
 

Beste sympathisanten 

In 2018 kon Mikumikids terug op uw steun rekenen en we willen u dan ook ten zeerste danken voor 

alle goede dat we dank zij u konden realiseren. Dank u wel voor uw steun en acties voor de 

weeskinderen van MikumiKids! 

MikumiKids is verantwoordelijk voor 40 kinderen en dit brengt heel wat vreugde en jammergenoeg 

ook heel wat bekommernissen met zich mee. Soms worden we geconfronteerd met zeer precaire 

toestanden. In de zomer meldden we u dat een van onze kinderen chronisch ziek was en HIV positief. 

Ondanks alle goede zorgen in het ziekenhuis van Mikumi hebben we afscheid moeten nemen van 

Kibabu in het najaar. We drukken hier dan ook onze spijt en steun uit aan de vriendjes en verzorgsters 

van Kibabu en wensen hen veel sterkte toe bij dit verlies. 

De specifieke omstandigheden van Tanzania en het tropische klimaat zorgen inderdaad voor extra 

uitdagingen. Daarbij is helder en zuiver drinkwater een belangrijke uitdaging om ziektes te 

voorkomen. Daarom hebben we in 2011 met uw steun een waterput geboord op 80 meter diepte. De 

generator, die voor het pompen nodig is, werkt 

intussen niet meer. We zijn dan ook heel blij dat 

we na veel perikelen een speciale waterpomp, 

die op zonne-energie werkt, hebben kunnen 

installeren. We exporteerden deze pomp in 

2016 en bij de plaatsing van de pomp en de 

zonnepanelen was er onvoldoende druk op het 

water. Na onderzoek bleek dat de pomp een 

fabrieksfout had. Na lang aandringen heeft de 

fabrikant zijn akkoord gegeven om de pomp te 

vervangen.  Uiteindelijk werd ons en uw geduld 

beloond! De pomp werd deze zomer met succes 

geïnstalleerd en werkt uitstekend. Het weeshuis heeft na 2 jaar terug lopende water in 

handbereik. Bekijk ook deze filmpjes op Youtube (titel : “Water voor Mikumikids 

dankzij zonnepomp” en “Installatie zonnepomp voor MikumiKids”). Dank je wel aan 

alle sympathisanten die dit mogelijk maakten. 

Verder is er nog enorm veel werk in het weeshuis en we geven je dan ook graag onze planning voor 

2019 door. In 2012 installeerden we zonne-energie in het weeshuis. De batterijen zijn intussen 

versleten en laden ‘s middags niet genoeg op. Er is nood aan aankoop van nieuwe batterijen om ’s 

nachts verlichting te verzekeren. Een goede gel-batterij kost ongeveer 500 euro en er zijn twaalf  

nieuwe batterijen nodig … 

Voor de voorziening van voedsel heeft MikumiKids een eigen kippenhok uitgebouwd. Dit zorgt niet 

alleen voor eten voor de kinderen, maar heeft ook een belangrijke educatieve taak.  De voorlopige 



omheining die aangelegd werd is niet bruikbaar meer en er kunnen momenteel geen kippen meer 

gekweekt worden. We sparen dus voor een nieuwe omheining (betonpalen, betongieten voor de 

palen te fixeren, kippenhaas,…) en dan kunnen we een nieuwe opstart maken voor het kippenhok. 

MikumiKids heeft sinds 2005 flink geïnvesteerd in slaapkamers, speelruimte, toiletten, douches en 

refter enz. voor de kinderen. Tot nu toe wordt nog altijd gekookt in een zeer gebrekkige infrastructuur. 

Om aan vereisten van hygiëne en kwaliteit van de voeding te verzekeren willen we daarom 

investeren in een nieuwe keuken die geschikt is om voor een grote groep te koken. Hiervoor is een 

nieuw gebouw nodig en aanleg van elektriciteit en afwatering. We willen ook een nieuwe fornuis 

installeren en keukenkasten om het kookgerief, borden en bestek proper te kunnen wegbergen. 

U begrijpt dat we in 2019 het welzijn van de kinderen verder willen verzekeren. We vinden het 

belangrijk dat elk kind een kans krijgt op goed onderwijs en een diploma kan halen.  

De kinderen van het lager onderwijs gaan naar de school van het dorp. Hierdoor zijn de kinderen 

geïntegreerd in het dorpsleven i.p.v. afgezonderd te zijn zoals in andere weeshuizen. De scholieren 

van de secundaire school volgen les in Mikumi Secondary. Leerlingen die geen basisdiploma behalen 

volgen technische opleiding in VETA-Mikumi of in het Folk instituut in Kilosa.  

Om het opvoeding project van MikumiKids te ondersteunen zullen vanaf februari drie studenten 

opvoeders van de Karel De Grote Hogeschool stage zullen volgen bij MikumiKids. 

MikumiKids zorgt ook voor enkele kinderen die een zeer bijzondere 

aandacht nodig hebben. Zo is er een  jongere met schizofrenie die het 

trauma van het verlies van zijn mama niet heeft kunnen verwerken. Enkele 

kinderen van MikumiKids zijn HIV-positief en krijgen antiretrovirale 

middelen. Vorig jaar hebben we een bijzonder kwetsbaar kind opgenomen 

in het weeshuis van MikumiKids. Tokta is  zwakbegaafd en verlamd aan de 

benen. Hij werd volledig in de steek gelaten en de welzijnswerkers van 

Mikumi hebben hem naar MikumiKids gebracht met de vraag om 

permanent voor hem te verzorgen. 

Beste vrienden, ouders en grootouders. De kinderen van MikumiKids rekenen op u om elke dag goed 

verzorgd te worden in 2019. Dank u wel voor al uw steun!  

Wilt u ook dat deze kinderen 

in een gezonde en veilige omgeving kunnen opgroeien? 

Steun MikumiKids via uw gift op volgende rekening: 

Congodorpen-MikumiKids - Geldenaaksebaan 322 bus 2 

3001 Heverlee - BE22 0688 9424 5047 

Voor giften van meer dan 40 euro ontvangt u een fiscaal attest van de NGO Congodorpen 

We danken u ten zeerste voor uw kostbare gift 

en wensen u van harte een gezond en  gelukkig 2019!!!! 

Voor MikumiKids 

Koen Lein en Tausi Mpagama 


