begin april heeft de overheid meteen strenge maatregelen genomen
om verspreiding ervan te voorkomen. Dit hield in dat alle scholen,
kindertehuizen, hotels en restaurants  dicht gingen, de grote markt in Arusha
werd gesloten en alle evenementen (behalve kerkdiensten) werden verboden.
Er was veel aandacht voor de hygiene, overal kwamen emmers water met zeep
te staan zodat men zijn handen kon wassen.
Deze maatregelen hadden ook effect op de vrouwen van Pamoja Nguvu;
degenen die als naaister werken hadden geen omzet meer, omdat er vanwege
het verbieden van evenementen geen nieuwe kleding werd aangeschaft en de
vrouwen op de markt merkten dat er veel minder klanten kwamen. Ons team
begeleidt de vrouwen intensief en heeft  geprobeerd samen met hen te kijken
of er alternatieven zijn om toch een inkomen te hebben. Ook voor ons team
had corona veel invloed: zij bezochten de vrouwen niet meer op de werkplek
(vaak de markt), maar bij hen thuis. Wij hebben voortdurend contact gehad met
Fahtma omdat wij graag willen dat het voor hen veilig is om te werken. 
Vanwege deze situatie hebben wij de afgelopen maanden geen nieuwe
leningen verstrekt tot de situatie meer onder controle is. Vanaf augustus zal er
weer met nieuwe groepen worden gestart. Wij volgen de ontwikkelingen in
Tanzania op de voet en we hebben  voortdurend contact met Fahtma.
We  beseffen dat dit alles heel veel impact heeft gehad op de vrouwen
van Pamoja Nguvu, zij zullen onze steun hard nodig hebben.



Uitbreiding van het team in Tanzania
Dit voorjaar hebben wij een nieuwe projectcoördinator aangenomen, Jesca
Josephat. Inmiddels heeft zij met succes haar proeftijd doorlopen. Zij is een
goede aanvulling op het team, met ervaring in het werken met microkredieten.
Met zijn drieën werken zij intussen hard  aan de evaluatie van de eerste
groepen die een lening hebben gekregen en de aflossingen. Ondertussen
hebben zij contact met vrouwen die graag een lening van Pamoja Nguvu
zouden krijgen en zijn zij alvast bezig met de selectie.
Voor de boekhouding krijgen zij ondersteuning van Irene Elipokea, van het
kantoor van Happy Watoto. Wij zijn blij met deze  groep enthousiaste jonge
vrouwen!

Marjolein de Rooij, die als adviseur voor ons veel heeft betekend bij de opzet
van Pamoja Nguvu en bij de ondersteuning van het startende team, is met haar
gezin teruggekeerd in Nederland. Haar ondersteuning was voor ons van grote
waarde. Inmiddels is Fahtma, onze manager, volledig ingedraaid en wij hebben
het volste vertrouwen in haar.

Bezoek van het bestuur aan Tanzania
Het plan was dat Matti en Monique in juni naar Arusha zouden vliegen om het
project te bezoeken en overleg te hebben met het team. Corona heeft hier roet
in het eten gegooid. We hopen dat in oktober Jacqueline en Fred wel kunnen
gaan.

Tot slot



Tot slot
Dankzij de donoren zijn wij in staat om kansarme vrouwen te helpen een beter
bestaan op te bouwen. Voor €140 help je vrouw aan een lening. Het geld dat is
terugbetaald, wordt opnieuw gebruikt voor een nieuwe lening. Op deze manier
kan jouw donatie meerdere vrouwen helpen. Kijk op de website hoe je kunt
doneren. 

 

contactadres: jacqueline@jacquelinedebruijn.nl

http://www.microkrediettanzania.nl
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