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Special «  Hafiz

Hafiz (c. 1320-1389)

Persian sufimaster 

2 | Sterren van de Straat

Our Hearts sHOuld 
dO tHis MOre

i sit in tHe streets witH tHe Homeless

my clotHes stained witH tHe wine

from tHe vineyards tHe saints tend

ligHt Has Painted all acts

tHe same color

 so i sit around and laugH all day

witH my friends.

at nigHt if i feel a divine loneliness

i tear tHe doors off love’s mansion

  and wrestle god onto tHe floor.

He becomes so Pleased witH me

and says,

“our Hearts sHould do tHis more.”
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SPECIAL «  VOORWOORD

Een jaar heb ik gewerkt en geleefd met straat-
jongens in Tanzania.Ze hebben mijn hart gesto-
len. Straatjongens doen dat soms. Stelen.
Er zijn mensen hier in het westen die denken 
dat ik de jongens wat heb gebracht. Ik voel het 
andersom: zij hebben mij iets gegeven. Ze heb-
ben mij laten zien dat het niet uitmaakt wat je 
hebt gedaan, wat je hebt meegemaakt, wat je 
hebt of wat je mist. Je kan altijd een andere weg 
inslaan. Je kan vechten voor een andere toe-
komst, hard werken, veel lachen met je vrien-
den, genieten van je eten, de mooie natuur. Met 
af en toe een helpende hand, een lach, een ad-
vies van iemand die om jou geeft. 

Niet alleen de jongens, ook Tanzania heeft mij 
een andere kant van Afrika laten zien. De kant 
van schoonheid, tradities, oude wijsheid, vrien-
delijkheid, gelukkig zijn met wat er is, en opti-
misme. 

Voor ik naar Tanzania ging, hoorde ik nogal wat 
redenen om niet te gaan: het is gevaarlijk, het is 
niet goed voor je carrière, het is water naar de 
zee dragen, het is hopeloos. 

Het is waar, er zijn enorme problemen. Je kan 
hier eindeloos bij stilstaan, dan blijf je zitten 
waar je zit en verandert er niks. 

Ik ben heel blij dat ik ben gegaan. En hierdoor 
iets van het licht van de Tanzaniaanse  sterren 
heb opgevangen. 

Bedankt 
Dickson, Ally, Erick, Lazaro, Maulid, Japhet, Jackson, Ernest, 
Denis, Barakka, Mussa, Victor, Kelvin, Abdul, Michael, Her-
man, Silas, Cosmas Martin, Kelvin, Muhamed, Pascal, John, 
man, Meliaki, Stiven, Joram, Shukuru en alle anderen!

Annie de Laat

Tanzaniaans gezegde

LIVING WITH 
THE STARS

I POINT YOU THE STARS, DON’T 
LOOK AT THE TIP OF MY FINGER.
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LANDKAART 
TANZANIA

De oppervlakte van Tanzania is 945.000 km2.  
Dat is 25x Nederland. De hoofdstad is Dodoma.

TANZANIA «  LANDKAART

DODOMA

MAGUGU

SINGIDA

MOSHI

MWANZA

ARUSHA

DAR ES SALAAM

IRINGA

TANGA
TABORA
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en zei: Ik hou van je mijn zoon, zorg voor jezelf 
en niet voor mij.
De volgende morgen besloot ik de straat op te 
gaan om geld te verdienen om momy te hel-
pen. Ik had het beloofd. Na een maand of drie 
kreeg ik bericht dat mijn moeder was gestorven. 
Ik was geschokt en ging snel naar huis. Toen ik 
thuis kwam, hoorde ik dat mijn moeder al twee 
weken daarvoor was begraven.

Ik heb een bloem geplukt om op het graf van 
mijn moeder te planten. 

Dus ik woonde met mijn moeder, zij zorgde voor 
mij. Ze werkte als chef-kok. Toen ik zes was ging 
ik naar school. In die tijd leefde ik gelukkig met 
mijn momy. Toen ik in standard 3 (3e klas) zat, 
werd ze plotseling ziek. Ze raakte vanaf haar 
middel verlamd en kon niet meer lopen en wer-
ken. Haar familie wilde niet helpen om ruzies in 
het verleden. Maar mijn little mother (tante) had 
medelijden en ze nam ons in huis. 

Ik was zo verdrietig over wat er met mijn lieve 
momy was gebeurd, en er was no way out. Ik 
kon haar niet helpen. Ik kon haar ook niet naar 
een ziekenhuis brengen. 

Op 7 juni 2003 belde momy mij en zei dat ze zich 
niet goed voelde, misschien had ze koorts of 
malaria. Ze vroeg of ik medicijnen wilde kopen. 
Ik zei oké en kocht de medicijnen. Het was in de 
ochtend. ‘s Avonds zei ze dat ze dorst had en dat 
ze een biertje wilde. Ik bracht het. Daarna wilde 
ze meer bier en ik gaf haar nog drie flesjes. Toen 
zei ze dat als ze dood zou gaan, ik goed voor 
mezelf moest zorgen. Ik begreep niet waarom 
ze dat eigenlijk zei. Maar toen ik op weg was 
naar de winkel kwam ik een buurvrouw tegen. 
Die vertelde me dat ze mijn moeder had horen 
zeggen dat ze zelfmoord zou plegen. Ik bedacht 
ineens dat ik haar die dag medicijnen had gege-
ven... Ik ging snel naar huis om te vragen waar 
de medicijnen waren. Maar ze had alle medicij-
nen met het bier al ingenomen. Ik schreeuwde 
om de buurman, die heeft haar naar het zieken-
huis gebracht.

Op die dag ben ik gestopt met school. 
Ik was zo verdrietig omdat ik dacht dat ik mijn 
moeder had vermoord. Want ik had haar de me-
dicijnen en het bier gegeven. Ik had pijn in mijn 
hart en werd een beetje gek. 

Goddank werd ze beter. Het maakte me gelukkig 
toen ik mijn moeder weer zag en ze nog leefde. 
Maar ze kon nog steeds niet lopen. Mijn tante 
was niet gelukkig, ik weet niet waarom niet. La-
ter vertelde mijn momy dat ze wilde sterven om-
dat haar zus haar haatte.

Dat maakte me erg ongelukkig en ik besloot dat 
ik zelf voor haar zou gaan zorgen. Ik zei dat te-
gen mijn momy, dat ik werk moest zoeken om 
haar te helpen. Maar ze zei dat ik jong was, te 
jong om haar te helpen. Ik voelde me zo rot en ik 
beloofde dat ik haar zou helpen. Toen glimlachte 
ze alleen en gaf me een kus. Het doet me pijn 
om te zeggen, maar het was de laatste kus die 
ik van mijn moeder kreeg. Ik wist het toen niet, 
maar het was de laatste keer. Ze omhelsde me 

voor mijn moeder
“Mijn naam is Dickson John. Ik ben geboren op 18 oktober 1991 in Dar es Salaam. Mijn hele familie 
woont daar. Vanaf mijn geboorte heb ik alleen met mijn lieve momy (mama) geleefd. Ik heb mijn 
vader nooit gezien. Momy vertelde dat ze zijn gescheiden toen ze zwanger was. Ik heb geen idee 
of mijn vader leeft of dood is.

De enige foto die Dickson heeft 
van zijn moeder.
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My son consider this message

Dreams come true

If you take the time

To think about you want in life

Get to know yourself

Find out who you are

Chose your goals carefully

Be honest with yourself

Find many interests and pursue them

Find out what is important for you

Find out what youre good at

Dont be afraid to make mistakes

Work hard to achieve & success

When things are not going right dont give up

Just try harder

Give yourself freedom to try out new things 

the real stories «  D ickson
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Op straat

De eerSte week op Straat

De eerste week op straat had ik het erg moeilijk. 
want ik wist niet waar ik kon slapen, eten en 
hoe ik aan geld moest komen. 

De eerste dag werd het avond en ik sliep on-
der bomen. Zonder eten. De volgende dag kon 
ik bagage dragen. Hier kreeg ik wat geld voor. 
Ik kocht flesjes water om te verkopen. Maar ik 
had nog geen plaats om te slapen. Ik vond een 
betere plek, bij een garage, onder oude auto’s.

Na vijf dagen was ik gewend. Ik begreep hoe 
het werkte en ik kreeg vrienden. Toen begon ik 
sigaretten te roken. Mijn vrienden zeiden dat ik 
ook marihuana moest roken. Maar dat wilde ik 
niet. Ik herinnerde me wat mijn moeder me had 
verteld. Dat ik geen marihuana moest roken of 
alcohol drinken, omdat het mijn leven kapot zou 
maken. 

Toen ik bij het graf kwam ben ik op de grond 
gevallen. Ik heb geen idee wat er daarna is ge-
beurd en hoe ik ben thuisgekomen. Ik wilde de 
foto’s van mijn moeder vinden. In haar tas vond 

ik haar dagboek. Daarin schreef ze over haar le-
ven en over haar zoon, over mij. En ik vond een 
briefje voor mij. Dit is wat zij schreef en wat ik 
altijd zal onthouden. 

De dag erna ben ik teruggegaan naar de straat.

pag007-010_Dickson.indd   9 06-12-13   15:23
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DOn’t give up

Het leven op straat was erg hard en gevaarlijk. 
Ik riskeerde mijn leven. Op een nacht vond ik 
geen goede plaats om te slapen. Ik besloot on-
der een geparkeerde bus te gaan liggen. Ik was 
zo moe dat ik niks hoorde. Maar toen ik wakker 
werd was de bus verdwenen. Zonder dat ik iets 
had gemerkt. Maar ik was gelukkig niet gewond. 
Vanaf die dag stopte ik met slapen onder auto’s. 
En ik vond een nieuwe plek, onder een boom. 
Ik was moe. Ik probeerde van takken zoiets als 
een bed te maken. Maar het was te koud in de 
nacht. Ik werd erg ziek. Ik dacht toen: als ik visser 
ben verdien ik veel geld. Dus ik besloot visser te 
worden. In de eerste week ging ik bijna dood. Ik 
kon niet zwemmen. Maar ik moest de vissen met 
mijn handen vangen. Ik sprong in de oceaan en 
kon het niet. Ik probeerde mezelf te redden maar 
ik ging dieper en onder. Toen gaf ik het op en 
zei twee woorden: God vergeefme. Toen verloor 
ik m’n geheugen en vond mezelf later buiten 
de oceaan op het strand. Een heleboel mensen 
om me heen. Ik was zo bang. Iedereen was ver-
baasd dat ik nog leefde. Een man gaf me water 
en vertelde wat er met mij gebeurd was. Hierna 
was ik erg bang om een visser te worden. Maar 
een man zei: Never give up. We gaan samen en 
ik zal het je leren (zwemmen). Toen deed ik het. 
Ik was sterk en deed m’n best. Het lukte me en ik 
werd visser. Dit is hoe mijn leven was. 

Dreams cOme true

Ik dacht altijd aan mijn moeder. Dat ik haar had 
beloofd om haar te helpen, maar ze ging dood 
voor ik iets kon doen. Na een paar maanden 
vergat ik het een beetje en ging vechten voor 
mijn toekomst. Ik leefde jaren op straat, meestal 
in Dar es Salaam. In 2005 ontmoette ik iemand 
die naar mijn verhaal vroeg. En of ik naar school 
wilde. Ik zei: Ja, ik moet naar school. Hij nam 
me mee naar een centrum voor straatkinderen 
in Dar es Salaam. Ik was daar drie jaar. Ik zorg-
de voor de konijnen en de biggetjes. Ik had 108 
konijnen en 85 biggetjes. Ik hield echt van ze, ze 
waren grappig en ik kon al de rottige dingen van 
de straat vergeten. 
Ik ging ook naar school, standard 4. Ik was slim, 
maar ik vond het niet leuk, ik was nog jong. 
Maar ik moest en ze gaven me veel huiswerk. 
In 2006 brachten ze maar een ander centrum: 
Child in the Sky in Makumira. Want hier kon ik 
techniek leren, dat wilde ik ook. Maar in Child 
in the Sky veranderde mijn plan, ik ging weer 
naar school. Ik deed het Menkwa programma 
en deed examen in 2007. Ik slaagde en kreeg de 
kans om naar de secondary school te gaan. Dat 
heb ik ook afgemaakt. Nu ben ik kok in de Kiboko 
Lodge, het liefst wil ik tourguide worden. Maar 
die opleiding is erg duur. Of anders Topkok.”

De nickname van Dickson is Dicksome Boy John: dat is ook 
zijn naam op Facebook. Dickson slaat mooie teksten op en 
hij stuurt ze naar z’n vrienden, om de dag mooier te maken.

Kok in de Kiboko Lodge.
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Watoto Foundation «  inFormatie

Straatkinderen een toekomst bieden. Dat is wat de Watoto Foundation in Tanzania doet. Jongens 
van de straat onderdak geven. En vervolgens een opleiding en werk. Kinderen die zonder een hel-
pende hand verloren gaan. 

De stichting is in 2002 opgericht door Truus en 
Noud van Hout.

mIssIon statement:

“Our mission is that children’s rights should al-
ways be respected and that they have their right 

to education. Through social workers we reuni-
te them with their families and relatives. After 
completing standard 7 and with our Vocational 
Training Insitute including farming, agriculture, 
carpentry and welding, we make sure that they 
have a good paid job”.

Kernbegrippen in de aanpak van de Foundation 
zijn:
• make your own futureplan
• you can do everything, if you want
• we can help you, but u have to do it.

resULtaten 

Het begon in 2003 met vier jongeren. Inmiddels 
heeft WF honderden straatjongens geholpen. 
De meesten hebben betaald werk, een aantal 
konden naar een secundary school, high school 
of universiteit.

meDeWerkers

In Tanzania werken 30 mensen voor de Foun-
dation: leerkrachten, social workers (2) en ma-
nagement (2) en bewakers. Alle medewerkers 
zijn Tanzaniaans. In de lodge werken 10 jongens. 

Daudi: 
People sitting inside 
their homes
People pass
Children lying on the street.

Drie verschillende projecten in samen-
hang maken de kans op succes zo groot 
mogelijk: 

Child in the Stars : Drop-in centrum in 
Arusha. Hier komen kinderen direct van 
straat voor de eerste opvang.

Child in the Sky: Opleidingscentrum in 
Makumira. In dit centrum wonen de jon-
gens en krijgen een opleiding.

Kiboko Lodge: Jongens die hun toekomst 
zien in de toeristensector kunnen na hun 
opleiding in Child in the Sky werken in de 
Kiboko Lodge. Deze lodge van de Founda-
tion is de eerste lodge ter wereld die ge-
rund wordt door ex-straatkinderen. 

WATOTO FOUNDATION
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Goodluck: straatjongens dromen.

Inkomsten

De Foundation wordt ondersteund door spon-
soren uit het buitenland, met name Nederland. 
Om de afhankelijkheid van giften te beperken 
zijn er andere bronnen van inkomsten: de boer-
derij, meubelmakerij, laswerk, autoreparatie en 
de Kiboko Lodge. 

organIsatIe

WF Tanzania zorgt voor de feitelijke uitvoering 
van de opvang van straatjongens in Tanzania. 
WF Holland ondersteunt de Tanzaniaanse orga-
nisatie financieel en op andere wijze, hun be-
langrijkste rol is fondsenwerving.

Watoto Foundation «  inFormatie
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BLAUW
I S  D E  AT L A N T I S C H E  O C E A A N

GEEL
STAAT VOOR DE RIJKDOM 

AAN DELFSTOFFEN

ZWART
ZIJN DE MENSEN

GROEN
IS DE VRUCHTBAARHEID VAN HET LAND 
EN DE EINDELOZE GROENE VLAKTEN

DE VLAG VAN 
TANZANIA
DE BETEKENIS VAN DE KLEUREN

TANZANIA «  VLAG
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Tanzania «  algemene inFo

Tanzania
De republiek Tanzania is in 1964 gevormd door het samengaan van Tanganyika en Zanzibar. 
De eerste president was Nyerere, bekend als Baba wa Taifa: father of the nation.

Inwoners 

Tanzania werd al circa 2 miljoen jaar geleden be-
woond door mensachtige wezens. Fossielen van 
menselijke voorouders zijn in de Olduvaikloof 
gevonden. Wetenschappers nemen aan dat daar 
de oorsprong van de moderne mens ligt. 

Tanzania heeft in 2013  ongeveer 46 miljoen in-
woners. Het aantal bewoners per km2 is 39 (in 
Nederland 383).

TrIbes (sTammen)

Tanzania is van oudsher een stammensamenle-
ving. Er zijn 120 verschillende tribes, met hun 
eigen gebruiken en taal. De tribes leven met el-
kaar, zonder conflicten. Geen enkele tribe is gro-
ter dan 10% van de  bevolking.
De bekendste tribe is de Massai, een nomadisch 
volk dat leeft in het noorden van Tanzania, dicht 
bij de wildparken. De Massai leven nog groten-
deels op traditionele wijze. Hun belangrijkste 
bezit is hun vee: koeien, geiten en schapen. Hun 
kleding en sierraden zijn bijzonder kleurrijk. 

Taal

Landstaal is Swahili, elke tribe heeft daarnaast 
zijn eigen taal. Engels wordt steeds belangrijker 
en wordt in Swahili soms verbasterd: aeropleni, 
baisikeli en shule.

economIe

De economie steunt voor een groot deel op de 
agrarische sector. Tweederde deel van de be-
roepsbevolking werkt hierin, voor eigen gebruik 
en export. Belangrijke exportproducten zijn kof-
fie, katoen en thee. Voor eigen gebruik (ugali, 
nationaal gerecht nr. 1) wordt mais verbouwd. 
Zanzibar is bekend om zijn kruiden: peper, ka-
neel en kruidnagelen. Het vee (koeien, geiten en 
schapen) wordt met name voor eigen gebruik 
gehouden. Tanzania is rijk aan delfstoffen, zoals 
steenkool, ijzererts, diamant, goud en Tanzanite. 
De goudproductie is bijna 30.000 kg per jaar. 
Tanzania is sterk afhankelijk van hulpgelden, het 
is circa de helft van het overheidsbudget.

levenssTandaard

Tanzania is een van de armste landen ter we-
reld. Meer dan de helft van de bevolking (meer 
dan 20 miljoen mensen) leeft onder de armoe-
degrens van 1 dollar per dag. Op de Human 
Development Index staat Tanzania nummer 159, 
van 177 landen. De gemiddelde werknemer in 

Tanzania met een baan verdient zo’n 100 dollar 
in een maand. De werkloosheid is enorm. Exac-
te cijfers zijn niet bekend, maar schattingen lig-
gen rond 50%.  Slechts 6% van de bevolking valt 
onder een vorm van sociale zekerheid.

munT

De munteenheid van Tanzania is de Tanzaniaan-
se Shilling.
100Tsh = 0,05 Euro (0,06 dollar).
1.000Tsh = 0,50 Euro.
10.000Tsh = 5 Euro

HIv/aIds

Naar schatting 10% van de be-
volking tussen 15 en 50 jaar is 
seropositief. In stedelijke ge-
bieden ligt dit percentage veel 
hoger. Hoofdoorzaak is onvei-
lige seks. 100.000 mensen per 
jaar worden met hiv besmet.

levensverwacHTIng

2% van de bevolking is ouder 
dan 65 jaar. De gemiddelde 
levensverwachting is 58 jaar. 
(Nederland: 81). Oorzaken: 
armoede en aids. Ziektes als 
malaria, TBC, diarree en in-
fectieziekten komen nog veel 
voor. Tanzania is een van de vijf 
landen met het hoogste sterfte-
cijfer door malaria. Het aantal 
artsen in Tanzania is het laagst 
ter wereld: 0.01 per 1000 (Ne-
derland: 4).
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Tanzania «  famil ie

Traditioneel is de man de hoofd van het gezin. 
Van hem wordt verwacht dat hij het geld binnen-
brengt. Vrouwen zorgen voor de kinderen (ge-
middeld vijf), het eten en de verkoop van pro-
ducten van het land, zoals bananen.
 
Er zijn veel alleenstaande moeders. Dit komt 
doordat mannen van het platteland naar de 
steden vertrekken om werk te zoeken, wat niet 
vaak lukt. Ze kunnen niet terugkomen met lege 
handen dus blijven ze weg. Veel mannen verla-
ten een vrouw met kinderen voor een andere 
vrouw, met kinderen. Er zijn ook vrouwen die 

vertrekken, zij laten dan nogal eens hun kinde-
ren achter bij grootouders. Ook sterven veel ou-
ders als de kinderen nog jong zijn.

Er zijn nauwelijks straatjongens die uit een vol-
ledig gezin komen. De meesten leefden met hun 
moeder of bij grootouders.

Vaders zijn in de levens van de meeste jongens 
nauwelijks aanwezig geweest. Moeders bijna 
altijd wel. Alle jongens spreken met liefde over 
hun moeder en willen voor haar zorgen.

Familie
Familie is erg belangrijk in Tanzania. Iedereen: ouders, grootouders, tantes, ooms, tweede moeder, 
vader, halfbroers, neven en nichten. Familie is het sociale vangnet: als geld nodig is voor een be-
grafenis of dokter of school dan zorgt de familie dat het geld er komt. Als het er is. Verzekeringen 
afsluiten of sparen zijn niet gebruikelijk. 

Dear mama

You alwaYs was a black queen, 
mama i FinallY unDerstanD

For a woman it ain’t easY trYin 
to raise a man

You alwaYs was committeD
a poor single mother on welFare, 

tell me how You DiD it
there’s no waY i can paY You back

but the plan is to show You that i unDerstanD
You are appreciateD.

2Pack uit: Dear Mama

2Pack is de artiestennaam van Tupac Shakur, geboren 
in 1971. Hij groeide op in de getto’s van New York. 
Hij woonde bij zijn moeder, zijn vader heeft hij slechts 
een paar keer gezien. 2Pack was een van de meest 
succesvolle rappers ter wereld met 75 miljoen ver-
kochte albums. Zijn songs gaan over geweld op straat, 
racisme en sociale problemen. Hij werd op straat 
neergeschoten en stierf op 26-jarige leeftijd. Na zijn 
dood richtte zijn moeder de 2Pack Foundation op. De 
foundation heeft als missie dat elk kind recht heeft op  
creatieve expressie.

papaoutai

‘Dites-moi D’où il vient
enFin je saurais ou je vais

maman Dit que lorsqu’on cherche bien
on Finit toujours par trouver’

‘tout le monDe sait
comment on Fait Des bébés

mais personne sait
comment on Fait Des papas’

où t’es? papa, où t’es?
où t’es? papa où t’es?

Stromae uit: Papaoutai

Vertaling:
Tell me where he’s from 

finally I’d be where I want
Mother says when we search good

we’ll be done looking forever’
Everybody knows

how to make a child
But no one knows

how to make a father
Papa where are you?

Stromae is de artiestennaam van Paul van Haver, 
een Belgische hiphopper. Zijn moeder komt uit Bel-
gië, zijn vader uit Rwanda. Hij heeft zijn vader drie 
keer in zijn leven gezien.
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Tanzania «  K inderen

Kinderen van Tanzania
Tanzania heeft meer dan 23 miljoen kinderen 
jonger dan 15 jaar. (Totale bevolking: rond 
46 miljoen). Van de kinderen lijdt 40% aan 
chronische ondervoeding. Meer dan 3 miljoen 
kinderen hebben geen ouders of zijn verlaten 
(abandoned). 
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Kinderen «  Tanzania
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Calandiva 

congratulates the 

Watoto Foundation 

with her 10th 
anniversary!

www.calandiva.com
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Goodluck Moshi

the real stories «  Goodluck
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GOOdLUCK  is te KOOp!
Het verhaal over Goodluck: dat hij heel goed 
kan schilderen en nu in het Arusha Declaration 
Museum werkt. Dat hij nogal klein is en daarom 
handig bij inbraken was omdat hij door elk gaat-
je paste. Dat hij alle wapens kon gebruiken.
Op zoek naar Goodluck in Arusha. Hij is niet in 
het museum. Hij heeft geen telefoon. Zijn moe-
der gelukkig wel. En eindelijk komt hij aanlopen. 
Inderdaad, een klein ventje, met een plastic map 
met tekeningen onder zijn arm. Zijn portfolio. 
Hij laat trots zijn tekeningen zien. 

“My name is Goodluckie. Ik kom uit Arusha en 
ben 20 jaar. Ik heb een jaar op straat geleefd. 
Waarom? Omdat mijn vader sloeg. Ik stal geld, 

telefoons enzo en verkocht ze. De politie greep 
me en ik zat drie maanden in de gevangenis. Ik 
kwam eruit omdat mijn moeder naar de gevan-
genis kwam en geld heeft betaald. Ik wilde daar-
na niet meer op straat leven en ben meegegaan 
naar de Watoto Foundation. Na een paar jaar 
ben ik daar vertrokken, ik wilde artiest worden. 
Nu woon ik weer bij m’n ouders, dat gaat nu wel 
goed. Ik krijg schilderles en werk een paar da-
gen per week in het museum. Ik verkoop mijn 
tekeningen en schilderijen op straat. Ik laat ze 
ook verkopen door straatjongens, dan verdie-
nen zij er ook iets mee. Mijn future dream is: 
een Beroemd Artiest worden!”

the real stories «  Goodluck
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Een handbeschilderd T-shirt kost 15.000Tsh. 
Goodluck koopt T-shirts in voor 5000Tsh en 
werkt een dag aan de beschildering. Hij onder-
tekent met: GOODLUCK.

the real stories «  Goodluck
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TANZANIA «  HUIZEN

Huizen in Tanzania
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TANZANIA «  HUIZEN

De meeste huizen hebben een kamer 
en geen WC en douche. Koken gebeurt 
meestal in de buitenlucht op houtvuur. 
Stromend water uit de kraan is zeldzaam. 
Water wordt uit putten gehaald in grote 
plastic emmers. Buiten de steden hebben 
veel mensen geen elektriciteit. Licht komt 
van lampen met kerosine. 

Op de muren zijn vaak oude kranten ge-
plakt en er hangen oude kalenders of 
mooie uitgeknipte plaatjes.
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SPECIAL «  STRAATWOORDEN

De straat heeft zijn eigen taal. Niet te volgen voor anderen. 
Het vocabulaire van scheldwoorden schijnt voldoende om een woordenboek te vullen. 

STRAATWOORDEN

Chokoraa  scheldwoord voor straatkinderen

Kaputwa  ook

Mwizi  dief

Farazi mweupe  politie! (wegwezen)

Nyasii, ganja, msuba, bangi  marihuana

Munju, dikko  eten

Mtibwa  thee

Job  werk

Mdalazo, kusakanya  bedelen

Chapa, ankala, mchiko  geld

Jero  500Tsh

Buku  1.000Tsh

Kaki  5.000Tsh

Nipotere, niteme  laat me alleen

Haina kwere  geen probleem

Arifu, msela, mshikaji, kachaa  vriend

Nyokaa, panyaa  kleine vriend

Usiware  geen probleem

Haina noma  geen probleem

Demu, mazi, shori  vrouw

Beto  mes

Gundi  lijm

Creto  slaapplaats

Kuna winter  koud

Nasikia ubao, lumbo lnaingiza upepo  honger

Kupiga Mgao  wassen

Kupigana miti  to make love

Mtaska, mzungo   blanke

Future  toekomst

Afadhali ya jana  better yesterday

24 | STERREN VAN DE STRAAT
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Special «  Straatkinderen

AAntAllen

Precieze cijfers over hoeveel kinderen op 
straat leven zijn er niet. In 2005 noemt UNI-
CEF in een rapport het getal van 100 mil-
joen. Waarvan in Afrika 30 miljoen. 
In Tanzania zijn er naar schatting 400.000 
straatkinderen. In Moshi en Arusha leven 
respectievelijk meer dan 300 en 500 kinde-
ren tussen 10 en 18 jaar fulltime op straat. 
Meer jongens (90%) dan meisjes (10%).

Fulltime straatkinderen:  

kinderen van de straat 

Leven, slapen, eten en werken op straat 
zonder zorg, liefde, leiding en bescherming 
van volwassenen.
Parttime straatkinderen:  

kinderen oP de straat 

Zijn elke dag op straat, bedelen, werken en 
spelen. Gaan ’s nachts naar huis.

op de volgende bladzijden gaat het over straatkinderen in het algemeen: 
de oorzaken en het leven op straat. in swahili heten straatkinderen  
Watoto wa mitaani.

Home-Street-Home
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Special «  Straatkinderen

OOrzAken 

algemeen 

Push factoren: armoede, slechte behuizing, gezondheidsrisi-
co’s, onstabiliteit, gebrek aan zorg, geweld, zwakke familie-
banden, hiv, gedwongen huwelijken, natuurrampen, oorlogen 
en geen toegang tot basisvoorzieningen zoals school.

Pull factoren (wat maakt de straat aantrekkelijk): vrijheid, fi-
nanciële onafhankelijkheid, avontuur, stadsglamour, streetba-
sed vriendschappen. 

Niet elk kind onder slechte omstandigheden komt op straat 
terecht. De oorzaken zijn een samenloop van verschillende 
factoren. Kwetsbaarheid in combinatie met een noodsituatie 
of een dramatische gebeurtenis brengen kinderen vaak naar 
het punt waarop ze besluiten op straat te gaan leven. 

Zonder veiligheidsnet hebben kinderen vaak geen andere 
keus dan to run. Te vertrekken. De straat is vaak de enige optie 
voor hen.

Streetlife
“
I play the streetlife, because there is no place 
I can go
Streetlife- its the only life I know
Streetlife- and there’s a thousand parts to play
Streetlife- untill you play your life away

You let the people see, just who you wanna be
And every night you shine, just like a super star
That’s how the life is played , a ten cent 
masquerade
You dress, you walk, you talk,
You’re who you think you are

Streetlife- you can run away from time
Streetlife- for a nicket or a dime
Streetlife- but you better not get old
Streetlife- or you’re gonna feel the cold

Randy Crawford: Streetlife

tAnzAniA: when life At hOme is wOrse thAn life On the streets

In een onderzoek onder straatkinderen in Tanza-
nia worden als oorzaken genoemd:

• Familieproblemen, > 40%: geweld, misbruik, 
gebrek aan liefde/zorg, alcoholisme, conflic-
ten.

• Armoede, > 35%: honger, geen geld voor 
school, geen goed onderdak.

30% van de kinderen gaf aan dat er thuis nooit 
genoeg te eten was en 26% dat hun ouders vaak 
alcohol drinken.

de bus stoPte oP de verkeerde Plaats

Het verhaal: Yusuf en Fagili wilden naar Ma-
googoo. Ze zijn broers. Ze woonden bij hun va-
der die hertrouwd is met een andere vrouw, die 
niet van ze houdt. Ze misten hun moeder. Op 
een dag zei hun vader dat moeder in Magoogoo 

woont. Dus ze stapten in de bus om naar Ma-
googoo te gaan. Maar de bus stopte niet in 
Magoogoo. Ze reden door tot de busstand in 
Arusha. En zijn daar gebleven. Zonder geld en 
zonder iemand te kennen. Het was niet de be-
doeling om naar Arusha te gaan of om op straat 
te leven. Na vijf dagen zijn ze meegegaan naar 
het Drop-in centrum. Ze willen heel graag hun 
moeder vinden.

oom helPt niet

Althanassy woonde met zijn moeder in Mgoro. 
Hij ging naar zijn oom in Dar es Salaam, die had 
beloofd geld voor school te geven. Maar zijn 
oom deed dat niet. Althanassy moest voor zijn 
oom eieren verkopen op straat. Althanassy liep 
weg met twee trays eieren en 39.000Tsh. Toen 
het geld op was kwam hij iemand tegen die hem 
meenam naar een opvanghuis voor straatjonge-
ren in Dar es Salaam.

beeld straatkinderen 

Het stigma van straatkinderen is: het zijn crimi-
nelen, vagebonden en ze zijn lui, onhandelbaar, 
asociaal en hopeloos. Ze worden Wadokozi (zak-
kenrollers) en Watuni (hooligans) genoemd. 
Taal zegt veel: woorden hebben de kracht om te 
stigmatiseren en een identiteit te geven. 

de Werkelijkheid 

Het overgrote deel van de straatkinderen leeft 
op straat omdat dat beter is dan thuis. Als er een 
thuis is. Kinderen die op straat terecht komen 
zien de straat als enige weg om te overleven of 
verder te komen. 
 

Jongens opgevangen door de WF noemen 
als redenen o.a.:

• om geld te verdienen voor mijn moeder
• thuis geslagen
• vader drinkt
• misbruikt
• geen school, geen werk
• geld gestolen
• vader dood
• moeder dood
• grootouders hebben geen geld
• moeder sloeg omdat ik een kopje had 

gebroken of ging voetballen
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CHANGeS

Wake up in the morning and I ask myself
“Is life worth living? Should I blast myself?”
I’m tired of being poor and even worse I’m black
My stomach hurts so I’m looking for a purse 
to snatch

2Pack: Changes

28 | sterren van de straat

Special «  Straatkinderen

‘While the mortality rates of homeless youth are 
40x greater than the average in the UK ...we po-
sit that the home situation of many streetchild-
ren and youth in northern Tanzania is as risky as 
that of the streets.’  
In een rapport wordt geschreven: ‘It’s better to 
call it childmigration than runaway.’ 

Overleven

Op straat zijn de kinderen volledig verantwoor-
delijk voor hun eigen levens. Ze ontwikkelen 
zichzelf in materieel, cultureel en moreel opzicht. 
De straatjongens werken of bedelen feitelijk 
meer dan 12 uur per dag.
The Tanzanian children stories show how mista-
ken some segments of society are in regarding 
these lives as worthless. Streetchildren try their 
best to earn income in socially accepted ways 
like carwash, carguards, shoeshiners. 

geld

Vanaf het wakker worden is er de zorg om geld. 
Geld om eten te kopen. 

Manieren om aan geld te komen:
• sjouwen
• verkopen van plastic tasjes
• autoramen wassen
• bedelen
• verkopen van fl esjes water
• stelen
• zakkenrollen
• verzamelen en verkopen van afval
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PriJsliJst OP strAAt

kosten

ELKE DAG IS ZO’N 4.000TSH NODIG OM TE ETEN EN DRINKEN.

RIJST EN BONEN 2.000TSH
UGALI 2.000TSH
CHIPSMAYAJE 2.500TSH
THEE  200TSH
CHAPPATI  300TSH
WATER FLESJE 100TSH OF UIT KRAAN
SODA 600TSH
LOCAL BIER 1.500TSH
LOCAL SIGARETTEN 200TSH VOOR 3
MARIHUANA 200-500 PER SIGARET

verdiensten

VERKOOP PLASTIC TASJE 50TSH PER STUK
VERKOOP FLESJE WATER 100TSH PER FLES
SNOEPJES 50TSH PER STUK
LOLLY 100TSH PER STUK
DRAGEN BOODSCHAPPE/BAGAGE 200-500TSH PER KEER
WASSEN VOORRUIT AUTO 100TSH

ELKE DAG MOETEN ER DUS 100 TASJES VERKOCHT WORDEN OF 
MINSTENS 50 AUTORUITEN GEWASSEN.
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eten 

Wat eten straatkinderen? Eten uit de vuilnisbak. 
Koude resten. Of ze schooien om eten bij restau-
rants. Of als je geld hebt: kopen. De goedkoop-
ste plaatsen om eten te kopen zijn de mamalis-
hes. Dit zijn vrouwen die eenvoudig eten maken 

en verkopen op straat. Mamalishes zijn belang-
rijk voor de jongens. Soms geven ze op de pof 
of ze bewaren geld voor ze. En de jongens zijn 
als vaste klanten welkom bij de mamalishes. Ze 
zorgen voor hun omzet.
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slAPen

Om te slapen zoeken de jongens een zo veilig 
mogelijke plek. Met veel lichten of bewaking. 
Of onzichtbaar. Bij de busstand, voor banken en 
grote winkels. In riolen. In een park. En verder 
heb je nodig: een kartonnen doos om op te lig-
gen en plastic zakken om in te kruipen en over 
je hoofd te trekken.

Bezit

“Hun schat is: hun talenten en verstand. Verder 
hebben ze niks. Alleen de kleren die ze aanheb-
ben en een paar cementzakken om in te slapen. 
Als je op straat iets van waarde hebt, dan kan je 
dat in gevaar brengen. Een jongen die op straat 
komt met goede kleren verkoopt ze direct. Of ze 
worden gestolen. Binnen een paar dagen is al-
les sowieso grauw en smerig. Want je slaapt op 
de grond. Krijgt vlooien.” (Paul, social worker)

de strAAtJOnGen BestAAt niet

Elke jongen heeft zijn eigen unieke achtergrond 
en manier van overleven. Ruwweg zijn er drie 
categorieën:
• Nieuwkomers. Jongens van 10-13 jaar. Ge-

bruiken geen marihuana. Blijven bij elkaar, 
mengen zich niet met andere groepen. Bede-
len om eten. Zie je niet zoveel.

• Ervaren groep. Werken en bedelen om geld. 
Voor eten, marihuana en glue (lijm). Geven 
nauwelijks problemen.

• Upperclass. Gebruiken marihuana, lijm, 
cocaïne. Crimineel. Moeilijk te benaderen. 
Verslaafd.  

Better YeStArDAY

De stad wordt wakker
In de vroege morgen
De jongen op straat
Opent zijn ogen
Yes ik leef nog maar
Gisteren had ik eten
Vandaag heb ik nog niks
Hij kruipt uit zijn doos voor
Another day in Hell
Better Yesterday

(in Swahili: afhadhali ya jana)

Better YeStArDAY

De stad wordt wakker
In de vroege morgen
De jongen op straat
Opent zijn ogen
Yes ik leef nog maar
Gisteren had ik eten
Vandaag heb ik nog niks
Hij kruipt uit zijn doos voor
Another day in Hell
Better Yesterday

(in Swahili: afhadhali ya jana)
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tOekOmst OP strAAt 

dood

Er zijn geen oude straatjongens. Het perspectief 
van kinderen die op straat leven is jong dood-
gaan. Tien jaar op straat overleef je niet. Jon-
geren op straat leven met grote risico’s zonder 
bescherming. Ze zijn ondervoed, leven buiten 
en krijgen malaria, hebben een riskant seks-
leven met grote kans op hiv, hebben ongeluk-
ken, staan bloot aan geweld en misbruik. Door 
drank, marihuana en glue raken ze in de war. 
Veel straatkinderen zijn depressief en plegen 
zelfmoord. 

Straatkinderen hebben geen toegang tot medi-
sche zorg, een arts kost geld. 
‘Being poor is itself a health hazard: worse, ho-
wever is being urban and poor. Much worse is 
being poor, urban and a child. But worst of all 
is being a streetchild in an urban environment.’  
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criminAliteit

Straatkinderen zijn gemakkelijk te gebruiken 
voor misdaden en drugshandel. Ze lopen ver-
volgens grote kans om vermoord te worden 
of opgepakt te worden door de politie. Omdat 
ze iets hebben gedaan of omdat de straten ge-
schoond moeten worden. Bijvoorbeeld als er 
belangrijke gasten in de stad komen.

kiJken nAAr strAAtkinderen

“The way society treats its children refl ects not 
only its quality of compassion and protective 
caring, but also sense of justice, its committ-
ment to the future, and its urge to enhance 
the human condition for coming generations.” 
(J.P. de Cuellar, 5th SG of the UN)

Hoe straatkinderen worden gezien, door de 
maatschappij, door personen, bepaalt hoe er 
met hen wordt omgegaan. 
Er zijn drie mogelijkheden:
• straatkinderen als slachtoffer

Als straatkinderen worden gezien als slachtof-
fer dan staat het ‘zorgen voor’ centraal.

• straatkinderen als criminelen
Als straatkinderen worden gezien als crimine-
len bepaalt afwijzing en  straf het gedrag naar 
straatkinderen.

• straatkinderen hebben rechten
Als straatkinderen worden gezien als kinderen 
met rechten, dan staat het kind als zelfstandig 
mens centraal. 

liJm snUiven: tO BlOt OUt cOld, 
hUnGer And feAr

Het snuiven van lijm is populair onder 
straatkinderen, het is goedkoop en heeft 
al na enkele seconden effect. Lijm wordt 
gesnoven direct uit een tube, op de hand, 
op een doek of met een plastic zak over het 
hoofd om zo min mogelijk damp te laten 
ontsnappen.

De effecten op korte termijn zijn: een roes, 
bedwelming, geheugenverlies, desori-
entatie, lacherigheid, agressie en storin-
gen in de motoriek. Bij hogere doses en 
chronisch gebruik: storingen in hartslag, 
bewusteloosheid en hartstilstand (‘sud-
den sniffi ng death’). Op lange termijn: be-
schadiging van hart, longen, lever, nieren 
en neurologische schade aan evenwicht, 
gehoor en gezichtsfuncties. Ontwennings-
verschijnselen zijn er vrijwel niet.

Special «  Straatkinderen
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“Children living and working on the streets 
cannot be considered as a social problem, but 
instead, as human beings with full potential to 
contribute to society and as positive agents for 
change.” (Office of the high commissionar for 
human rights, UN Children Fund)

rechten vAn kinderen

Alle kinderen tot 18 jaar hebben bijzondere rech-
ten die zijn vastgelegd in de UN Convention on 
the Rights of the Child. Beschreven is hoe kin-
deren behandeld behoren te worden en hun 
rechten.

Enkele van de meest belangrijke rechten van 
straatkinderen zijn:
• geen discriminatie
• het belang van het kind staat voorop
• elk kind heeft het recht om te leven, en dat 

ervoor wordt gezorgd dat kinderen kunnen 
overleven en zich ontwikkelen

• respect voor de mening van kinderen
• bescherming tegen alle vormen van geweld 

(fysiek, psychisch, misbruik, exploitatie)
• elk kind heeft recht op onderwijs.

Bijna alle landen hebben dit verdrag onderte-
kend. Ook Tanzania. Op papier is het geregeld. 
Maar in de praktijk is er in Tanzania nog nauwe-
lijks kennis van de rechten die straatkinderen 
hebben en merken de straatkinderen er niet veel 
(of niets) van. 

Special «  Straatkinderen
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Honor tHy MotHer and 
tHy FatHer

sterren van de straat | 35

the real stories «  Martin

In 2008 is hij door Amani bij de WF gebracht 
om hem verder te helpen. Hij ging daar naar 
school en eind 2010 was hij klaar met standard 
7. Hij kon niet goed leren, hij heeft verstandelij-
ke beperkingen. Maar hij was dol op dieren, hij 
verzorgde de konijnen. Martin was van de konij-
nen. Toen hij klaar was met school was de vraag: 
Wat nu? De beste manier om hem een toekomst 
te geven was om hem iets met dieren te laten 
doen. Dus hij kreeg een zwangere koe. Na een 
paar maanden zou de koe melk geven. Die kon 
hij dan verkopen. Er werd ook een kleine stal 
gebouwd en begin 2011 werd de koe gebracht.  

Drie maanden later bezocht de social worker 
Martin. De stal was inmiddels een bouwval. De 
koe bleek niet zwanger te zijn. De koe werd naar 
het huis van de tante gebracht waar ook Martin 
ging wonen. Elke keer als Martin zijn moeder zag 
maakte zij ruzie. Op een dag beet zijn moeder 
hem. Martins tante wist dat zijn moeder seropo-
sitief is, dus ze nam Martin mee naar het zieken-
huis om te testen of hij besmet was. De test was 
gelukkig negatief. Het ziekenhuis gaf wel medi-
cijnen mee voor een maand, voor het geval hij 
toch was geïnfecteerd. ’n Paar dagen later kreeg 
Martin weer een heftige ruzie met zijn moeder. 
Ze zei dat ze naar de politie zou gaan om hem 
aan te geven. Omdat hij geprobeerd zou hebben 
haar met een bushknife te vermoorden. 

Martin ging diep verdrietig naar het huis van 
zijn tante en heeft alle medicijnen in een keer 
ingenomen. Hij is gevonden en werd naar het 
ziekenhuis gebracht. Na een dag mocht hij weer 
naar huis, het huis van zijn tante. 

Zij is naar de dorpsleider gegaan om hem te 
vragen haar te helpen door met de moeder van 
Martin te praten. Want ook elk gesprek van de 
tante met de moeder eindigde in strijd en be-
schuldigingen. Martins tante was bang om hem 
alleen te laten, omdat hij dan misschien weer 
zou proberen zelfmoord te plegen. 

Als tijdelijke oplossing werd na tussenkomst 
van de dorpsleider besloten dat Martin weer 
bij zijn moeder zou gaan wonen. Zijn moeder 
moest beloven dat ze zou werken aan een goe-
de, rustige relatie met Martin. Zonder strijd. 
Martin en zijn koe verhuisden naar het huis van 
zijn moeder. Martin moest slapen in een ruimte 
naast zijn koe. Er was geen andere plek. 

Martin Ambros is geboren in 1991 in Moshi. Als tweede in een gezin met drie kinderen. De vader is 
dood. Denkt Martin. Zijn moeder heeft psychische problemen. Een van de kinderen is opgegroeid 
bij een tante. Martin en zijn zusje hebben vanaf hun jonge jaren bij Amani gewoond (opvang voor 
kinderen in Moshi).

Martin in zijn kamer, waar hij naast zijn koe moet slapen.
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the real stories «  Martin

Een tijdje later: Martin sliep nog steeds naast zijn 
koe. Die nooit buiten kwam. Martin had geen geld 
voor een touw voor de koe, 1000Tsh. En kwam 
ook niet op het idee er een te maken. Hij had nog 
steeds erge ruzie met zijn moeder. Hij heeft even 
in de gevangenis gezeten omdat hij haar zou wil-
len vermoorden. Vertelde zij de politie.

Hij kreeg een touw van iemand van de Foundati-
on die bij hem op bezoek was. En Elias (een jon-
gen die in Moshi studeert) werd gevraagd om 
hem af en toe op te zoeken en te helpen met de 
normale dingen van het leven. 

Een paar maanden later woonde Martin weer bij 
zijn tante. Hij zat een week in de gevangenis omdat 
hij zijn moeder wilde vergiftigen. Zei ze. Zijn tan-
te heeft hem vrijgekocht en toen woonde hij dus 
weer bij haar. 

Volgens de mensen in het dorp en zijn tante is Mar-
tin een goede jongen. Die je helpt als je hem dat 
vraagt. Een kuil graaft van vier meter diep. Martin 
is niet het probleem. Dat is zijn moeder. Die hem 
nooit heeft gewild. Als klein kind ergens zonder 
kleren heeft neergelegd. Tot hij werd gevonden 
door mensen die hem hoorden huilen. Zijn moe-
der zou hem haten. Ze wil nu de grond verkopen 
waarop zijn kamer staat. Dus hij moet weg. 

Martin zegt dat hij van zijn moeder houdt.

Augustus 2013: Martin heeft een stukje land ge-
kregen van zijn familie. En een nieuwe koe, die 
geeft 4 liter melk per dag. Hij verkoopt de melk 
voor 4000Tsh en kan daar van leven. Het gaat 
goed met Martin. Zijn moeder heeft haar land 
verkocht.

Martin bij zijn moeders huis.

In de cultuur van Tanzania heb je respect 
en liefde voor je ouders, zeker je moeder. 
Je spreekt niet negatief over hen.
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Sinds zes jaar heeft de WF een Drop-in centrum in Arusha: Child in the Stars. Het fungeert als 
eerste opvang voor straatjongens. En feitelijk ook als zeef. Jongens komen direct van de straat en 
blijven hier drie maanden. In deze periode kicken ze af van lijm, alcohol en drugs, en krijgen weer 
een normaal dagritme. 

Maximaal twaalf jongens wonen in Child in the 
Stars, een vriendelijk huis waar ook social wor-
ker Paul en zijn gezin woont. Verblijf in Child in 
the Stars betekent regelmaat, rust, aandacht en 
zorg. De jongens krijgen les: lezen, schrijven, re-
kenen, Engels. Een keer per week krijgen ze tim-
merles. De jongens zorgen mee voor het eten, 
de tuin en konijnen. ‘s Avonds is er muziek, er 

zijn spelletjes, tv en soms een film. Elke jongen 
krijgt aandacht voor zijn problemen en situatie. 

De jongens die in de drie maanden hebben laten 
zien dat ze willen en kunnen veranderen en echt 
gemotiveerd zijn om een opleiding te volgen, 
kunnen na een toelatingsexamen naar Child in 
the Sky.

Child in the StarS

Huiskamer Drop-in centrum.

drop-in centrum arusha

WatOtO FOUndatIOn «  dROP In
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Paul is vanaf december 2012 social worker voor 
de WF. Na zijn studie psychologie werkte hij bij 
verschillende andere organisaties voor straat-
kinderen, onder andere in Nairobi.

Paul is een lange Massaiman. Als hij lacht zie 
je dat: een ontbrekende ondertand (dat hebben 
de mensen van de Massai tribe). Hij is degene 
die de straten opgaat, in de nacht. Om te praten 
met jongens en te zien wie er nieuw zijn. Of niet 
meer te vinden zijn. 

Als hij de straat opgaat neemt hij niks mee. Want 
wat je hebt is zo verdwenen naar iemand die het 
kan verkopen. Hij is nooit bang. Hij weet wat hij 
doet en is altijd voorzichtig. 

Op straat praat hij met jongens. Hij vertelt ze 
over de Foundation. Dat ze hun leven kunnen 
veranderen. Van de straat af kunnen en een toe-
komst opbouwen. Maar alleen als ze echt willen 
en bereid zijn andere keuzes te maken en te le-
ven in de structuur van de Foundation.

Straatbezoek is een van de belangrijkste taken 
van de social worker. Vier keer  per week, in de 
nacht. Overdag laten de meeste jongens niet 
zien wie ze zijn en zijn te druk met geld verdie-
nen en bedelen. Op straat ontmoet hij de jon-
gens en praat met ze. Hij ziet wie er nieuw zijn 
en leert de jongens kennen: hun taal, hun ma-
nier van denken, hun patronen en overlevings-
technieken.

Je plukt ze niet van de straat

“Het is geen fruit. Je kan ze niet meenemen en 
in een huis zetten en zeggen: hier is eten, kle-
ren, een bed en school. Erg goed voor je! Blijf! 
Na een week op straat is dat hun normale le-
ven geworden. Met vrienden, eten, vaste plek-
ken, structuur en regels. En hoewel het hard 
en zwaar is, het is hun leven. Waarom zouden 
ze dat opgeven? Ja, ze zijn moe en verslaafd. 
Hebben niks, alleen wat ze aanhebben en er-
gens een cementzak verstopt, om in te slapen. 
Het moeilijkste is om een jongen de straat af 
te krijgen. Voor even onderdak en kleren, dat is 
geen kunst. Maar dat willen wij niet. Wij accep-
teren alleen jongens die echt iets anders willen 
in hun leven. En bereid zijn hun vrije straatleven 
daarvoor op te geven. Om deze stap te kunnen 
zetten is vertrouwen nodig: de jongen die dui-
zenden keren is bedrogen moet geloven dat het 
misschien waar kan zijn. Dus ik ben vaak in de 
straten van Arusha te vinden. Als een jongen 
zegt dat hij wil komen, dan neem ik hem niet 
meteen mee naar het Drop-in centrum. Ik maak 
een afspraak met hem voor de volgende week, 
op dezelfde plek op straat. Als hij er dan is, dan 
wil hij echt. Anders komt hij niet. 

Sommige jongens hebben duidelijke trauma’s 
en dringend hulp nodig. Maar ze zeggen zelf dat 
het ‘just fine’ gaat. Belangrijk is dat we op straat 
proberen te werken aan hun zelfbewustzijn. 

Change

We gotta make a change
Let’s change the way we eat, let’s change the way we live
And let’s change the way we treat each other
You see the old way wasn’t working so it’s on us to do
What we gotta do,
To survive

2Pack (uit: Change)

WatOtO FOUndatIOn «  dROP In

Paul, social worker.
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Het ecHte verHaal

Alle jongens hebben een voorraad stories: je 
vraagt ernaar en je krijgt er een. De volgende 
dag een andere. Verhalen van: ‘Ik heb mijn zus 
blind gemaakt’, tot ‘Ik heb van mijn vader ge-
stolen’. Ik wil het echte verhaal van de jongen. 
Wees eerlijk naar jezelf, accepteer jezelf. Wat is 
je echte verhaal. Vertel het. Of schrijf het op. Het 
maakt mij niet uit wat er is, wat je gedaan hebt. 
Het enige wat belangrijk is hoe je uit die situatie 
kan komen. Ook daarvoor is het vertrouwen van 
de jongen nodig. Dat hij niet op een of andere 
manier gestraft wordt. Na een tijdje komen de 
echte verhalen. En dan kunnen we aan de slag. 
Dan is er ruimte voor een nieuwe start.

Belangrijk om te leren: 
respect yourself and others

Veel jongens kunnen niet lezen of schrijven als 
ze hier komen. Ook niet als ze naar school zijn 
geweest. Sommigen spreken alleen de taal van 
hun tribe, nauwelijks Swahili. Ze krijgen les in 
vakken zoals Swahili, lezen, schrijven en reke-
nen.

Maar dat is niet het belangrijkste. In deze maan-
den investeren we vooral in verandering van 
hun gedrag. Dat is eerste prioriteit. Geen straat-
taal. Geen drugs. Geen lijm. Geen alcohol. Niet 
jatten. Maar wel: respect voor jezelf en anderen. 
Vriendschap. Betekenis van relaties met ande-
ren. 

Hier mogen ze ook fouten maken, dat hoort bij 
het leven. Vallen en weer opstaan. 

Winnaar!

Het beeld wat de jongens van zichzelf hebben is 
niet positief. Ze schamen zich over wat ze thuis 
hebben gedaan, of op straat. Ze zijn zich niet 
bewust van de enorme kracht die ze hebben en 
hun talenten. Mijn boodschap is: wees trots op 
jezelf. Je bent wie je bent. Je hebt overleefd. Je 
bent een winnaar, geen loser.”

programma

We geven les en combineren dat met dingen die 
leuk zijn, spelletjes, verzorgen van de dieren, 
voetballen. De jongens zorgen voor de tuin en 
helpen met schoonmaken en koken. In gesprek-
ken en door toneel, muziek en acrobatiek probe-
ren we dode gevoelens weer op te roepen. En 
we hebben het steeds over hun toekomst, het 
belang van studeren en werk. We gaan regelma-
tig naar Child in the Sky in Makumira, dat moti-
veert ze om vol te houden en hun best te doen. 

verloop van Het eerste HalfJaar

Steeds verblijven er 10 tot maximaal 12 jon-
gens in het Drop-in centrum. Jongens komen en 
gaan op verschillende momenten naar verschil-

lende bestemmingen. In het eerste halfjaar van 
2013 zijn er zestien jongens doorgegaan naar 
 Makumira. Vijf jongens zijn naar andere centra 
gegaan (bijvoorbeeld omdat ze te jong zijn voor 
WF), vier jongens zijn herenigd met hun familie 
en acht jongens zijn weggelopen. 
Deze aantallen geven het normale beeld weer. 

doelgroep Wf

WF richt zich met name op jongens van 13/14 
jaar. Voor jongere kinderen wordt contact ge-
zocht met andere organisaties. Oudere jongens 
worden niet in het programma opgenomen om-
dat die moeilijk kunnen veranderen. Soms jok-
ken jongens bij de intake over hun leeftijd om 
binnen te komen.  

Jongens in het Drop-in centrum.

10 golden rules Watoto foundation

1. I will never run away or leave the centre without a written  
permission of a staffmember

2. I will never use drugs, glue, alcohol etc
3. I will never abuse girls or take part in any kind of sexual activity 

while staying in the centre
4. I will cooperate and take part in all activities at the centre such 

as: farming, agriculture, welding, carpentry, car and bicyclere-
pair, masonry, cooking, cleaning and leisure activities. We shall 
do all things together, not individually

5. I will never steal or resell any kind of things that belong to the 
centre. I will look after all belongings of the centre

6. I agree that after the third written warning I have to leave the 
centre for ever

7. I willrespect all teachers, boardmembers and directors of the 
centre

8. I agree that we will start and/or continue a good relationship 
with my family or relatives

9. I will follow the praying in the centre seriously
10. I will be open and honest to everybody

Name: Date:

WatOtO FOUndatIOn «  dROP In
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The real sTories «  Welk verhaal Wil je horen

Verhalen hebben alle straatkinderen. Minstens 
een stuk of vijf schudden ze zo uit hun mouw. 
Je wilt een verhaal, nou dan krijg je er een. En 
morgen een andere. Hoe erger hoe beter. En ze 
worden prachtig verteld. Je moet het wel haast 
geloven.

Als de jongens bij het Drop-in centrum binnen-
komen hebben ze alle verhalen nog. En hoe er-
varen de social worker ook is, soms slagen de 
jongens er in binnen te komen met een klets-
verhaal. Reden om snel na de intake de echte 
informatie op te sporen.

De weesbroertjes

Op straat treft de social worker twee jongens 
van een jaar of 12. Die een dramaverhaal heb-
ben, over hun moeder die dood is, vader ook 
en dat ze een paar dagen geleden het huis zijn 
uitgezet zonder geld. De social worker overlegt 
en de jongens worden direct meegenomen naar 

het drop-in. Ergens ver in de bergen zou nog 
een oma wonen. De broeder gaat op zoek. En 
ontmoet een boze oma en opa. Waar de jongens 
op bezoek zijn geweest en met bananen en mais 
voor vader en moeder zijn vertrokken. Ze heb-
ben alles weggegooid en zijn naar de stad ge-
gaan. Vader en moeder zijn helemaal niet dood. 
Ze zijn niet eens arm. De jongens zijn naar huis 
gebracht. Om daar na een paar dagen weer te 
verdwijnen. 
  
Het is belangrijk dat het Echte verhaal wel ver-
teld wordt. Omdat het verleden anders ballast 
blijft die een andere weg onmogelijk maakt.

ernest: voor niks gaat De zon op

“Oooh! Je wilt iets van mij hè? Je wilt mijn ver-
haal! Maar weet je, ik wil ook iets! Ik wil een No-
kia. Of Motorola. Of Samsung.” Schaterlachend 
loopt hij weg. 

Welk verhaal Wil je horen?
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Het verhaal van Shabani Yusfh, geschreven door hemzelf.

SHABANI YUSUFH

THE REAL STORIES «  SHABANI
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Watoto Foundation «  Broeder SaBaS

De leiders van Makumira zijn de broeders Sabas 
en Gerald. Het zijn broeders met hun poten in 
de klei. Ze wonen op het terrein van Makumi-
ra, in het broederhuis. In de gang hangt de ge-
schiedenis van de WF in foto’s aan de muren. In 
de woonkamer staat een grote tafel met plaats 

voor iedereen die langskomt. De bisschop. An-
dere broeders. Toeristen. Broeder Sabas is alge-
meen projectmanager van de WF. Hij ontvangt 
het bezoek met een brede lach. In zijn AH-shirt 
uit Nederland. Hij heeft alle tijd. Ook voor ieder-
een die tussendoor iets komt melden of vragen. 

Broeder SaBaS
een happy man

Door deze jongens te helpen kom ik misschien in de Hemel. Maar zeker niet in het parlement.
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TruST in YourSelf

Sometimes life leads you
in a new direction

and even if you don’t 
feel prepared

or when you don’t want to change
you’re forced to start over.

Life is like that, there are no guarantees.
It makes you feel scared

or anxious or sad.

But after you’ve shed your last tear-
just when you think everything 

is out of your hands-
you take a deep breath
and finally realize that

you have complete control.

Survival is about reclaiming
your “self”

It is about learning to love who
you are.

It is about making wise choises,
setting goals,

and finding out what really 
makes you happy.

It is about rediscovering those
things

you always wanted to do.

Happiness is something that
has to come from within

Nobody can provide it for you.

You are a beautiful, caring,
wonderful person.

You are worthy of all good things.
I know your life is hard right now,

but please, know that
I am always here for you.

This is your new beginning.
I can’t wait to see what you do!

Claudia McCants  
This poem is on the noticeboard in the house 

of the Brother’s
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Watoto Foundation «  Broeder SaBaS

‘ Ik wIl Dat De jongen van De straat weer 

scHoon worDt. Dat De MoDDer en Het vuIl 

verDwIjnt zoDat je weer De jongen zIet 

DIe HIj Is. een Mens.

Kinderen op straat lijden. Ze huilen. Niet dat je 
dat ziet. Ze huilen om het leven wat ze leiden 
en omdat ze geen thuis hebben. Om wat ze zelf 
verkeerd hebben gedaan. Omdat er geen weg 
terug is. Ik wil dat ze weer lachen. Dat ze trotse 
jongens zijn, met een toekomst.

voor De overHeID zIjn straatjongens Het 

vuIl van De straat. 

Vuil dat je oppakt en tijdelijk opruimt. Als er een 
belangrijke internationale conferentie is in de 

stad. Of hoge gasten. Jongens worden dan vast-
gezet, krijgen iets te eten. Worden vrijgelaten als 
het weer uitkomt. Op papier hebben ze mooie 
rechten. Maar dat is maar papier. In werkelijk-
heid zijn ze rechteloos.

wIj zIjn bekenD bIj De polItIe In De oMgevIng.

Soms brengen ze een jongen. En soms helpen 
ze ons.

we zIjn nIet van De grote verHalen, structu-

rele oplossIngen en InforMatIeverzaMelIng. 

Ja, wij leggen pleisters op de wonden. Omdat 
deze jongens gewond zijn. We kunnen niet de 
hele wereld veranderen, die is te groot. We kun-
nen niet iedereen helpen. Maar de jongens die 
hier zijn wel. Elke dag. Tot ze klaar zijn en de we-
reld in gaan. 

we werken saMen Met anDere organIsa-

tIes DIe straatkInDeren Helpen. 

We gaan regelmatig bij elkaar op bezoek en le-
ren van elkaar. We zorgen er ook voor dat jon-
gens op de meest geschikte plek terechtkomen. 
Want elke organisatie heeft een eigen doelgroep 
en werkwijze. 

wat Me ecHt beDroefD Maakt 

is als een jongen wegloopt en weer naar de 
straat gaat. Waarom? Op straat is het lijden, 
regen, muggen en er is niemand die om hem 
geeft. En niemand die een hand uitsteekt.

De ingang van het broederhuis.
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Watoto Foundation «  Broeder SaBaS

soMs ben Ik een beetje Moe van regels en 

ManageMentkwestIes, 

dan helpt het erg om een klus met jongens te 
doen. Ze hebben een bijzondere inzet en werken 
altijd met veel humor. We lachen en dat geeft mij 
altijd energie om er weer tegenaan te kunnen. 

als Ik presIDent was. 

(Broeder Sabas valt stil. Hij denkt na.) Er is geen 
korte weg. De problemen van Tanzania zijn te 
complex en groot voor een simpele oplossing. 

Gisteren was ik op huisbezoek, bij een moeder 
met zes kinderen van verschillende vaders. Uit 
armoede heeft ze een man nodig om voor inko-
men te zorgen. Maar ze raakt zwanger, geld voor 
voorbehoedmiddelen is er niet. Of de man wil 
het niet. De man vertrekt weer.

Ik zou beginnen met alle mensen een net te ge-
ven, zodat ze kunnen vissen. Het verlangen naar 
de zee is er al.

over tIen jaar zIjn er nog Meer straatkIn-

Deren.

Natuurlijk komen er meer rijke Tanzanianen, 
maar ook steeds meer arme mensen. Die steeds 
armer worden. De kloof tussen arm en rijk zie ik 
alleen maar groter worden. En veel mensen met 
geld raken hun hart kwijt.

over tIen jaar ben Ik HIer nog steeDs.

Als God het wil. Ik heb het mooiste werk van de 
wereld. It really makes me happy to work with 

these boys. En dan later een man ergens tegen-
komen en te weten: Ik ken hem! Hij was hier en 
is nu een man met een toekomst. Dat maakt me 
gelukkig.’

MAKE YOURSELF HAPPY

Dit staat op het visitekaartje van broeder Sabas. 
Een interessante tekst op een kaartje van een 
broeder. 

waaroM Deze tekst? 

‘Alles begint met jezelf: je zal eerst gelukkig 
moeten zijn met jezelf, dan pas kan je anderen 
iets geven. Wat je niet hebt kan je immers niet 
geven. En ook: als je blijheid en geluk uitstraalt 
dan geeft het andere mensen hoop.’
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TANZANIA «  SCHOLEN

School in Tanzania
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TANZANIA «  SCHOLEN

LeerpLicht

Sinds 1970 is er leerplicht voor kinderen van 6 
tot 18 jaar. Controle op naleving is er niet. 30% 
van de bevolking is analfabeet. Minder dan 50% 
van de kinderen doorloopt de basisschool en 1 
op de 10 hierna een middelbare school. Oorzaak 
is armoede, vooral op het platteland.

SchooLSySteem

• primary school, vanaf 6 jaar (7 klassen)
• secondary school (4 jaar junior, 2 jaar senior)
• hogeschool en universiteit.

KoSten

Openbare scholen zijn gratis, maar boeken, 
schriften, uniform, transport en eten kosten geld.
Een openbare secondary school kost daarbij aan 
schoolgeld zo’n 60.000Tsh per jaar.

KwaLiteit onderwijS

De kwaliteit van het openbaar onderwijs is 
niet goed. De klassen zijn groot, 70 kinderen is 
normaal. Er is een gebrek aan onderwijzers en 
onderwijsmateriaal. Beter zijn de private (boar-
ding) scholen, maar die zijn duur.
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De WF is fel tegen geld geven aan bede-
lende straatkinderen. Iedereen die geeft en 
denkt hiermee goed te doen, vergist zich. 
Het is zelfs schadelijk. De kinderen kopen 
er drugs en alcohol voor. Het maakt de kin-
deren apathisch, ze gaan niet meer werken 
voor geld. Feitelijk bewijst de gever hen de 
slechtste dienst.

De WF wijst er in zijn brochure op dat veel 
kinderen niet in een opvangcentrum wil-
len blijven, vooral in het toeristenseizoen, 
omdat ze dan veel geld van toeristen krij-
gen. In plaats van geld geven, zouden de 
mensen kinderen kunnen vertellen dat ze 
beter naar een opvangcentrum kunnen 
gaan. En dat voor hun toekomst een oplei-
ding en werk belangrijk is. 

In de stad hangen de duidelijke posters: 
geef niet want je maakt het probleem van 
straatkinderen groter!

WatOtO FOUndatIOn «  geld geven

Geld Geven aan bedelende 
straatkinderen helpt niet
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Victor

the real stories «  v ictor
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Victor was op straat een echte bad boy. Op alle 
straten van Tanzania heeft hij gelopen, gewerkt, 
geleefd. Hij is opgepakt en in een opvoedings-
kamp gezet. Een soort gevangenis ver weg in 
de bush waar hij zeven jaar zou moeten blijven. 
Maar hij bleef niet. Hij is weggelopen. Dag en 
nacht heeft hij gelopen om in Arusha te komen, 
duizend kilometer verderop. 

Nu is hij in Makumira. Hij is gelukkig. Maakt an-
deren gelukkig. Met grappen, dans, muziek en 
toneel. 

Victor is altijd zichzelf. Z’n looks zijn shabby. Het 
maakt niet uit welke kleren hij aantrekt, na twee 
dagen ziet hij er weer uit alsof hij maanden op 
straat heeft geslapen. This is the Real Victor! 

Victor HEEFt EEN rAPtEKSt GEScHrEVEN:

Mama je hebt me verlaten
Ik heb je verloren

Ik heb het heel moeilijk mama

Het leven is zwaar 
Ik vecht met de problemen van het leven

Ik vecht om een goed leven te leiden 
En een goed mens te worden

Ik vergeet u nooit mama
Uw kind zal altijd op u wachten

Ik hoop dat u dit leest mama
En dat u naar mij komt

een eCHte vICtOr

the real stories «  v ictor
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ToekomsTplan

Het hebben van een toekomstplan is niet echt 
een gewoonte in Tanzania. En jongens die op 
straat leven zijn zeker te druk en te moe om met 
zoiets bezig te zijn. Centraal in de werkwijze 
van WF staat wel het toekomstplan: als je een 
plan hebt dan kan je komen waar je wilt zijn. 
Alle jongens kennen dan ook het begrip futu-
replan. En ze weten wat ze willen worden: my  
futureplan is....

opleiding

De werkloosheid in Tanzania is enorm hoog. En 
daarbij is er behoefte aan goed opgeleide men-
sen, zeker in ambachtelijke beroepen. Een oplei-
ding met diploma is erg belangrijk om betaald 
werk te krijgen. 

De WF heeft een eigen leerprogramma ontwik-
keld in de loop der jaren, gebaseerd op ervaring 
en kennis.

Omdat veel jongens nauwelijks lager onderwijs 
hebben gehad of op school weinig hebben ge-
leerd, is er een basisprogramma, MEMKWA, 
waarmee in twee tot drie jaar het niveau van 
standard 7 wordt bereikt. Daarnaast worden de 

jongens opgeleid in ambachten zoals timmer-
man, meubelmaker, metselaar, lasser, elektri-
cien of automonteur. Ook leren ze koken, tui-
nieren en het verzorgen van de dieren op het 
centrum: koeien, kippen, varkens, schapen, 
geiten en konijnen. Het laatste deel van de op-
leiding is een half jaar praktijkstage. Het diplo-
ma na het examen staat hoog aangeschreven  
bij werkgevers.

Hoogtepunt is Graduation Day, een feestelijke 
dag op het centrum met familie en genodigden, 
waarop de jongens die dat jaar geslaagd zijn 
hun diploma ontvangen. 

Jongens die goede studieresultaten halen en 
die gemotiveerd zijn kunnen naar private boar-
ding schools, voor hun middelbare school, 
highschool of zelfs universiteit. Mits er iemand 
is die dat sponsort. 

Opleidingscentrum makumira
Het opleidingscentrum van de WF is in Makumira, zo’n twintig kilometer van Arusha. Het centrum 
heet Child in the Sky. Het terrein heeft een omvang van 7 hectare en ligt buiten een dorp in een 
landelijk gebied. Child in the Sky is ingericht voor maximaal 64 jongens, die daar wonen en een 
opleiding krijgen.

Op het terrein staan de slaapverblijven voor de jongens, klaslokalen, de werkplaats, stallen voor het 
vee en de Community Hall. Er is een grote groentetuin en natuurlijk een voetbalveld. Het centrum 
draait bijna volledig op zonne-energie. Koken gebeurt op biogas en de groentetuin heeft een inge-
nieus irrigatiesysteem, met pijpen waar water uit druppelt.

Child in the Sky 

Watoto Foundation «  MakuMira
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WC-les

Op Makumira zijn moderne wc-potten geplaatst. 
Maar na een dag is te zien dat de jongens geen 
idee hebben hoe ze gebruikt moeten worden. 
Dus een leraar gaat de klassen langs met een in-
gelaste ‘how to use a toilet’ les. ‘Welke wc’s ken-
nen jullie?’ Op de grond worden getekend: een 
Indiase, een Afrikaanse (gat in de vloer) en een 
Europese wc. Dan is de vraag: Hoe gebruik je 
die wc’s? Met veel hilariteit doen de jongens het 
voor. En dan, als je klaar bent? Jezelf schoon-
maken en spoelen. Ook dat wordt voorgedaan. 
En als iemand voor je de wc niet schoon heeft 
achtergelaten? Dan roep je de vorige bezoeker 
erbij en laat je hem het opruimen. ‘Heel belang-
rijk dat jullie dit weten’, zegt de leraar lachend. 
‘Want stel je voor dat je in een vliegtuig zit en de 
wc smerig achterlaat. En dat dan degene na jou 
zegt: Zie je nu, die Tanzanianen weten niet eens 
hoe je een normale wc moet gebruiken.’ Lachen.

Van opleiding naar Werk

Met een werkloosheid van naar schatting 50%  is 
het voor niemand in Tanzania makkelijk om aan 

betaald werk te komen. Alle jongens van WF die 
hun opleiding afronden hebben de zekerheid 
van betaald werk. Dit dankzij het netwerk van de 
Watoto Foundation en natuurlijk ook omdat de 
jongens tijdens hun stage hebben laten zien dat 
ze prima medewerkers en collega’s zijn.

Een aantal werkgevers rond Arusha en Moshi 
stellen stageplaatsen beschikbaar, zoals George 
Cook (meubelfabriek), Kigongorni (lodge) en 
Hans Paul (autofabriek en werkplaats). Ook klei-
nere bedrijven zoals een garage, een meubel-
makerij en een boerderij  bieden stageplaatsen.
Vrijwel altijd krijgt de jongen na de stage een 
contract bij de werkgever waar stage is gelopen.

WAArOM dEzE WErKGEVErS dAt dOEn: 

• Sociale betrokkenheid: omdat ze jongens met 
deze moeilijke achtergrond een kans willen 
geven.

• Zakelijke overwegingen: omdat ze inmiddels 
goede ervaringen hebben. Doorgaans  zijn de 
jongens erg gemotiveerd om te leren, gedisci-
plineerd, vaardig en bereid om hard te werken.

Vrije Tijd

Elke dag is er tijd voor voetbal of voor de lief-
hebbers volleybal. In de avond zijn er spelletjes 
zoals tafelvoetbal, darts en dammen en in het 
weekend is er muziek, dans en film. 

De opleiding is meer dan Engels en techniek. 
Steeds is belangrijk: Hoe gedraag je je en past 
dat in je toekomstplan?

Watoto Foundation «  MakuMira
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Op zondagmiddag zijn de jongens vrij, ze kunnen doen wat ze graag doen. 
Ze kunnen voor enkele uren het terrein af, wat belangrijk is, om er uit te 
zijn en deel te nemen aan het ‘normale’ leven buiten het centrum. 

Elk jaar gaan de jongens naar een van de nationale parken. Die ze prachtig 
vinden. Ze zijn er trots op!

programma

MakuMira weekprograMMa

06.00 opstaan, wassen, opruimen

07.15 thee

07.30 bijeenkomst Community Hall

08.00 naar de klas, lessen

10.00 thee

10.15 naar de klas, lessen

12.30 lunch

13.30 werken in workshops, tuin, keuken, boerderij

16.30 omkleden en voetballen

18.30 wassen

19.00 diner

19.30 huiswerk

21.00 slapen

Zaterdag

08.00 godsdienstles

10.00 werken in werkplaats, tuin etcetera

Na de lunch kleren wassen en daarna vrije tijd.

Op zaterdagavond vaak film. Als de apparatuur ’t doet. En er stroom is.

Zondag

In de morgen naar de kerk. Na de kerk lunch. En na de lunch vrij. De jongens kunnen dan buiten het terrein 
gaan. Voor het avondeten moeten ze weer terug zijn. Het is goed dat ze regelmatig buiten de poort gaan, om 
gedachten te verzetten en het gewone leven mee te maken.

Watoto Foundation «  MakuMira
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oChTendmeeTing

Elke morgen komt iedereen bij elkaar in de Community Hall. De dag wordt 
geopend met een gebed en elke huisoudste en leraar doet verslag van de 
dag ervoor. Dingen die niet goed zijn gegaan worden ter plekke bespro-
ken: waarom het niet goed was en hoe het anders kan.

Watoto Foundation «  MakuMira
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nieT alleen suCCessen

Niet alle jongens redden het om het programma 
af te maken. Een aantal loopt weg, anderen wor-
den weggestuurd. Het aantal jongens dat weg-
loopt van het centrum in Makumira is niet groot. 
Ongeveer vier jongens per jaar. De eerste fase 
in het drop-in centrum werkt goed als eerste se-
lectie. Als een jongen die op een goede manier 
heeft doorlopen en is gebleven, dan is de  kans 
op een succesvolle afronding van de opleiding 
in Makumira groot. 

Af en toe wordt een jongen weggestuurd. Niet 
zomaar: als er niet acceptabel gedrag is dan 
krijgt hij kansen om dit te veranderen. Als het 
niet verandert dan moet de jongen het centrum 
verlaten. Hij wordt dan niet zonder pardon de 
straat opgeschopt: in de meeste gevallen wordt 
hij in overleg met familie naar huis gestuurd.
Enkele voorbeelden. Als een jongen ’s nachts 
het centrum verlaat om een vriendinnetje te be-
zoeken of andere jongens benadert met homo-
seksuele voorstellen. Homoseksualiteit is een 
groot taboe in Tanzania en de jongens melden 
dat dan ook direct.

hersTel Van de banden meT familie

De meeste jongens hebben al jaren geen enkel 
contact met hun familie. Door een social wor-
ker wordt uitgezocht hoe de familiesituatie is en 
wordt de familie bezocht, met de jongen. Vooraf 
wordt het bezoek met hem voorbereid. Vaak is 
de jongen bang. Of hij schaamt zich, omdat hij 
is weggelopen, om wat hij heeft gedaan thuis of 
op straat. Er zijn veel pijnlijke punten. Oplossen 
van oude problemen en herstel van de relatie 
met thuis is belangrijk om een stap naar voren 
te kunnen maken. 

Bij het hernieuwen van de band met de fami-
lie hoort ook dat de jongen zijn schoolvakantie 
thuis doorbrengt. Thuis kan zijn bij een ouder, 
grootouders of andere familie. Als dat mogelijk 
en verantwoord is. 

op eigen benen

Na afronding van de opleiding en stage heeft 
een jongen betaald werk en verlaat hij het cen-
trum in Makumira, meestal gaat hij op kamers 
wonen. Hij krijgt een basisuitzet mee: kook-
spullen, een stoel en een bed. De social worker 
houdt van afstand nog wel een tijdje in de gaten 
of het goed gaat. En de jongen kan als hij advies 
wil over dingen in zijn leven aankloppen. Maar 
hij is zelfstandig en vrij om te doen wat hij wil.

heT zijn bijzondere jongens, geen  
heiligen

Als je met deze jongens werkt, dan moet je je 
steeds realiseren dat het bijzondere jongens 
zijn. Jongens die, zoals broeder Sabas het zegt, 
elk moment funny things kunnen doen. Als je 
een jongen vraagt om iemand te halen, dan kan 
het zomaar zijn dat hij dat al is vergeten op het 
moment dat hij ja heeft gezegd. En dat hij iets 
heel anders gaat doen. Dan kan je lang wachten. 
Dus bij alles moet je erop voorbereid zijn dat het 
anders kan gaan dan je verwacht.

Op een dag staat er een grote kist op het terrein. 
Tijdens de ochtendmeeting horen de jongens 
dat het grote schoonmaakdag is. Iedereen mag 
alles wat hij in z’n kastje heeft maar dat eigenlijk 
niet van hem is in de kist doen. Doe je dat, dan 
is het daarmee klaar. Maar doe je het niet en er 
wordt later iets gevonden, dan krijg je straf. 

Watoto Foundation «  MakuMira
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eTen

makumira Weekmenu

Ontbijt: thee en brood.

lunCh diner

Maandag makande ugali en groente

dinSdag ugali en bonen rijst en bonen

woenSdag makande ugali en vlees

donderdag rijst en bonen ugali en groente

Vrijdag makande ugali en groente

Zaterdag ugali en groente rijst en bonen

Zondag pilav makande

En elke dag een vrucht (papaja of sinaasappel, afhankelijk van seizoen).

Rijst is favoriet.
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produCTen Child in The sky

Om zoveel mogelijk eigen inkomsten te 
verwerven voor de exploitatie werkt Child 
in the Sky ook op commerciële basis. Voor 
derden worden meubels gemaakt, auto’s 
gerepareerd en de jongens doen timmer-
werk en laswerk. Daarnaast leveren de 
dieren en de groentetuin geld op door 
de verkoop van eieren, koeien, kippen en 
gemeste varkens. Zo worden er twee vlie-
gen in een klap geslagen: opleiding van 
de jongens en inkomsten voor de WF.

pag051-057_Makumira.indd   57 06-12-13   16:07



58 | Sterren van de Straat

Een dag per jaar gaan de jongens van de WF op safari naar een van de nationale parken. 
Bijvoorbeeld naar Tarangari: erg bekend om z’n grote olifantenpopulatie.

watoto foundation «  dag park

Vroeg in de morgen worden de bussen inge-
laden: pannen met rijst en bonen, borden en 
voor iedereen een flesje prik. Dan de jongens, 
een paar leraren en op weg. Noud rijdt voorop 
in zijn auto. Stevig en snel. Na een vrolijke reis 
van uren rijden de bussen het park in. Alle die-
ren worden enthousiast gespot: giraffes, war-
thogs, pumba’s, zebra’s en apen. Bij een oude, 
holle baobab boom wordt gestopt voor de tra-
ditionele foto. Alle jongens passen erin. In de 
middag stoppen de bussen op de picknickplaats 
waar het al gezellig druk is. Er hangen duidelijke 
borden die waarschuwen voor brutale apen. Het 
eten en drinken wordt uitgeladen en op een tafel 
gezet. Dan opens een luid gekrijs en gegil. Een 
groep apen springt uit een boom en valt aan: al 
het eten wordt weggegrist. Gelukkig dat van an-
dere mensen, niet van ons. De jongens eten de 
pannen leeg, ruimen op en de safari gaat verder. 
Op naar de olifanten. Hele kuddes staan bij de 

EEn dagjE naar hEt park

rivier. Noud rijdt opgewekt door, tot dichtbij een 
groepje olifanten. Die kijken niet heel blij. De 
bussen met jongens blijven op veilige afstand 
en de jongens kijken hoe Noud uit de auto stapt. 
Hij loopt naar de grootste olifant die vreemd en 
chagrijnig naar hem kijkt. De olifant zet een paar 
stappen vooruit. Noud ook. Het is stil. De olifant 
stapt weer naar voren en Noud rent terug naar 
de auto. Hij springt erin. Au! Hij stoot zijn hoofd 
tegen het portier. Hij start snel de auto en stuift 
weg. De olifant in een stofwolk achterlatend. De 
rest van de middag verloopt rustig en zonder 
incidenten. 

Later vertelt de teacher die in een van de bussen 
zat dat de jongens het meest onder de indruk 
waren van Noud en de olifant. Waarom deed je 
dat eigenlijk Noud? ‘Nou’, zegt Noud, ‘dan zien 
de jongens dat ik nergens niet bang voor ben’. 
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Als  oprichters van de Watoto Foundation Tanzania kunnen Truus en ik na 10 jaar terugkijken 
op een prachtige tijd. Wij zijn aan een project begonnen in Oost Afrika  wat uitgegroeid is tot 
3 projecten die er mogen zijn met zo’n 35 medewerkers die er dag en nacht voor gaan om 
honderden  kansarme straatkinderen een toekomst te bieden met  uiteindelijk als doel een 
betaalde baan.

watoto foundation «  column noud

Dikwijls worden wij gevraagd, waarom straat-
kinderen, waarom Tanzania en waarom wij dit 
begonnen zijn? De antwoorden zijn eenvoudig: 
Je hebt een doel in je leven gesteld, je hebt er-
varing opgedaan in je voorbije carrière, je wil 
na je pensionering nog verder ondernemen en 
liefst iets doen om met name kinderen die in de 
‘goot’ terecht zijn gekomen een handje te hel-
pen hun leven  een nieuwe richting te geven. We 
wilden graag naar Afrika, een prachtig continent 
met uitdagende natuur en wildlife en bijzondere 
mensen!

Mensen die mij kennen weten dat ik altijd klaar 
sta om te helpen of het nu een persoon met au-
topech is of  een ondernemer die het moeilijk 
heeft of vrouwen die tientallen kilo’s bananen 
op hun hoofd vervoeren, het geeft een kick om 
een bedankje te krijgen en een blij gezicht te 
zien! Die helpende hand is het dagelijks werk 
als supervisor voor de drie projecten en waar 
ik heel langzaam steeds een stapje afstand van 
probeer te nemen om de medewerkers te laten 
groeien en zo de verantwoordelijkheid  ooit over 
te dragen.
Helaas is de overheid met de welige bureau-
cratie en corruptie een groot struikelbrok wat 
je soms wel eens doet denken ‘wat doe ik hier’ 
maar door je vele ervaring en doorzettingsver-
mogen is dat wel te overwinnen, al hebben ve-

dE oprichtEr aan hEt woord

len daardoor toch de handdoek in de ring ge-
gooid. Als ondernemer met 35 jaar Nederlandse 
ervaring en wilskracht laten we ons door hen 
niet aan de kant zetten. 

In het begin was het heel moeilijk en vaak emo-
tioneel om te zien hoe families rond moesten 
komen, de armoede op het platteland en wat de 
echte reden was dat kinderen wegvluchten van 
hun families en kiezen voor het leven en wonen 
in de straten van grote steden. Aangrijpend, ver-
drietig en onbegrijpelijk was het om dit leed te 
zien. Dit inspireerde ons sterk om te kiezen en 
hulp te bieden aan deze groep kinderen.

Zoals vaker gesteld voelen wij ons bijzonder 
bevoorrecht om dit werk in goede gezondheid 
te kunnen en mogen doen. We hebben er veel 
plezier in en zijn meer dan gelukkig en dankbaar 
in dit prachtige land. Zonder onze donoren, het 
bestuur in Nederland en Tanzania, de vele posi-
tieve reacties en bezoeken van mensen vanuit 
de andere kant van de wereld zou het niet gaan, 
daarom ook een verzoek aan u, blijf reageren 
want het geeft meer energie dan u denkt!  Karibu 
Tanzania………. 

Your help is their future…..

Truus & Noud
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congratulates Watoto Foundation 
with their 10-year anniversary

www.unitedchildren.nl 

United Children

United Children is a foundation focused on starting up or supporting 

small-scale projects. At this moment mainly in the Arusha area, 

Tanzania. Bellow our two main projects. 

Child in the Stars 

In the center of Arusha United Children has a house, Child in the 

Stars, that we put into use as a drop-in centre for street boys. Here 

lives and works social worker Paul with his family. He is present 24/7. 

The house accommodates up to 12 boys, where they can live, work 

and learn together. This offers the boys the opportunity to consider 

an alternative way of life and to see opportunities to escape a ‘dead 

end’ existence. When they are ready, the boys move further to the 

Child in the Sky educational centre. Together, Child in the Stars and 

Child in the Sky form a complete solution for helping street boys to a 

better future.

Care for young mothers  
In association with our local partner “Mama Siara”, United Children 

helps young, single moms who are abandoned by their family and 

community. We start by sheltering the girls and their babies and feed 

them. In the year we shelter them, the girls receive education and 

learn valuable skills like cooking or sewing. After this year we help 

them start up a new live and we keep on doing follow ups in order to 

help them to remain economically independent, 

for example with a micro credit. This way they 

know one thing for sure; a man and a baby 

are no solution, being independent and having 

a job are! 

We hope to give many more 
boys a better future together 

UNRET0065 adv United children (EN).indd   8-9 27-09-13   15:47
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TANZANIA «  KERK

Het geloof speelt een belangrijke rol in het le-
ven van vrijwel alle Tanzanianen. Als je hier niet 
in God gelooft is het alsof je geen ouders hebt, 
zegt broeder Gerald. Het geloof speelt een be-
langrijke rol in het leven van vrijwel alle Tanzani-
anen.  Rond 60% is Christen (luthers, baptist, ka-
tholiek) en 35% is moslim. Op Zanzibar is meer 
dan 95% van de mensen moslim. Af en toe zijn 
er incidenten, maar over het algemeen leven de 
verschillende gelovigen vreedzaam en tolerant 
naast elkaar.

WITCHCRAFT

Naast de nieuwe religies zoals het katholiscme, 
is er nog het oude geloof. Vooral in niet stede-
lijke gebieden en bij mensen zonder opleiding. 
Witchcraft verklaart onverklaarbare zaken. Een 
witchdoctor wordt voor allerlei kwesties ge-
raadpleegd: van liefde, gezondheid tot zaken. 
Witchcraft krijgt in het nieuws vooral aandacht 
in verband met dramatische incidenten, bijvoor-
beeld het doden van oudere vrouwen die van 
hekserij worden verdacht. Ook de behandeling 
van albino’s: in sommige gebieden is het geloof 
dat delen van het lichaam van een albino grote 
rijkdom brengt. Albino’s worden hierom soms 
verminkt en gedood. 

Jackson was een keer boos op zijn manager. Hij 
riep dat hij naar een witchdoctor zou gaan voor 
een poeder. Als hij dat op zijn handen zou 
doen en hij gaf haar dan een hand 
dan zou ze op slag alles ver-
geten en verliefd op 
hem worden. 

GELOOF IN TANZANIA
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Jackson Elias 
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Op alle markten thuis

Jackson is altijd te vinden op een markt. De 
markt van Arusha of Tengeru of Usariver. Overal 
verkoopt hij T-shirts of plastic schalen of wat er 
ook aan handel is. Jackson is handig. Op deze 
dag is hij op de markt van Kilombero. Maar 
waar? Ergens bij een kraampje vraagt Edward 
naar Jackson. In de drukte en wirwar, zonder 
gebruik van telefoon staat Jackson binnen een 
paar minuten voor onze neus. Hij geeft zijn han-
del in bewaring en gaat met ons mee om te pra-
ten. Dat doet hij graag. 

Jackson is 20 jaar. Hij is geboren in Arusha, 
zijn ouders komen uit Burundi. Hij heeft slechte 
ogen, kan overdag bijna niets zien. (Hij kon wel 
erg goed vechten in de nacht zeggen zijn vrien-
den). Zijn vader stierf toen Jackson zes jaar was. 
Zijn moeder is ziek: hiv positief. Hij ging op de 
markt werken om zijn moeder te helpen. Vanaf 
2006 tot 2010 was hij bij de Watoto Foundation. 

KoK

Hij wilde kok worden. Maar hij moest eerst naar 
school. Drie scholen weigerden hem omdat ze 
hem kenden. Hij kon naar een school voor blin-
den en slechtzienden, maar dat wilde hij niet. 
Hij werkte bij de start op de Kiboko Lodge. Hij 
zegt dat hij is ontslagen omdat anderen jaloers 
op hem waren. Hierna ging hij als kok werken 
voor broeders in Same. Volgens Jackson is hij 
daar vertrokken omdat hij maar 30.000Tsh per 
maand kreeg. 

Sindsdien werkt Jackson als kleine zelfstandige 
handelaar op de markt. Hij verdient te weinig 
zegt hij, net genoeg voor zijn kamer (15.000Tsh) 
en eten. En daarbij, zijn moeder heeft geld nodig 
omdat ze ziek is.

Rasta man

Jackson is de WF dankbaar, hij dankt God voor 
wat hij daar heeft geleerd. Alles, zegt hij. Hij 
heeft zijn leven veranderd, hij is nu een rasta 

man. Jackson haalt zijn muts van z’n hoofd en 
laat z’n rasta haar zien. “Ik ben nu een man of 
peace and love,” zegt hij. “Ik heb geleerd van 
mijn fouten en heb m’n levensstijl veranderd.’ 
Jonge straatjongens respecteren hem, ze luis-
teren naar hem. Hij waarschuwt ze voor het 
straatleven, alcohol en marihuana. 

Hij wenst dat de WF doorgaat. Dat helpt. Wat 
veel toeristen doen is foto’s nemen en dan wat 
geld geven. Dat helpt ons niks, zegt Jackson. 
Daar kopen we eten voor of marihuana. Dat is 
alleen goed voor henzelf. Niet voor ons. Ons 
helpt onderdak en scholing en werk.

RijK

Jackson heeft nu geen futureplan, hij heeft elke 
dag zijn geld nodig om te leven. Wat zou je doen 
als je rijk was Jackson? ‘Rijk? Als ik 20.000Tsh 
per dag zou verdienen dan gebruik ik 5.000 om 
te leven en ik zou 15.000 sparen. Om iets anders 
te gaan doen. Misschien kok worden. Of leraar.’
Maar eigenlijk is Jackson geknipt voor wat hij 
nu doet. Hij is vrij, heeft geen baas boven zich 
en kan doen wat hij wil. Het probleem is alleen 
dat zijn ogen steeds 
slechter worden. Voor 
hem zou een klein 
winkeltje op de markt 
met wat andere pro-
ducten misschien 
iets zijn. Maar daar is 
een startkapitaal voor 
nodig. Van zo’n 2 mil-
joen Tsh.

Na het gesprek wil ik 
hem geld geven om-
dat hij urenlang niks 
heeft kunnen verko-
pen. 

Hij weigert. 

De markt van Kilombero.

Rastaman.
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Verbinding met thuis
ContaCt herstellen

Als de jongens op straat wonen hebben ze 
meestal geen enkel contact meer met thuis. Om-
dat ze niet durven: bang dat ze straf krijgen. Of 
ze schamen zich. Of ze voelen zich schuldig. Ze 
zijn weggegaan. En straat is hun thuis gewor-
den. Belangrijk onderdeel in de begeleiding van 
de jongens is herstel van het contact met hun 
eerste thuis. Voor de jongens is het een ingewik-
kelde stap. Maar wel iets wat ze in de meeste 
gevallen zelf willen om verder te kunnen.

Er gaat altijd een social worker van de WF mee. 
Die ziet hoe het thuis is. Praat met de familie en 
samen proberen ze de band te herstellen. Alle 
varianten van ontvangst: boosheid, verdriet, 
blijdschap. En altijd verrassing. De familie van 
een jongen was wel heel erg verrast. Ze dachten 
dat hij dood was en hebben al jaren geleden ri-
tueel afscheid van hem genomen. En toen was 
hij er weer. Levend en wel. Het eerste contact is 
altijd voorzichtig. Vaak willen de jongens excu-
ses maken aan hun familie om wat ze hebben 
gedaan.

Vijf weken per jaar thuis

Als er weer contact is en het is verantwoord 
en mogelijk dan gaan de jongens een keer per 
jaar in de kerstperiode naar hun eerste huis. 
Dat hoeft niet bij ouders te zijn, soms is dat bij 
grootouders of een tante. Elke jongen wordt 
gebracht door iemand van de WF. Vooraf zijn er 
instructies voor iedereen. Omdat de jongens uit 
het hele land komen is het een ingewikkeld lo-
gistiek proces. Sommigen gaan met de bus naar 
Dar es Salaam of naar Kenia, anderen dichterbij 
naar Arusha.

Voor de jongens is het vakantie maar het is ook 
spannend. Ze moeten zelf weer terug naar Ma-
kumira komen, ze krijgen geld voor de bus. De 
eerste jaren was het voor de WF afwachten: Ko-
men ze wel terug? En hoe dan? Bijna iedereen 
komt terug. Vaak sterker gemotiveerd omdat ze 
het leven thuis in diepe armoede en uitzichtloos-
heid echt niet willen. En ze realiseren zich dat 
een opleiding helpt bij een andere toekomst. 

thuisbrengdag 

jaCkson

No yellow ribboNs

Met de wagen volgeladen gaan we op 
weg. Jongens die in Arusha wonen bren-
gen we naar hun huis. In de stad stoppen 
we omdat Edward, de social worker, even 
iets moet doen. Ik geef een paar jongens 
geld om appels voor ons te kopen. Als ze 
weg zijn denk ik: Oh nee, als ze maar terug 
komen. Maar ze komen met een zak vol te-
rug die eerlijk wordt verdeeld. Na een tijd-
je komen we bij het huis van de vader en 
moeder van Jackson. Een gordijn fladdert 
in de wind in de deuropening tegen de 
vliegen. Er is niemand thuis. Jackson krijgt 
het geld voor de terugreis en Edward zal 
later proberen te bellen. Dan op weg naar 
het volgende thuis. Van Herman.

herman

Herman heeft een beetje een vreemd hoofd. En kijkt scheler dan de 
bedoeling kan zijn. Voor het huisje waar we moeten zijn spelen jon-
ge hondjes. In de kamer een doos met een moederkip en kuikentjes. 
Aan de muur hangen oude kalenders en kranten. Vader is thuis. Hij 
werkt voor de kerk. Dat hoofd, tja, toen Herman klein was viel hij 
regelmatig bewusteloos op de grond. Herman liep altijd weg. Nam 
dingen uit huis mee. Verkocht ze. Kwam weer terug en zei sorry. Om 
dan weer weg te lopen. Edward vertelt hoe het met Herman gaat. 
Vader is tevreden. Als we wegrijden zwaaien Herman en zijn vader 
ons na. 

Watoto Foundation «  tHuiS

Herman.Herman.
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Watoto Foundation «  tHuiS

Gotson 

He is a maN. He caN go.

Gotson is een M’arusha, dat zijn Massai 
die in de stad wonen. Ze wonen in een 
kleine boma (een dorpje waar een familie 
bij elkaar woont, vaak in lemen hutten) 
vlak buiten Arusha, tegen de berg. De 
auto stopt een paar honderd meter voor 
de boma. Er wordt heen en weer gepraat 
tussen Edward en Gotson. Gotson stapt 
uit en rent door de struiken weg. Weg? 
Nee, Gotson is enige tijd geleden besne-
den. Een jongen die besneden is, is daarna 
maanden onrein. Hij mag dan niet gezien 
worden. Hij gaat naar zijn eigen hut. In de 
boma staan vier hutten. Een voor de va-
der, twee voor zijn vrouwen en een voor 
Gotson.

De oom van Gotson doet het woord. In de 
kamer, lemen vloer en een groot bankstel. 
Zijn moeder is er ook, maar ze spreekt al-
leen Massai. Edward vertelt hoe het met 
Gotson gaat. Goed. Wat is de history van 
Gotson vraag ik. Ach die is te gecompli-
ceerd en trouwens, hij is een man. Die kan 
gaan. De vader werkt ergens in Nairobi. 
Stuurt af en toe geld. Wat doet hij in Nairo-
bi, vraag ik. De moeder heeft geen idee. 
Een vrouw vraagt dat ook niet. ‘Woman 
why do you ask me this question? I am the 
man.’

Barakka

Barakka liep weg van huis. Hij kwam in de stad terecht waar 
hij de eerste avond werd beroofd van alles wat hij had. Hij 
werd naakt op straat gevonden. Hij is teruggebracht naar 
huis maar liep weer weg. Hij is verlegen en kon niet le-
zen of schrijven. Inmiddels kan hij dat wel. We gaan naar 
Oldonyosumbu, in een prachtig uitgestrekt steppengebied 
met bergen op de achtergrond. We gaan van de weg af en 
rijden door het zand. Er staan een paar hutten, met omhei-
ning van acaciatakken. Buiten staat een hyenaverschrikker.
We brengen Barakka naar zijn grootmoeder, want zijn 
moeder ligt in het ziekenhuis. De lemen hutten zijn ver-
sierd, met dopjes van colaflesjes en stukjes spiegel en 
glas. We krijgen thee en Edward praat over hoe het met 
Barakka gaat. Heel goed. Als ik naar de wc moet gaan we 
op weg, lopen kilometers door het zand naar een schooltje 
met wc. Barakka is stil als we vertrekken.
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miChael

Michael is een M’arusha. Zijn familie 
woont op een heuvel met uitzicht op Ar-
usha en de bergen in de verte. Op weg ko-
men we zijn vader tegen, in een groen pak. 
Hij werkt in de bossen. Vader rijdt mee 
naar huis. Er staan vier lemen hutten in 
een kring en in het midden is een grasveld 
met een paar grazende koeien. De hutten 
zijn voor vader, twee voor zijn vrouwen en 
een voor Michael en zijn broers.

We worden ontvangen in de hut van vader. 
Die zich eerst gaat verkleden en zijn mas-
sai shuka aantrekt. Aan de muren hangen 
oude kranten. Een tafeltje in het midden 
en massai krukjes om op te zitten. De vrou-
wen brengen thee en een broodje. Voordat 
we eten bidden de vrouwen hardop. De 
moeder van Michael en de tweede vrouw 
van vader. Het bidden duurt een minuut of 
tien en klinkt als een mantra. Ik versta al-
leen de woorden: Asante Jesu Christu. Het 
raakt de ziel.

gebed Van de mOeders

Asante 

Thank You God for helping this boy

Thank You God that You bring people

From different places

To help him

Thank You for changing him

Thank You for helping him

He was completely lost

Moeder van Michael.
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michael
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het Verhaal Van michael 
en zijn Vader 
Het verHaal van lomayani Jacob labolunye, 
de vader van micHael 
‘Michael is de eerste zoon van mij en mijn vrouw 
Idda. Hij ging naar de primary school in de buurt 
toen hij zes was. Michael was een gemakke-
lijk kind. Toen hij negen jaar was begonnen de 
problemen. Hij liep weg van school. Of hij ging 
met mais naar de maalmachine en kwam niet 
meer terug. Geen idee waarom. We vroegen 
hem: Waarom loop je weg van een goed huis 
en goed eten? Maar kregen geen antwoord. Nu 
nog steeds niet. 

Als je zoon wegloopt is dat erg. Ook voor de 
familie en buurt. Ze denken dat er wat aan de 
hand is in het gezin, dat je een slechte familie 
bent. En als er geen reden gevonden kan wor-
den dan is het een slechte jongen.

Hij liep weg en kwam soms na enkele dagen zelf 
weer terug. Of we gingen hem zoeken op straat 
in Arusha. Als we hem vonden zag hij er vies uit. 
Maar hij liep dan niet weg, was gewoon aardig 
en ging mee naar huis. Om weer na een poosje 
weg te lopen. 

Michael wilde toen hij vijftien was wel naar 
school, hij wilde elektricien worden. Hij ging 
naar een kostschool in Moshi. Na een maand of 
zes kreeg hij problemen. Hij kreeg ruzie met vier 
andere jongens. Michael zei dat ze hem op vrij-
dag hadden geslagen. Op zaterdag brandden de 
slaapzalen van deze jongens af. Met alle kleding, 

matrassen, tassen en schoolspullen. De vier be-
schuldigden hem. Michael zou hebben gezegd 
dat hij wraak zou nemen toen hij werd geslagen. 
Ik ben door de politie gebeld en naar het bureau 
gegaan. Ze zeiden dat Michael had bekend. Ik 
kon kiezen: of een proces tegen Michael, of de 
schade betalen. Ik heb betaald, 2.000.000Tsh, 
dat is zes koeien. Vrienden hebben meebetaald. 
Ik heb hem mee naar huis genomen want hij 
kon natuurlijk niet in Moshi blijven. Ik vond een 
school in de buurt, betaalde 1.800.000Tsh, maar 
hij verdween weer naar Arusha. We vonden 
hem terug en namen hem mee naar huis, maar 
hij liep weer weg. Toen gaf ik het op. 

We wisten we niet hoe het met Michael ging. We 
hadden geen contact. We wisten niet of hij dood 
of levend was. We dachten dat we op een dag 
bericht zouden krijgen dat hij dood was, of dat 
de politie hem had opgepakt. 

Maar na zeven maanden kregen we bericht van 
de WF en ze kwamen met Michael naar huis. Ik 
ben erg gelukkig nu. Hij studeert, hij loopt niet 
weg. Tijdens vakanties gaat het ook goed, hij 
doet geen verkeerde dingen. We verwachten dat 
hij in de toekomst een goede helper van de fa-
milie en een goede man zal zijn. Met Michael 
gaat het Sedai (very good). 
We zijn erg trots op hem.’

Vader en zoon.
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Het verHaal van micHael
‘Ik vond het saai op school. Op straat was er veel 
meer te beleven. In plaats van naar school ging 
ik stiekem weg en verkocht stukken suikerriet 
met een vriendje. Mijn vader is me op een dag 
gevolgd en ik kreeg thuis een pak slaag. Maar 
ja. Ik bleef gaan. Ik wilde wel naar school toen 
ik ouder was en ging naar Moshi. Op een dag 
rookte ik met een vriend een sigaret in de slaap-
zaal en hij stopte de peuk in een matras en ging 
een film op dvd kijken. Er was brand, iedereen 
beschuldigde mij. Maar ik had het niet gedaan.

Mijn vader nam me mee naar huis en vond een 
school in Arusha. Ik zag het leven op straat, dat 
trok me meer aan dan school. Vrienden zeiden, 
blijf hier, hier verdien je geld. En bovendien, ie-
dereen in mijn village vond me een bad boy om-
dat ik brand had gesticht. Op een dag verkocht ik 
mijn schoolboeken en schriften en schoenen en 
bleef op straat. 

Ik sliep op de busstand. Bij de jonge jongens. De 
ouderen slaan en stelen. Elke morgen stond ik 
op, waste m’n gezicht. Geen tijd voor meer want 
ik moest geld verdienen. Ik verkocht plastic tas-

jes en sjouwde. Ik verdiende ongeveer 2.000Tsh 
per dag, voor eten en sigaretten. Een keer kocht 
ik een grote fles drank, een toerist gaf 10.000Tsh 
voor mijn story. 

Ik zag mensen op straat met auto’s en nette kle-
ren. Dat wilde ik ook wel. Op een dag ontmoette 
ik iemand van WF en die vroeg of ik naar school 
wilde. Ik ben naar het Drop-in centrum gegaan 
en daar gebleven. De eerste dag werd ik getest, 
ik kreeg geld om tomaten te kopen. Ik kwam te-
rug met de tomaten. De dag erna moest ik een 
fiets laten repareren. Ik kwam terug en mocht 
blijven.

We zijn naar huis gegaan. Mijn vader en moeder 
huilden en ik ook. Ik wil dat ze trots op me zijn en 
geen verdriet om me hebben. Ik wil nooit meer 
op straat terechtkomen. 

Mijn vader denkt nog steeds dat ik de brand heb 
aangestoken. Ik heb hem nooit gezegd dat ik het 
niet heb gedaan, want mijn vader had toch al 
betaald en geloofde dat ik het heb gedaan.

Muurschildering  
van Michael thuis.
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Praktisch iedereen op straat heeft een bijnaam. 
De jongens geven elkaar namen die typisch en 
vaak grappig zijn. De naam is een soort geuzen-
naam. Bijnamen hebben een belangrijke functie 
als schuilnaam: ze zorgen ervoor dat iemand die 
gezocht wordt met zijn eigen naam niet gevon-
den kan worden. Want niemand op straat kent 
Paolo. Maar Getropha is beroemd.

Panya 
rat

VenGhi 
man of peace

MGaMBo 
ranger

Bestie 
aardig voor 

iedereen

BaBu 
opa

KnoBel 
maakt altijd

lawaai

tuKunyeMa 
dikkerd

DoGo JanJa 
slimme jongen

notsee 
ziet slecht

ZaKayo 
klein en dik

NickNames

special «  NickNames
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Het begint met accepteren en vertrouwen in jezelf

‘Jongens van de straat hebben een erg negatief 
beeld van hoe de wereld naar ze kijkt. De woor-
den die ze het meest hoorden zijn chokara en 
thief. Hun ouders, familie, omgeving zeiden ook 
niet veel meer dan dat er niks van ze terecht zou 
komen. Geloof in zichzelf hebben ze nauwelijks. 
Op niks kan je niet bouwen. 

Wat we continue doen is de jongens voorhou-
den dat ze zichzelf kunnen accepteren. Zichzelf, 
met goede en minder goede kanten. Dat ze een 
leven hebben geleid waarin ze dingen hebben 
gedaan die het zonlicht niet kunnen verdragen. 
Waar ze niet trots op zijn. Maar dat ze sterk zijn. 

Dat ze de nachten hebben overleefd. Met ge-
weld. Politie. Kou. Elke dag een struggle for life. 
Dat ze alles kunnen. Als ze willen. We geven ze 
sterke positieve woorden.

Bijvoorbeeld: als de jongens een landelijk ex-
amen moeten doen zijn de meesten erg ner-
veus. Het maakt niet uit hoe hard ze gestudeerd 
hebben, ze zijn bang dat ze er niks van terecht 
brengen. Dat alle anderen beter zijn dan zij. We 
praten daarom met ze: schaam je niet over dat 
je op straat hebt geleefd. Je hebt het gered. Als 
je dat kan, kan je alles.’

edward/ Social worker wF
Edward Kitale werkt vier jaar als social worker voor de Watoto Foundation. Hij geniet van zijn werk. 
Het werken met deze jongens brengt elke dag verrassingen. Elke jongen heeft een eigen geschie-
denis. Waarom hij dit werk doet? Zijn opleiding is social work op de hogeschool van Arusha. Zijn 
vader stierf toen Edward een jongen was. Vanaf dat moment lag de familie in puin. Hij voelt zich 
betrokken bij jongeren die weinig kansen hebben gehad. 

Over het veranderen van een mens

watoto foundation «  over het veranderen van een mens
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veranderen: als jij Het wilt

‘De jongens die van de straat komen en een 
ander leven willen, zullen moeten veranderen. 
Hun gedrag, discipline, taal, focus. Afkicken. 
Straatgewoontes afleren. Wij kunnen echt nie-
mand veranderen. Dat doen ze helemaal zelf. 
Wij kunnen daarbij alleen helpen. Door uit te 
leggen hoe je je doel kunt bereiken. Als je bij-
voorbeeld piloot wil worden, is het wel han-
dig dat je je best doet voor wiskunde. Door ze 
andere woorden te geven. Door hun verhalen 
aan te horen. Door ze te adviseren. Door een 
veilige omgeving. Een opleiding. Werk. Maar ze 
doen het zelf. Wij geloven er absoluut in dat ie-
mand die Wil, ook Kan. Dat is ook wat we zien 
gebeuren. Van bijzonder lastige jongens die op 
een dag hun knop omzetten en vanaf dat mo-
ment probleemloos op het centrum leven, leren  
en werken.’

watoto foundation «  over het veranderen van een mens

PinOchiO:
‘
Ik heb geen zin meer om een pop te zijn,
ik wil een jongen worden als alle anderen.
Als je echt een fee bent, verander me dan in 
een jongen!
Ik wil van vlees en bloed worden.’

de Fee:

‘Ik kan je niet veranderen.
Dat hangt van jezelf af.’

Uit: The Black Pinochio door Giullio Ceder-
na en John Muizuri.

Waar een Wil is, is een Weg

Af en toe heb je te maken met tegenslagen
Soms ga je op je bek
Dan is de truc weer op te staan
Waar een wil is, is een weg, iedereen weet dat.
Je moet weten wat je zoekt, je moet weten waar je naar-
toe wilt gaan.
A brada, veel van ons weten dat niet, oh shit.

Ik geloof in mezelf en werk aan m’n droom
Want m’n droom is een weerspiegeling van m’n eigen kun-
nen
Waar een wil is, is een weg, dat weet iedereen.
Maar niet iedereen snapt dat, niemand zet je op die weg.
Je moet het verdienen door te werken en te zweten
Sommigen hebben het gehaald

Ook al zit het soms tegen, ik moet blijven hopen
Verberg voor de regen, blijf in mezelf geloven
Want anders gaat het fout.

Appa uit ‘Waar een wil is’ 
(Appa (Rachid el Ghazoui) is een Nederlandse rapper van 
Marokkaanse afkomst. Hij wil met zijn muziek vooral jon-
geren motiveren om hard te werken.)
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pijn uit Het verleden Heeft iedereen

‘Als die pijn niet wordt opgelost dan verandert 
er niets echt. Misschien lijkt het wel zo, maar er 
is geen basis. Elke jongen heeft zijn eigen unie-
ke verhaal, dat hij vroeger of later vertelt. Het 
kan zijn dat hij zich vreselijk schuldig voelt over 
wat hij zijn ouders of anderen heeft aangedaan. 
Hij kan dan niet verder voor hij excuses heeft 
gemaakt. We bereiden dat met hem voor, gaan 
met hem mee. Zo’n stap helpt om weer grond 
onder de voeten te krijgen. Dit lijkt simpel. De 
werkelijkheid is vaak ingewikkeld en pijnlijk. 
Het betekent dat we elke jongen veel aandacht  
moeten geven.

de Hemel op aarde bestaat niet

‘Een ander leven is niet een ideaalleven zonder 
problemen en zorgen. Jongens hebben vaak 
wel een beeld dat een ander leven de hemel 
op aarde oplevert. De droom van allemaal is: to 
have a good life. Een mooi huis, een auto, geld 
en een vrouw. Alles wat ik wil. En dan ben ik 
gelukkig. Maar dat bestaat niet. Elk leven kent 
goede en slechte kanten. We vertellen dat huilen 
bij het leven hoort. Voor lachen komt huilen. We 
proberen ze sterk te maken, niet voor een pro-
bleemloos ideaal leven. Maar dat ze een reëel 
beeld krijgen van wat het leven is en met proble-
men leren omgaan.’

Edward kent de verhalen van honderden jon-
gens. De story die hem het meest heeft ge-
raakt is het verhaal van Kelvin Benjamin.

Kelvin komt uit Marangu. Hij woonde alleen 
met zijn moeder. Ze waren niet echt arm. Hij 
wist niet wie zijn vader is. Op een dag hoor-
de hij de naam van zijn vader en dat hij in 
Arusha zou wonen. Hij stopte met school en 
liep weg om zijn vader te zoeken. Hij vroeg 
overal naar zijn vader. Maar vond hem niet. 
Hij bleef slapen op de busstand en bleef we-
ken op straat. Toen hij een social worker van 

het Drop-in centrum ontmoette is hij met 
hem meegegaan. Nu woont hij op het cen-
trum van Makumira. Maar Kelvin wil niks. Hij 
wil alleen zijn vader vinden. Als hij hem niet 
vindt dan kan hij beter dood zijn. Elke dag 
vraagt Kelvin of zijn vader al gevonden is.
De social workers proberen van alles om de 
vader en de familie te vinden. Via Facebook is 
een broer opgespoord, die na een tijd heeft 
gereageerd. De vader leeft niet meer. Maar 
de broer zal hem komen opzoeken. Kelvin 
weet nu dat zijn vader dood is. En wacht op 
de dag dat zijn broer komt.  

‘Identity is a prison. You can never escape. 
But the way to redeem your past is not to run 
from it, but try to understand it, and use it as 
a foundation to grow.’

JaY-Z, uit Decoded
(JaY-Z is een zeer succesvolle hiphop artiest. 
Hij had een harde jeugd op straat, met ge-
weld, diefstal en drugs. Hij zegt dat het harde 
straatleven hem ook gestimuleerd heeft en 
sterker heeft gemaakt.)
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Lazaro Stephano
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Lazaro lacht en laat trots zijn winkel zien. Zijn 
business is Solar 4 All. De winkel in Maji ya Chai 
is een paar maanden open. Lazaro is een van de 
eerste jongens van de Watoto Foundation.

  De weg van Lazaro.

1988 Geboren in Rukwa. Vier broers, twee zussen. Mfipa tribe.

1995  Primary school.

2004 Niet naar secondary school omdat er geen geld is. Lazaro werkt thuis een beetje 
op de sjamba (boerderij).

2005 Gebeld door tante in Arusha. Vraagt hem te komen en stuurt een kaartje  
voor de bus. Tante wil hem naar een school brengen. Maar ze heeft geen  
geld. Dus Lazaro hangt op straat rond, verveelt zich. En tante is ook niet  
meer zo blij. ‘Wat doe je hier?’ Om wat geld te krijgen verkoopt Lazaro  
kranten en plastic tasjes op straat. Maar hij wil meer. Op straat komt hij een  
social worker tegen die vertelt over mogelijkheid voor een opleiding bij de  
WF. Het lijkt Lazaro een prima plan.

2005 Lazaro vormt met vijf anderen de eerste groep jongens in Makumira. Er is een  
terrein, maar nog geen school. Het eerste jaar zijn de jongens druk met het  
klaar maken van de grond en opbouw.

 
2006 In dit jaar beginnen de lessen.

2009 Graduation.

2009 Training en werk bij de Hans Paul Company. Woont in een kamer in Arusha.

2011 Werkt korte tijd voor een Chinees bouwbedrijf in Arusha.

2011 Werkt op straat. Verkoop van ‘culture’: schilderijtjes, beeldjes en kettinkjes.  
Op straat ontmoet hij Noud. Die vraagt of hij wil komen werken in de 

 Kiboko Lodge.

2011 Opbouw en na de start onderhoudsman van de Kiboko Lodge.

2013 Opening shop Solar 4 All in Maji ya Chai. Met steun van een sponsor. Lazaro is  
businessman. 

Toekomst  International businessman in solar.

een zonnige toekomst

Welke vraag zou je nog aan jezelf stellen 
Lazaro? 
‘Haha. I would ask:  You are a business-
man. Why don’t you have a watch?’ 

Levenslessen van mijn moeder:
• Work hard and pray.
• Wees gelukkkig, ook als je iets mist.
• Wees altijd vriendelijk.

the real stories «  lazaro
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Je begint niet zomaar een eigen business, 
daar komt nogal wat bij kijken. Een steun 
in de rug is dan ook zeer gewenst. Ties van 
Donzel, een Nederlandse ondernemer, vertelt 
over zijn betrokkenheid met Solar en Lazaro.

‘Bij ons eerste bezoek aan Tanzania hebben 
wij gezien dat energie een van de grootste 
problemen was. We kwamen tot de conclu-
sie dat zonne-energie de oplossing was. Bij 
ons volgende bezoek leerden we Lazaro beter 
kennen, hij was technische man op de Kibo-
ko Lodge. We hebben met Noud gesproken 
om bij de WF zonnepanelen aan te brengen 

en dat te laten uitvoeren door Lazaro. Als dat 
goed ging, zou hij in de toekomst een bedrijf-
je in zonne-energie mogen beginnen. Het 
ging goed, dus we hebben rond de tafel geze-
ten om dit mogelijk te maken. In maart 2013 
is het bedrijf gestart en zijn de eerste zonne-
panelen gekocht. Lazaro heeft zelf ook een 
bedrag ingebracht. Twee scholen in Neder-
land leveren kennis om de kwaliteit zo hoog 
mogelijk te laten zijn. De volgende grote stap 
is om mensen in de omgeving van Arusha 
te laten kiezen voor zonne-energie. Het zou 
goed zijn als er meer vrijwilligers zouden zijn 
die jongens zoals Lazaro kunnen begeleiden.’

the real stories «  lazaro
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Runaway Godfrey

‘I feel like losing a valuable sheep.’ 

78 | Sterren van de Straat

De straat trekt, vooral in de eerste tijd als de 
jongens in het Drop-in centrum zijn. Als een jon-
gen verslaafd is aan glue of alcohol is het moei-
lijk om de knop in een keer om te zetten. De 
trigger om weg te lopen kan de rook van een si-
garet zijn, die herinnert aan het leven op straat. 
Of een vriendje dat ze tegenkomen. Of de geur 
van vrijheid.

Meestal zijn er geen voortekenen. Voor de wer-
kers is het vertrek vaak op een onverwacht mo-
ment. Meestal weten de andere jongens het 
wel, vertellen ze achteraf. Niet vooraf, want een 
van de regels van de erecode  is dat je je mond 
houdt over anderen. Dan houden ze ook hun 
mond over jou. 

Soms komen ze terug, met spijt en al na een 
paar dagen haveloos en uitgeput. Soms krijgen 
ze dan nog een kans. Niet zomaar. Gesprekken, 
uitleg, excuses en beloften. Een stevig gesprek 
in de Community Hall, met alle andere jongens. 
Gemakkelijk terugkomen is het niet, iedereen 
moet begrijpen dat je niet naar believen in en 
uit kan stappen.

Paul en foto’s

Paul (social worker drop-in) kijkt naar de foto’s 
van een paar maanden geleden. Hij is stil. Hij 
kijkt nog eens en vertelt.
‘Deze jongen is hier niet meer, hij is weg. Ik vond 
hem ooit op straat. Hij zat bij de busstand in de 
nacht. Hij was nieuw in de Arusha, hij kwam uit 
Dodoma. Met een vriendje. Ze kwamen omdat 
een man werk had beloofd. Dat was niet waar. 
Ze hadden geen geld. Ik zag hem na een paar 
dagen weer. Toen zei hij dat hij mee zou gaan. ‘Ik 
geloof wat je zegt. My heart tell me you’re good 
person. I follow you.’ Wat me verdrietig maakt, 
is dat het een slimme jongen is, talentvol. Maar, 
sorry dat ik het zeg, nogal lui.

Na een paar weken kwamen twee mannen aan 
de poort. Ze vroegen naar hem. Ze zouden werk 
voor hem hebben. Wat voor werk? Kleren verko-
pen voor 100.000Tsh per maand. Ik zei: Laat me 
nu 5.000Tsh zien dan geloof ik jullie. Dat had-
den ze niet. Ik zei: Leugenaars, ga weg en ik ga 
naar de politie. Ik waarschuwde de jongen: deze 
mannen willen je gebruiken. Kinderarbeid. Maar 
de jongen houdt van geld. Na een week was  
hij weg. 

En deze jongen. (Hij wijst op een andere foto.) 
Hij liep van huis, had geld van zijn vader gesto-
len. Zijn vader was een politieman. Hij kwam 
hier en deed het zo goed. Ik vertrouwde hem. 
Hij liep weg en nam een telefoon mee. Hij ging 
met een vriend die al eerder was weggelopen, 
met de afstandsbediening. 

Wat WegloPen betekent voor Werkers van Wf

 zegt Paul. Hij is Massai, 
voor hem is een schaap of een koe een waardevol bezit. 
‘Het is moeilijk om een jongen van de straat te krijgen. Ik 
ga met ze om als mijn eigen zonen. Ik doe dit werk om een 
beter leven voor een jongen mogelijk te maken. Ik zie ze ver-
anderen, ze hebben zoveel talenten. En dan verlies je. Het 
breekt mijn hart en het ontmoedigt me soms. Ik ga na wat er 
gebeurd kan zijn en of ik nergens tekort ben geschoten. Of ik 
wel goed naar de jongen heb geluisterd. Maar de aanleiding 
kan van alles zijn geweest.  

The runaways
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noelie Pala 
het broertje van deniS
De Foundation werkt voor hardcore streetboys, 
die echt op straat hebben gewoond. En dan op 
een dag...

In januari klopt een jongen aan de poort van het 
drop in centrum. Hij heet Noelie Pala en heeft 
zijn verhalen over leven op straat. Hij mag blij-
ven. Hij kan niet lezen en schrijven, maar hij 
leert snel. En dan op een dag ziet een social 
worker van Child in the Sky de foto van Noelie. 
Die wel heel erg op Denis lijkt. Ze onderzoeken 
het en vinden uit dat Noelie het broertje is van 
Denis. Na zijn vakantie heeft Denis  zijn broertje 
meegenomen naar Arusha en hem ingefluisterd 
hoe hij in het drop in zou kunnen komen.

Volgens de regels zou Noelie op dat moment 
het drop in moeten verlaten. Maar Paul wil eerst 
uitzoeken hoe het precies zit. Hij bezoekt de 
grootvader die in Arusha woont. Paul vindt dat 
Noelie mag blijven, gelet op zijn achtergrond en 
dat hij zich bovendien heel goed ontwikkelt. Hij 
wil hem deze kans geven. Hij wil dit bespreken 
in het managementoverleg, maar voor hij dit 
kan doen in dezelfde week loopt Noelie weg. 
Paul zoekt hem. Hij vind Noelie op straat waar 

hij blinden helpt bedelen. Hij vraagt hem: Waar-
om loop je weg? Waarom nu?  Hij krijgt niet echt 
een antwoord. Dan zegt Paul dat de schoenen 
die Noelie aan heeft eigendom zijn van de foun-
dation. Hij vraagt ze terug. 

Het verhaal van Denis. Ja, hij heeft zijn broer-
tje meegenomen. Hij wil dat hij een opleiding 
krijgt. Niet volgens de regels, maar hij heeft 
het gedaan om zijn broertje te helpen. Dennis 
is heel boos op Paul. Dat hij de schoenen van 
Noelie heeft afgenomen en hem met blote voe-
ten heeft achtergelaten. Zoiets vreselijks kan je 
niet doen!

Paul vindt het heel erg dat Noelie is weggelo-
pen. Hij kon inmiddels lezen en schrijven en er 
was een goede kans dat hij door mocht naar 
Child in the Stars. Hij is nu terug bij af. ‘Ik wilde 
hem helpen. Beschermen. En ik nam zijn schoe-
nen ja, om hem te laten inzien dat wat hij deed 
niet goed was’.

Denis blijft boos. En is bezig om een school voor 
zijn broertje te regelen. Want hij wil dat hij een 
goede opleiding krijgt. 
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nOG LanG Geen MenaJa
Eind 2012. Musa Blanzi komt voor het eerst op 
de Kiboko Lodge samen met een paar andere  
jochies van Makumira om te helpen met het dak 
maken. Veertien jaar, lachend en graag pratend. 
Geeft ook antwoorden voor anderen als ze niet 
snel genoeg zijn. Hij komt uit Ngurdoto. Zijn 
moeder is weggelopen bij zijn vader omdat hij 
sloeg en liet drie kinderen achter. Vader heeft een 
nieuwe vrouw. Die niet van de kinderen houdt. 
Ze slaat. Vader drinkt al het geld op. Voor school 
is er geen geld. Vriendje Babu zei: Kom naar de 
straat daar kan je goed leven. Musa bedelde om 
geld en af en toe werkte hij. Dronk bier, rook-
te sigaretten en marihuana. Als je niet meedoet 
dan krijg je klappen van oudere jongens, zegt 
Musa. Iedereen doet het. Af en toe werd hij op-
gepakt door de politie. De politie slaat ook. Op 
een dag kwam hij een social worker van de WF 
tegen. Musa is met hem meegegaan naar het 
Drop-in centrum. Hij is er twee maanden ge-
weest en daarna ging hij naar Makumira. Hij is 
blij dat hij van straat af is. Houdt van het eten, 
de kippen en meubels maken.  

Musa tekent zijn future droom: hij wil mana-
ger van de Kiboko Lodge worden. Menaja. Als 
manager verdien je veel geld. Geld om aan z’n 
moeder te geven. Die weer een nieuwe baby 
heeft. In de vakantie gaat Musa naar zijn vader. 
Want moeder heeft geen plaats. Musa lacht en 

likt aan z’n lollie.
Een paar maanden later. Musa Blanzi loopt in 
de nacht in Arusha. In een sweater tot z’n knie-
en, kapuchon op. Met z’n vrienden van de straat 
hangt hij rond een muurtje over een riool in 
het centrum. Hij houdt z’n fl esje met glue ste-
vig vast. Likt er aan en snuift eraan. “Glue is his 
Darling“, zegt Paul. Musa lacht hard.

Waarom Musa weer op straat is? Na de vakan-
tie kwam hij terug. Te laat. Hij liep weg. Kwam 
terug en had spijt. Hij was ziek en is naar huis 
gebracht. Hij kwam terug en zei na enkele da-
gen dat hij niet meer op Makumira kon leven. 
Hij wist zelf ook niet waarom. Er is een verhaal 
dat hij tijdens z’n vakantie is besneden door de 
vriend van zijn moeder. En dat zijn vader hem 
daarom niet meer wil zien. Dat hij toen hij ziek 
was naar een witchdoctor is gebracht die hem 
heeft betoverd. Misschien is hij in de vakantie 
weer naar de straat gegaan en heeft toen weer 
de wondere wereld van glue ontdekt.

Nu woont hij weer op straat. Completely ad-
dicted to glue. Een toekomst als menaja of the 
lodge is heel ver weg. 

Musa en friend 
op straat.

Future dream van Musa.
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Footbook is een netwerk dat mensen en wegen met elkaar in verbinding brengt. 
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Op het terrein van Makumira is een voetbalveld. 
Elke avond verzamelen de jongens zich daar om 
te spelen tot het donker is. Broeder Amadeus 
ook. Hij loopt altijd in z’n favoriete shirt. 

Amadeus legt uit waarom voetbal zo belangrijk 
is.
• Voetbal zorgt voor vriendschap en verbinding 

tussen de jongens en met de teachers.
• Het houdt de jongens bezig na school  

en werk.
• Voetballen helpt om de buitenwereld even te 

vergeten, ook verlangen naar drugs  
en alcohol.

• Het is goed als lichamelijke training.
• De jongens vinden het gewoon leuk, zelfs als 

het regent.

We spelen, zegt Amadeus, volgens de drie prin-
cipes van Hans van Breukelen:
• NEVER GIVE UP
• EXERCISE ALWAYS
• KNOW YOUR POSITION.
(Ook toe te passen buiten voetbal.)

special «  voetbal

Hoe belangrijk Voetbal is

Waarom Amadeus met straatjongens werkt:
“Waarom? Omdat ik leef. Ik geef om de kin-
deren die op straat leven. Er zijn zoveel men-
sen die onverschillig aan ze voorbijlopen. Het 
talent ligt op straat.” 
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Hans Van breukelen
een doel in je leven 
Als je 19 jaar in een doel hebt gestaan, is na het beëindigen van een keepercarrière, een doel-
loos leven geen optie.
En terugkijkend is mij dat gelukt. Ik heb geen tijd gehad om in een “zwart gat te vallen”. 
Met een doel voor ogen heb je een richting welke kant je uit wilt gaan. De kunst is vervolgens 
om “de inrichting”, het proces te bepalen om succesvol te zijn. Actie dus!
Marc Lammers, de succesvolste dameshockey coach van de wereld, heeft ooit gezegd: “Win-
naars hebben een plan en verliezers excuses”. 
Daar wil ik een nuancering in aanbrengen. De kunst is om je persoonlijk plafond aan te tikken, 
daaraan veel plezier te beleven en dat plezier met anderen te delen. Als persoon, als team en 
als organisatie. 
Wellicht is dit ook het geheim van de WF. Noud en Truus hadden samen een droom, een doel. 
Zij durfden en zijn het gaan doen in Tanzania. En het resultaat mag er zijn. Om trots op te zijn!
Zij bieden kansloze jongeren een toekomst en mede met behulp van veel vrijwilligers lukt hen 
dit al 10 jaren. Dit jaar heb ik het aan den lijve mogen aanschouwen en ervaren. 
Het geweldige werk en de doelen die gehaald worden, zijn een groot compliment en felicita-
ties waard. 

Hartelijke groeten,

Hans van Breukelen

Hans van Breukelen is voormalig doelman van het Nederlands voetbalelftal, FC Utrecht en 
PSV. Hij wordt beschouwd als een van de beste Nederlandse keepers ooit.
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Paulo werkt op de Kiboko Lodge. Hij is niet 
echt de gemakkelijkste. Hij vergeet zijn dage-
lijkse taken, zoals wc’s schoonmaken en de 
groentetuin water te geven. Als hij boos is kan 
iedereen het horen. Alleen het koken voor de 
staf doet hij zeer serieus. Een beetje jammer 

is dat hij bijna altijd hetzelfde kookt. ‘s Mor-
gens zorgt hij voor thee en maakt de andere 
jongens wakker. Hij beukt op de deuren en 
schreeuwt ze uit bed. Zijn collega’s accepte-
ren veel van hem want ach, het is Paulo, die is 
nu eenmaal zo. Hij spreekt nauwelijks Engels.

Trouwen 

Op een dag vraagt Paulo om zijn bed. Waarom? 
Je hebt hier toch een bed? Ik heb een vrouw zegt 
Paulo. Een vrouw? Ja. En ik heb een kamer. En 
ze is zwanger. Dus ik heb mijn bed nodig. Oké 
Paulo, misschien is het dan wel verstandig dat je 

dan ook trouwt. Dat doet hij zo: Paulo haalt toe-
stemming van zijn tante en regelt drie pakken 
suiker en twee kratten Pepsi. Een man van het 
dorp is zijn getuige.

Paulo wil zijn bed
Paulo komt uit de buurt van Tabora. Iedereen zegt dat hij een traumatisch verleden heeft. Meer niet. 
Paulo is Paulo.

Paulo en zijn vrouw
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Paulo en zijn vrouw

Met een volle auto op weg naar het huis van de 
vader van zijn bruid, die officieel toestemming 
moet geven. De bruid gaat niet mee. Onderweg 
stopt de auto, de aanstaande schoonfamilie in-
specteert het huis (de kamer) waar Paulo woont. 
Het wordt goedgekeurd en in de avond bereikt 
het gezelschap de woning van de vader. Paulo 
krijgt het advies om vooral niks te zeggen en ze-
ker niet te schreeuwen.

In de kamer zit het vol, in een kring met een paar 
salontafels in het midden. Niemand spreekt. Er 
is thee met suiker en er is eten. Hierna worden 
de kratjes Pepsi naar binnen gebracht en ieder-
een krijgt een flesje. Paulo is wonderbaarlijk stil.  
Dan, om een uur of elf, neemt de vader van de 
bruid het woord. Na een lange inleiding geeft 
hij zijn toestemming en hiermee is de feestelij-
ke plechtigheid afgelopen. De gasten gaan in de 
nacht naar huis. Paulo is zielsgelukkig. 
De volgende dag krijgt hij zijn bed.

weg

Het leek eerst de eerste weken goed te gaan. 
Iedereen vertelde Paulo dat hij een grote 
verantwoordelijkheid krijgt nu hij vader wordt. 
Paulo was vrolijk, hij schreeuwde bijna niet 
en kookte soms iets anders. Maar toen ineens 

kwam hij dronken op zijn werk. En maakte 
ruzie. Kreeg een waarschuwing. En nog een. 
Hij bood zijn excuses aan. Maar nam ook 
spullen van de lodge mee naar zijn huis. Zoals 
een prullenbak. Hij werd uitgenodigd voor 
een gesprek, en kwam dronken. Hij huilde en 
schreeuwde verwensingen. In goed Engels. Hij 
is weggestuurd. 

Nu is zijn vrouw bij hem weg. Omdat hij geen 
geld heeft en niet voor haar kan zorgen. Toen 
Paulo naar het huis van haar vader ging om 
haar terug te halen weigerde de vader zijn doch-
ter mee te geven. Paulo doet nu af en toe klusjes 
voor mensen in het dorp. En drinkt. 

Inmiddels heeft Paulo een kind, een meisje. Hij 
ziet de baby soms, maar zijn vrouw komt niet bij 
hem terug. Hij heeft geprobeerd te werken als 
drager bij de Kilimanjaro beklimmingen. Voor 
15.000Tsh per dag. Maar toen hij daar kwam 
moest hij eerst 10.000Tsh betalen. En dat had 
hij niet. Dus hij kon niet mee omhoog. En hij is 
zijn kamer uitgezet omdat hij de huur niet kon 
betalen.

Iedereen maakt zich zorgen over hem. De jon-
gens van de lodge proberen hem te helpen. 
Maar hoe.

Bedden gemaakt op
Makumira
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tanzania «  eten

EtEn in tanzania
Een arm gezin besteedt zo’n 70% van het inkomen aan eten. De keuken is basic en kruiden worden 
beperkt gebruikt. Eenvoudig voedsel met bonen, mais, rijst en soms vlees of vis. Het gaat vooral 
om veel. Om de maag te vullen. Koken gebeurt meestal op houtvuur, met gebruik van veel olie. 
Het eten wordt lang doorgekookt. De voedingswaarde is daardoor gering. Gezellig natafelen is er 
niet bij. Zodra het eten op is wordt er afgeruimd en gaat iedereen zijn weg. Wat er wordt gegeten 
is afhankelijk van geld. Veel Tanzanianen eten twee maal per dag. Het ontbijt is thee met chappati 
of een stuk brood, of wat over is van de dag ervoor. 

Bij feesten moet er eten zijn en vooral veel vlees: No meat, No feast.

Recepten van typisch tanzaniaanse geRechten

Ugali

Benodigdheden: 
• water
• maismeel

Bereiding: 
Water in de pan laten koken, de maismeel 
toevoegen en stevig roeren tot het geheel 
een dikke gladde massa wordt.
Ugali eet je met de hand: je neemt een 
pluk en kneedt er een bolletje van. Dan 
doop je het in een saus.

MahaRaja 

Benodigdheden: 
• bonen (kunnen kikkererwten of rauwe 

bruine bonen zijn)
• olie
• zout
• uien
• eventueel tomaten. 
Wij hebben (zie foto) verse sperziebonen 
gebruikt. 

Bereiding: 
Week de bonen, kook ze met wat zout. Bak 
in olie uien en tomaten en meng dit met 
de bonen. Gebruik eventueel wat pilaumix 
(zie onder) als extra smaakmaker.
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pilaw of pilaU 

Benodigdheden: 
• rijst
• kruiden: pilaw massale
• gekookt vlees
• uien
• knoflook
• 

Bereiding: 
Bak de uien en knoflook in olie. Voeg de 
rijst en water toe met wat zout. Als het 
gaar is meng het met gekookt vlees en de 
pilaw massale.
Pilaw is een mengsel wat je zelf heel goed 
kunt maken. De belangrijkste smaakma-
ker is kruidnagel. Je kunt het zelf fijn-
maken met een vijzel maar ook prima in 
poedervorm kopen. Daarnaast gebruik je 
kurkuma (wat met name rijst ook prachtig 
kleurt), kardemom en een klein beetje ka-
neel. Meng de verschillende ingrediënten 
in een vijzelkom en giet er wat heet water 
op om het geheel in te weken. Zet het even 
weg om de kruiden goed op elkaar in te 
laten weken. 
Kook de rijst. Bak in een koekenpan in olie 
de fijn gesneden ui glazig, voeg fijngesne-
den knoflook toe.
Giet de rijst af en laat even uitstomen. 
Voeg de rijst toe aan het ui-knoflookmeng-
sel en vervolgens naar smaak het pilau-
mengsel. Dit is echt een leuk en smakelijk 
gerecht om zelf te maken.

ndizi (bananen)

Benodigheden: 
• groene bananen (koop je bij de toko)
• olie 
• wortelen 
• zout 
• tomaten  
• kokosnootmelk

Bereiding: 
Kook de bananen. Bak in olie de wortelen, 
de tomaten, de kokosnootmelk en de ui. 
Roer dit mengsel door de bananen, voeg 
een klein beetje water toe en laat het nog 
een tijdje doorkoken. Doe er eventueel wat 
gekookt vlees bij.
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ngande

Benodigdheden: 
• bonen
• bakbanaan
• aardappelen
• tomaten
• knoflook
• ui
• zout

Bereiding: 
Kook de bonen, de gesneden banaan, de 
aardappelen en de tomaten, de knoflook 
en de uien met wat zout tot het gaar is.

chips Mayaje

Benodigheden: 
• aardappelen 
• olie
• eieren
• zout en peper
• eventueel ui en wortel

Bereiding: 
Snijd de aardappelen als patat. Bak de 
aardappelen in olie tot ze gaar zijn. Klop 
de eieren met wat zout en peper en doe 
er eventueel ui en wortel bij. Doe de patat 
in een koekenpan en schenk het eimengsel 
erover heen. Na 1 minuut keren.
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Makande

Benodigdheden: 
• bonen
• olie
• tomaat
• ui

Bereiding: 
Kook de bonen, bak de tomaten en de ui 
en meng het geheel door elkaar.

chapati 

leuk om thuis te maken, ook met kinderen

Benodigdheden:
• 250 gram bloem
• 250 ml water
• snufje zout
• olie

Bereiding: 
Meng met je vingertoppen de bloem met 
het water en het zout totdat het een taaie, 
stevige massa is. Verdeel het deeg in 8 bol-
letjes. Rol ieder bolletje afzonderlijk met 
een deegroller uit en besmeer ze met olie. 
Snijd de ‘pannenkoekjes’ op een plaats tot 
de kern in en rol ze op tot een kegeltje. Je 
vouwt het kegeltje opnieuw samen tot een 
bolletje om het opnieuw uit te rollen tot 
een ‘pannenkoekje’ en het nog een keer te 
besmeren. Herhaal dit nog een keer. Voor 
de derde keer uitgerold ga je ze bakken in 
een koekenpan met een klein beetje olie 
tot ze hier en daar licht beginnen te brui-
nen. 

thee

Tanzania produceert uitstekende koffie, 
men verbouwt er nobele koffierassen als 
de arabica, maar thee is de nationale drank. 

Benodigdheden: 
• thee 
• melk
• water 
• suiker

Bereiding: 
Kook het water met de melk. Doe er dan 
de thee bij, laat het trekken en roer er veel 
suiker doorheen.
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the real stories «  dag en nacht op straat

EEn dag En nacht 
op straat in arusha
EEn dag op straat 

Denis kent Arusha als zijn broekzak met gaten. 
Hij gaat met mij een dag de straat op. Om mij te 
laten zien. Ik loop met hem door alle straten die 
ik eigenlijk al ken. Maar dan anders. 

We gaan met de pikipiki (brommertaxi) naar Ar-
usha. We beginnen te lopen. Eerst naar zijn opa, 
die is blind en werkt op een kantoor. Opa wordt 
bij de hand genomen om hem bij mij te bren-
gen. Later grijpt Denis ook telkens stevig mijn 
hand als we een drukke straat over moeten ste-
ken. Ik loop ook inderdaad als een blinde en ver-
geet telkens van welke kant het verkeer komt. 

We gaan een brug over. Aan beide kanten is 
het groen bebost en stroomt het rivierwater. 
Rechts van de brug wordt de keuken genoemd. 
Omdat er eten wordt gemaakt soms en de was 
gedaan. Links is de overnachtingsplaats. Je zou 
denken: in de buitenlucht, onbeschermd, maar 
wel gratis. Maar nee. Voor een beetje plek moet 
je betalen aan een oudere jongen. Een soda bij-
voorbeeld. Ook als je eten hebt en het daar wilt 
opeten moet je iets betalen. En als je dat niet 
wilt moet je een andere plek zoeken.

We komen twee jongens tegen die Denis be-
groeten en om geld vragen. Ze zien er helemaal 
niet uit als straatjongens: ze dragen redelijke 
kleren en een flitsende zonnebril. Denis geeft ze 
wat geld en ik mag een foto maken. Denis kent 
ze. Ze zijn verslaafd aan van alles en hebben 
geld nodig. Waarom geef je dat Denis? Denis 
haalt zijn schouders op. Het zijn vrienden, dus. 
We lopen door de hoofdstraat van Arusha. Hier 
slapen veel jongens wijst Dennis. In dozen. Het 
is een kale stoep. Waarom hier? Dit is dicht bij 
de plaats waar je marihuana kan kopen. En er is 
security, dus veilig. 

Overal zijn mamalishes: vrouwen die op straat 
zitten en eten verkopen. Heel goedkoop. Denis 
vraagt aan hen of ik een foto mag maken. Dat 
kan maar dan moet ik 5.000Tsh betalen. Is vijf 
keer een maaltijd. Na onderhandelen mag het 
voor 2.000. En een maaltijd voor een van de jo-
chies die er staan. Nou ja, drie. In no time staan 
er meer dan tien jongens om me heen. 

En dan stel ik de stomste vraag in tijden. Kan je 
ze vragen waarom ze hier eten Denis? Hij kijkt 
me aan of ik niet goed bij mijn hoofd ben en 
zegt: Omdat ze honger hebben!

We lopen langs de moskee. Het is druk met be-
delaars die op de grond zitten met een plastic 
bekertje voor zich. Mannen, vrouwen, kinderen. 

Omdat het vrijdag is, dan gaan moslims naar de 
moskee en geven altijd iets aan bedelaars. De-
nis ontmoet veel bekenden. Ineens bukt hij zich, 
hij wordt hartelijk begroet door een oude blinde 
mevrouw. Ja, hij kent haar van vroeger. Haar 
zoon Rama is nu ook op Makumira en ze vroeg 
hoe het met hem gaat. Heel goed. Ze lacht blij 
en Denis geeft haar wat geld in haar hand. Met 
de zegen van God lopen we verder.
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Twee jongens begroeten Denis. Ze vragen om 
geld. Het is een tweeling zegt Denis. John en 
Johnson. Vijftien jaar. Hun moeder is met hen 
uit Kenia hier naar toe gekomen een jaar ge-
leden. Maar ze is dood. En nu zijn de jongens 
verslaafd aan cocaïne en marihuana. Zijn ze te 
helpen denk je? Denis haalt zijn schouders op. 
Ze willen alleen maar drugs. 

We gaan naar de busstand. Centraal vertrek-
punt van bussen naar alle richtingen. (Een bus 
of daladala is het vervoermiddel, goedkoop en 
snel en best comfortabel. Treinen zijn er niet en 
auto’s zijn voor de rijken.) De busstand is over-
dag verzamelplaats voor jongens die iets willen 
verdienen. En ‘s nachts om te slapen. Onder een 
bus bijvoorbeeld. Geld verdienen op een bus-
stand kan door:
• bagage te dragen of
• een kaartje te regelen of
• drinken en koekjes te verkopen.

Dan vindt Denis het mooi geweest. Hij wil een 
zonnebril kopen. En een horloge. En een broek. 
Maar ja. Het geld hè. 

Als we aankomen is het tegen de avond, een 
uur of zes. Het wordt langzaam donker. Iedereen 
haast zich naar huis. De straatkinderen niet, die 
blijven. Want ze zijn al thuis. Home-Street-Home. 
We lopen langs de vaste verzamelplekken. Bij de 
markt zijn jongens druk bezig met het oprapen en 
uitzoeken van nog bruikbare spullen in het vuil-
nis. Verderop staan groepjes oudere jongens bij 
elkaar. Ze gebruiken drugs, zegt Edward, het is 
nu een beetje gevaarlijk hier. Het wordt kouder 
en donkerder en stiller op straat. We gaan naar de 
busstand, waar altijd jongens zijn, omdat er altijd 
handel is en het is verlicht, dus redelijk veilig. We 
ontmoeten steeds jongens, met z’n tweeën, of 
met drie of vier bij elkaar. Edward blijft bij ieder-
een even staan om te praten. Sommige jongens 
kennen hem of de WF. De jongens zijn blij met 
een praatje en aandacht. Ze lachen. Sommigen 
lijken in de war. Veel jongens vragen om geld. Ik 
zie een straatmeisje. Ze is ‘one of de guys’. We 
gaan door, naar de buurt waar Maulid woont.

Maulid abdul, EEn stil gEsprEk

Komt uit: Ngatenaro. Is 15 jaar. Tribe is Waranga.
In de avond gaan Edward en ik naar Maulid. Hij 
heeft vakantie van school en is bij zijn tante. We 
worden door Maulid opgehaald. Hij is klein en 
stil. Hij loopt voorop. De buurt is achter Shoprite, 
een grote supermarkt. Een donkere sloppenwijk 
met straatjes van minder dan een meter breed 
(volgens Edward kan er geen doodskist door). We 
lopen door de modder, ergens komt water van-
daan. Geen enkel licht. Met m’n telefoon probeer 
ik te zien waar ik loop. Het is een doolhof. Maar 
dan echt. Hier kunnen kinderen niet buiten spe-
len. Ergens achterin is een poort en een huisje. 

dEnis

Is 19 jaar. Komt uit Dodoma. Mgogo tribe. Va-
der dood, aan malaria. Moeder werkte maar 
verdiende 1.000Tsh per dag. Ze gaat om ze-
ven uur van huis. Denis moest voor z’n broer-
tjes zorgen. Denis stuurt geld naar zijn moe-
der. Van zijn zakgeld van 15.000Tsh wil hij 
30.000 geven. Zijn moeder vraagt erom. Nu 
werkt Denis in de Kiboko Lodge. Zijn droom 
is boer worden met veel varkens. En soldaat 
net zoals zijn vader en moeder.

EEn nacht op straat

Na een dag op straat ga ik met Edward, de social 
worker, een nacht de straat op. Op zijn gebruike-
lijke avondronde langs de plaatsen waar de jon-
gens zijn. Een verschil van dag en nacht. 
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Binnen is het verrassend schoon en opgeruimd. 
We gaan op de bank zitten. Buiten wordt er ge-
schreeuwd. Harde muziek. Maulid geeft ant-
woord. Kijkt naar beneden. Praat zacht. Hij kwam 
op straat omdat een vriendje zei: Ga met me mee, 
to get money. Ze stalen: zakkenrollen en berovin-
gen. Hij was alleen bang om gepakt te worden, 
want als ze je pakken dan kunnen ze je vermoor-
den. Verder was hij niet bang want hij had een 
grote groep vrienden. Is met een groep opgepakt 

door de politie en daarna via de social worker in 
het Drop-in centrum gekomen.

Zijn moeder woont heel ver weg. Hij heeft haar 
jaren niet gesproken. En waar is je vader Maulid? 
vraagt Edward. Maulid slikt en zegt zacht dat hij 
dood is. Mis je je moeder? Een beetje, zegt Mau-
lid. Soms. 

Maulid zegt dat hij later accountant wil worden. 
Om veel geld te verdienen. Geld om zijn familie 
te helpen en kinderen zonder ouders. Want die 
zijn er veel op straat. 

We gaan weer weg. We lopen terug door de nau-
we straatjes en we geven Maulid een hand. Het 
gaat slecht met Maulid, hij is in en in triest, hij 
doet het niet goed op school. Hij redt het zo niet. 
Edward gaat bespreken of het niet beter is dat 
Maulid een tijd terugkomt op Makumira. Waarom 
gaat het zo slecht? Soms is het verleden te erg 
voor een jochie van 15.  

tErug in dE nacht

We lopen terug naar het centrum, op zoek naar 
Musa Blanzi. Edward vraagt aan jongens die we 
ontmoeten of ze weten waar we hem kunnen 
vinden. Iedereen weet waar Musa is. Als we hem 
vinden hangt hij met een groepje andere jongens 
over een betonnen muurtje bij een stinkend riool. 
Het is nog kouder geworden. ‘Hé teacher!’, roept 
Musa lachend. Ik herken hem aan zijn lach. Zijn 
kleren zijn vies, kapot. Hij kijkt vreemd uit zijn 
ogen. Zijn lach lijkt bevroren. In zijn hand heeft hij 
een plastic bakje dat hij steeds naar zijn neus en 

lippen brengt. Glue. Laat mij eens kijken, vraagt 
Edward. Musa geeft hem het potje glue. Edward 
kijkt even en geeft het terug aan Musa. Als een 
jongen dit uit handen geeft dan vertrouwt hij je, 
zegt Edward.

In het groepje ziet Edward tot zijn verbazing ook 
Oscar. ‘Hé Oscar! Jij zit toch op school?’ Oscar 
heeft vakantie van school, ruzie met zijn vader en 
is weer een paar dagen op straat. Edward praat 
met hem om duidelijk te krijgen wat er aan de 
hand is. We blijven nog een tijd staan, we krij-
gen een banaan van een van de jongens en gaan 
weer richting onze warme huizen. Onderweg belt 
Edward met de vader van Oscar en maakt een 
afspraak voor de volgende dag. En hij gaat met 
de leiding van Makumira bespreken of Musa niet 
terug kan komen als hij dat wil.

Overal maken jongens zich op voor de nacht. De 
kartonnen dozen worden neergelegd en ze trek-
ken plastic zakken over zich heen. 

in dE nacht 

Overdag lijkt het niet zo erg
De zon schijnt
Het is warm

Kleuren en geuren van eten
Er is leven op straat

En baggy kleren zie je veel

Als de avond valt is het druk
Iedereen haast zich naar huis

Behalve de kinderen 
die al thuis zijn

Die blijven

De nacht heeft geen kleuren
Het is koud

Het stinkt naar rottend afval
Sterren aan de hemel

Sterren op de straat

the real stories «  dag en nacht
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STREET WAS MY SECOND HOME
Komt uit: Indido, vlakbij Same. Is 17 jaar. Tribe: Pare.

‘Ik heb twee zusjes en een broer. Mijn vader is al 
lang weg, heeft een andere vrouw. Nooit meer 
gezien. Toen ik zes was ging ook m’n moeder 
weg, ze had een andere man. Moeder ging weg 
en liet ons achter bij opa en oma. Die hebben 
een boerderij en zijn heel heel arm. Dat is waar-
om ik daar weg ben gegaan toen ik twaalf was. 
Ik ging naar Same, verkocht plastic tasjes. En 
daarna ging ik naar Arusha. 

BETTER YESTERDAY

In de morgen vroeg om vijf uur word ik wakker. 
Eerst dank ik God omdat ik nog leef. Want er kan 
altijd wat gebeuren. Of een hond kan je bijten. En 
dan: Yesterday was better. Gisteren had ik eten en 
wat geld. Als ik wakker word heb ik nog niks. Dus 
het belangrijkste is om geld te vinden voor eten. 
Als ik 1.000Tsh heb kan ik wat eten bij een mama-
lishe. De hele dag ben ik op zoek naar geld, naar 
eten. Wij allemaal. ’s Avonds zitten we bij elkaar. 
Drinken en roken. Zoeken een plaats om te slapen. 

MIJN OPA EN OMA

Ik hou zoveel van ze. Want ze hebben goed voor 
me gezorgd. Toen ze mij weer zagen na lange 
tijd waren ze verbaasd en blij. Ze dachten dat ik 

dood was. Ik denk nooit aan mijn vader en moe-
der. Ik wil het gewoon niet. Ik denk alleen maar 
aan mijn opa en oma en broertje en zusjes. 

MIJN FUTUREPLAN

Nu werk ik als ober in opleiding op een lodge. Ik 
wilde naar een secondary school, maar dat lukte 
niet. En nu wil ik geld verdienen om een res-
taurantje te beginnen. Mijn opa heeft een stukje 
land en daar zou het mooi op kunnen. Volgens 
jaar is het WK voetbal, misschien kunnen we 
dan veel geld verdienen, met een televisie en 
dan drinken verkopen. Ik wil wat verzinnen om 
snel geld te verdienen. Weet jij iets voor me?’

MAN OF PEACE

Ik ben nogal klein en niet sterk. Ik ben bang om 
te vechten of geslagen te worden. Dus als ie-
mand me vraagt om geld te geven of eten of een 
soda, dan geef ik dat. Mijn bijnaam is daarom: 
Venghi, dat betekent zoiets als man of peace. Ik 
vind het een mooie naam en het is daarom mijn 
naam op Facebook. 
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Toerisme
Het swahili woord voor reis is: safari.

Tanzania heeft alles voor een toerist. Eindelo-
ze vlakten en een variëteit aan wild die bijna 
nergens anders te vinden is. En omdat er nog 
weinig massatoerisme bestaat is Afrika op veel 
plaatsen Afrika gebleven. Tanzania heeft schitte-
rende stranden aan een kristalheldere oceaan. 
De inwoners zijn een bont gezelschap, ontstaan 
uit leden van grote en kleine volkeren die zon-
der uitzondering vriendelijk en gastvrij zijn. 
De meeste toeristen bezoeken Tanzania om te 
genieten van de wilde dieren die daar in grote 

verscheidenheid en enorme aantallen leven. Er 
zijn diverse nationale parken en wildreserva-
ten waar je op safari kunt gaan. Serengeti Na-
tional Park is het bekendst. Dit park heeft een 
oppervlakte van 14.763 km2. (Ter vergelijking: 
Nederland is 37.354 m2.) Bijna alle diersoorten 
die in Oost-Afrika voorkomen zijn hier te zien. 
Een greep: behalve 500 soorten vogels zijn er 
gnoe’s, giraffen, nijlpaarden en olifanten. En na-
tuurlijk de roofdieren: leeuwen, luipaarden en 
jachtluipaarden. 
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Een verblijf op Zanzibar is een droom die echt 
is. Behalve de prachtige witte zandstranden en 
het heldere blauwe water van de Indische Oce-
aan, staat het eiland bekend om zijn duikplekken 
in en rond de koraalriffen aan de kust. Door de 
eeuwen heen was Zanzibar de verblijfplaats van 
onder andere Egyptenaren, Feniciërs, Perzen, 
Chinezen, Arabieren, Indiërs en Portugezen. Zij 
lieten allemaal hun sporen na en die zijn goed 
te zien in bij voorbeeld het historische gedeelte 
van Zanzibar-stad: Stone Town.

Elke bergbeklimmer die zichzelf serieus neemt, 
moet de top van de Kilimanjaro bereikt hebben. 
De hoogste top van de Kilimanjaro, de Kibo 

piek, is 5895 meter hoog. Hier ligt sneeuw, on-
danks het feit dat Tanzania een tropisch land is. 
De hellingen van de Kilimanjaro zijn dankzij de 
vulkanische ondergrond buitengewoon vrucht-
baar en zorgt voor een uitbundige flora. Tot 28oo 
meter hoogte is er tropisch woud. Daarboven 
zijn planten die thuis in de tuin of op de venster-
bank staan, maar die hier meters hoog kunnen 
worden. Zoals heide. Of lobelia’s.

Het aantal toeristen is nog beperkt (rond een 
miljoen) maar neemt elk jaar toe. Toerisme is 
een belangrijke bron van inkomsten van het 
land: in 2006 brachten de toeristen 750 miljoen 
dollar binnen.
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WatOtO FOUndaIt IOn «  K IBOKO LOdGE 

106 | Sterren van de Straat

De Kiboko Lodge is de eerste lodge op de we-
reld die gerund wordt door ex-straatkinderen. 
Het concept en de locatie zijn uniek. 

De Kiboko Lodge is het derde project van de 
Watoto Foundation. Jongens die hun opleiding 
op Makumira hebben voltooid en graag willen 
werken in de toeristische sector kunnen aan de 
slag in de lodge. Vooraf zijn ze getraind in ande-
re lodges van een hoge klasse en op de lodge 
krijgen de jongens aanvullende trainingen. Zo-
dat ze hierna uitstekend gekwalificeerd een vol-
gende stap kunnen maken. 

Alle opbrengsten gaan naar de opvang en op-
leiding van de jongens in het drop-in centrum 
en Makumira.

De lodge draait sinds 2011 en ontvangt inmid-
dels een groot aantal gasten. Die zoals uit re-
views blijkt, bijzonder onder de indruk zijn van 
de vriendelijkheid en klantgerichtheid van de 
staf. Gasten voelen zich welkom en thuis.
In Tripadvisor staat de lodge in de top 5 van de 
bijzondere locaties rond Arusha. 

LoneLy PLanet heeft de Lodge in 2012 aange-
merkt aLs toPchoice. 

“Most employees at this non-profit charity run 
lodge are former streetkids who received trai-
ning at the Watoto Foundation’s vocational trai-
ning school. But, its not just a feel good project, 
its a great place to stay. The spacies and attrac-
tive stone cottages have fire places, hot water 
and safes, and the thatched-roof lounge is al-
most homey. Take one of their village tours or just 
sit back and watch the lone hippo into the adjan-
cient swamp and admire the great Meru views.” 

kiboko Lodge
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Kiboko Lodge is a birds paradise 
just outside the arusha national Park 
(40 min. from arusha town) 
in the ngurdoto village, with 19 rooms, 
4 terraces, tea room  and a full list of activities. 

Enjoy a weekend at this beautiful Lodge....

Kiboko Lodge is run by our former boys 
of Watoto Foundation and 100% of the 
profi t goes to the center in Makumira and 
arusha. Our recommandations are 
excellent on www.tripadvisor.com and 
the lonely planet top choice. 
www.wfkibokolodge.nl for bookings: 
kibokolodge@watotofoundation.nl 
annelies 0784-652260

Kiboko Lodge 

Watoto Foundation

Your visit is their future!...............
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Special «  eMiNeM

Not AfrAid

I’m not afraId

to take a stand

everybody

Come take my hand

We’ll Walk thIs road together, 

through the storm

Whatever the Weather, Cold or Warm

Just lettIng you knoW

 that you’re not alone

folloW If you feel lIke you’ve been 

the same road

yeah, It’s been a rIde

I guess I had to go to that plaCe, 

to get to thIs one

noW some of you, 

mIght stIll be In that plaCe

 If you’re tryIng to get out, 

Just folloW me

I’ll get you there

108 | Sterren van de Straat108 | Sterren van de Straat
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emInem uIt: not afraId
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emInem uIt: not afraId
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Nuhu is de weg kwijt
Nuhu komt uit Siringa. Vader onbekend. En 
moeder geestelijk niet in orde. Gek. Nuhu woon-
de eerst bij z’n oma. Later zwierf hij op straat. 
Nuhu deed het erg goed in Child in the Stars. Op 
school en zijn gedrag. Iedereen kende hem. Hij 
was grappig. Hij ging naar de secondary school. 
Ook dat ging goed. Tot form 4. Toen begonnen 
de problemen. Hij werd gek, zoals zijn moeder. 
Werd naakt gevonden, vlak bij zijn dorp. Midden 
in de nacht. Helemaal van de wereld. Mensen 
van het dorp wilden hem verbranden. Omdat ze 
dachten dat hij een dief was. In zijn telefoon las 
iemand het nummer van een broeder. Dat redde 
zijn leven toen. Hij knapte op en ging weer naar 
school. Een paar jaar geleden werd hij naar huis 
gebracht voor de vakantie. Zijn oma was overle-
den. Zijn familie hield niet van hem, alleen een 
oom. Nuhu huilde. En zei dat hij meer van ste-
nen hield dan van zijn familie. De laatste maan-
den voor de vakantie in 2012 deed hij het slecht 
op school. In de vakantie kwam hij naar Mak-
umira om te werken. Maar hij deed vreemde 
dingen. Sloot zich een dag op in de computer-
kamer. Zat een middag in de auto van het cen-
trum en wilde ermee wegrijden. Stond urenlang 

wezenloos op het terrein. Of kwam bij je zitten, 
zonder iets te zeggen. En stapte na een tijd weer 
op. De jongens begonnen grappen over hem te 
maken. Nuhu was onbereikbaar. De dokter zei 
dat het misschien minder zou worden. Dat het 
van marihuana komt. Of in de familie zit. Want 
zijn moeder is ook vreemd. Hij heeft misschien 
hiv. Hij is naar zijn oom gebracht, die zou voor 
hem zorgen. Want op het centrum kon hij niet 
blijven en hij kon zo ook niet terug naar school. 

Hij is niet meer bij zijn oom. Na een week is hij 
weggelopen. Een van de jongens kwam hem 
een paar weken geleden tegen. Nuhu zag er 
haveloos uit. Nuhu! Hé Nuhu? Nuhu staarde 
langs hem heen, zwijgend. Hij herkende hem 
niet meer. Hij weet niet meer waar hij is. Of wie 
hij is. Iemand heeft gehoord dat Nuhu dood 
is. Maar broeder Sabas zegt dat hij nog leeft.  
Ergens. Wezenloos.

De toekomst van Nuhu lijkt vrij hopeloos. Eigen-
lijk zou hij naar een inrichting moeten. Maar die 
zijn hier niet. Of niet te betalen.
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tanzania «	KLEDinG 

Kleding

Op straat zie je van alles. Vrouwen in kleur-
rijke kanga’s, gesluierde moslims, Massai in 
hun shuka’s, vrouwen in Indiase gewaden, 
westers geklede mannen en vrouwen, in 
jeans en T-shirt. En combinaties zoals kanga’s 
met gympen en voetbalshirt. 

De stoffen voor kanga’s en shuka’s zijn te koop 
in winkeltjes. Op straat zitten kleermakers met 
hun naaimachine die voor 10.000Tsh binnen 
een dag een jurk maken. 

Westerse kleding is te vinden op de markten. 
Hier liggen de tweedehands schoenen, rokken, 
spijkerbroeken, T-shirts en ondergoed. Bergen-
hoog. Met of zonder merkje. Van goedkoop tot 
iets minder goedkoop. 

pag111_Kleding.indd   111 06-12-13   16:31



(H)EERLIJK OP REIS! 

 
 

  

 
   

 
 

  

    

FAIRSAFARI TANZANIA 
WWW.FAIRSAFARI.NL 

 
 
 
 
 
 
 
 

pag112-113_AdvertentieFairsafari.indd   112 06-12-13   16:33



Tanzania, a country with an enormous variety 
of fragrances, colours and sounds, impressed 
us deeply while on safari twenty years ago. So 
much, that we wanted to go back, see and dis-
cover more, get to know it’s inhabitants and find 
a way to contribute to the development of this 
wonderful country.

Small, local safari businesses and the popula-
tion of Tanzania generally have little profit from 
tourism. Tourists, who book expensive safaris 
with European tour operators, mostly end up in 
big hotels where they eat and sleep. Visitors get 
a one-sided view of a versatile country. Tourists 
deserve to discover the ‘real’ Tanzania. And we 
want to make sure that the local population ben-
efits more of the tourist industry.

Therefore we developed Fairsafari. Fairsafari-
organizes, package trips, individual trips, photo 
trips and expeditions to Tanzania successfully 
for a few years now. The profits are donated 
to ‘Marafiki ya Tanzania’ Foundation (friends of 
Tanzania) and distributed among development 
projects like Watoto Foundation.

Fairsafari only works with local companies and/
or volunteers. During group tours we buy local 
food and drinks at markets, in small shops and 
we eat the delicious eggs of Watoto Foundation. 
We always visit Child in the Sky and a stay over-
night at Kiboko Lodge is a highlight for all par-
ticipants.

On the grounds of Child in the Sky there is a 
reserved parking place for the overland truck of 
Fairsafari. The boys of Child in the Sky are very 
attracted to the truck. They really enjoy cleaning 
it entirely before or after a trip. But checking the 
motor is the real treat.  Who is allowed to pump 
up the big cabin, who may hand the tools and 
how does the motor work? ’Mister Chris… You 
go to the truck, can we help you?’

Chris Murk & Marit Nieuwenhuyse
Founders ‘Marafiki ya Tanzania’ en Fairsafari
www.fairsafari.nl
E-mail: fairsafari@gmail.com
Phone The Netherlands: +3162145110
Phone Tanzania: +255764539644

SAFARI NJEMA (boN voyAgE)
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Special «  Future paintingS

114 | Sterren van de Straat

Juli 2013. Negen jongens in het Drop-in centrum Child in the Stars. Ze schilderen hun toekomstdroom.

Dromen van De toekomst
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Special «  Future paintingS
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2. noeL oBeDI
KOMt UIt: KIKATITI | 13 JAAR | MASSAI TRIBE

Noel tekent een groot huis. Daar woont hij met vier streetkids. 
Later wil hij metselaar worden.

3. asmInI aBDaLLaH
KOMt UIt: MERARANI (VRIEND VAN JAMES) | 15 JAAR | MRANGI TRIBE

Asmini heeft later een mooi huis. Met een vrouw en twee kinderen en een 
tv. Vandaar de antenne op het dak. 

Asmani tekent een grote bus, hij wil buschauffeur worden.

1. JoHn James
KOMt UIt: MERERANI | 14 JAAR | CHAGGA TRIBE

Later heeft John een huis. Met een bewaker op het dak. Hij wil mecani-
cien worden. En een mooie vrouw hebben die geld heeft. Want hij wil niet 
elke dag het gezeur dat zijn vrouw om geld vraagt. Sterren zijn er in de 
nacht. In de nacht kan je dromen.
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4. YUsUF aLFan
KOMt UIt: SINGIDA/ KIUNADI | 14 JAAR | 

MNATURU TRIBE

Yusuf tekent een bus. Hij is met de bus naar Ar-
usha gekomen. En hij tekent  iemand die een 
tijger doodschiet. Hij haat tijgers. Die kunnen je 
bijten of doden. Hij zag er een in Ngorongoro. 
(? Er zijn toch geen tijgers in Tanzania? Moet iets 
anders geweest zijn.) Hij wil ranger worden.

5. FaGILI aLFan
BROER VAN YUSUF | 16 JAAR. 

Tekent het huis van de buren. En een prachtige 
kip omdat hij van kippen houdt. Ook een vracht-
auto want hij wil later graag met auto’s werken. 
Of met electriciteit. 
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6. amanI JoaCHIm
KOMt UIt: MRANGA | 14 JAAR | MRANGI  TRIBE

Amani wil later een hele grote sportauto. Ook een huis en een 
koeienstal. 

7. atHanassY DaLUmasI
KOMt UIt: IRINGA | 14 JAAR | MWEHE TRIBE.

Later heeft Althanassy een groot huis. Met drie bewakers. 
Hij wil graag bewaker worden. En politieman. En chauffeur. 
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9. JosHUa eLIas
KOMt UIt: NGARANTONI | 14 JAAR | M’ARUSHA 

TRIBE

Hij tekent een grote bus. Hij wil chauffeur wor-
den. Om mensen van Moshi naar Dar es Salaam 
en naar Muanza te brengen. En hij gaat veel rei-
zen, naar Uganda en Kenia. 

8. DaUDI aLoIs
KOMt UIt: KIBOSHO | IS 16 JAAR | CHAGGA 

TRIBE

Later wil hij onderwijzer worden. Hij wil ook een 
huis, een auto en twee kinderen.
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Het talent ligt lag op straat

acrobaat

toneelspeler

radiomaker

biljartmaker

student

SPECIAL «  TALENT
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watoto foundation «  board wf
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Board Foundation
Er is een board in Nederland en een in Tanzania.
Boardmember vanaf het eerste uur in Tanzania 
is mevrouw Helen Nguya.

Helen Nguya werkte voor de kaholieke kerk, zij 
was verantwoordelijk voor ontwikkelingsprojec-
ten. Nu is ze met pensioen, maar zeer actief met 
name op het gebied van hiv/aids-voorlichting en 
voeding. Zij heeft een grote tuin waar groenten 
en kruiden worden geteeld die genezend wer-
ken. Soms geeft ze voorlichting op het centrum, 
over hiv, gezond eten en verbouwen van groen-
ten. De jongens hangen dan aan haar lippen.

Mevrouw Helen is trots op de Watoto 
Foundation.

“WF is uniek. Omdat er een eerste opvang is 
met het Drop-in centrum. Omdat het niet stopt 
na de opleiding: de jongens worden daarna 
naar werk begeleid. En ze krijgen een “uitzet” 
mee waarmee ze hun zelfstandig leven kunnen 
starten. Daarin verschilt de aanpak echt van an-
dere organisaties. 
Wat ook speciaal is zijn de activiteiten, zoals 
sportdagen en een keer per jaar naar een nati-
onal park. 

Maar het meest bijzonder en waardevol is dat 
het team van het centrum voor de jongens een 
soort tweede ouders zijn. Niet in plaats van, 
maar ernaast. Strikt en streng maar altijd met 
zorg voor elke jongen vanuit hun hart.

De overheid en andere organisaties zouden kun-
nen leren van onze ervaringen. We zouden hier 
misschien ook meer bekendheid aan kunnen 
geven, dat lijkt me iets om op te pakken de ko-
mende tijd. 

Mijn hartewens is dat zoiets als het Drop-in cen-
trum en het centrum in Makumira ook in het zui-
den en westen van Tanzania komen. Want ook 
daar zijn zoveel jongeren die een kans verdie-
nen. En wij hebben nu zoveel ervaring en ex-
pertise dat het eigenlijk alleen een kwestie van 
geld is.“
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Watoto Foundation 
in dE toEKoMSt 
In de afgelopen 10 jaar is de ontwikkeling van de Watoto Foundation voorspoedig geweest. 
De Watoto Foundation heeft mogen rekenen op een groot support van diverse partijen. De 
vraag is natuurlijk hoe een en ander zich in de toekomst zal gaan ontwikkelen. 
De tijden veranderen snel en de ideeën over ondersteuning van de armen in deze wereld 
veranderen daarbij mee. 
Alleen dan en dan alleen, wanneer projecten een redelijke bijdrage leveren aan de ont-
wikkeling in een land, kunnen zij op verdere steun rekenen. Hoe is dat bij onze Watoto 
Foundation?

Allereerst moet het duidelijk zijn dat de opleiding zoals wij die geven aan onze straatkinde-
ren van een hoog niveau is. Het is dan ook een hele goede ontwikkeling dat, naast de kin-
deren die opgeleid worden in een vak, er ook een aantal zijn die voortgezette opleidingen 
kunnen gaan volgen. 
Het investeren van geld in kwaliteit is dan ook een bittere noodzaak. Niet alleen om aan een 
aantal kinderen de mogelijkheid te bieden om voortgezet onderwijs te volgen maar ook 
om ervoor te zorgen dat de kinderen die een vak gaan uitoefenen, zeer goede vakmensen 
worden. 

Ten tweede, de totale omvang van de Watoto Foundation is een voortdurend punt van 
discussie. Juist wanneer wij kwaliteit een hoge prioriteit geven, moet de groei dat niet 
in gevaar brengen. Aan de andere kant moet de organisatie zodanig groot zijn dat zij een 
“impact” heeft op haar omgeving. De komende 10 jaar zal er dan ook naar gestreefd wor-
den om onze organisatie stapje voor stapje verder te laten groeien. Hierbij zullen keuzes 
gemaakt moeten worden over de locaties waarop dit zal plaatsvinden. Voor de hand ligt om 
niet te grote afstanden tussen de verschillende locaties te laten ontstaan waardoor onder-
linge stimulatie het beste kan gedijen. 

Ten derde, “Be good and tell it!” In de komende jaren zullen we nog meer aandacht geven 
aan de “marketing” van onze organisatie. Dit betekent onder andere gebruik maken van de 
moderne media. Bovendien zal een goede communicatie dienen plaats te vinden tussen 
onze donateurs en de organisatie. Hierdoor kan een grotere betrokkenheid worden bereikt. 

Ten vierde, de samenwerking met andere organisaties is ook een aandachtspunt voor de 
komende jaren. Hierbij kun je denken aan de verdere ontwikkeling van onze straatkinderen 
nadat zij de opleiding hebben verlaten. Het samenwerken met organisaties waar zij kunnen 
gaan werken is van essentieel belang. Op dit moment zijn een aantal van deze zaken zeker 
al ontwikkeld maar verdere ontwikkeling is daarbij nodig. 

Tot slot, zoals hierboven al is aangegeven, is er nog heel wat werk te verrichten. Het is dan 
ook fi jn om te weten dat het bestuur van de Watoto Foundation en het team van medewer-
kers bestaan uit een aantal bevlogen mensen die in de toekomst verder vorm willen geven 
aan onze prachtige organisatie. 

Hans Schripsema
voorzitter Watoto Foundation 

pag120-121_BoardWF.indd   121 06-12-13   16:36



SPECIAL «  HALL OF FAME

Yeah, You could be the greatest
You can be the best
You can be the king kong banging on 
your chest

You could beat the world
You could beat the war
You could talk to God, go banging on 
his door

You can throw your hands up
You can beat the clock
You can move a mountain
You can break rocks
You can be a master
Don’t wait for luck
Dedicate yourself and you can fi nd yourself

Standing in the hall of fame
And the world’s gonna know your name
Cause you burn with the brightest fl ame
And the world’s gonna know your name
And you’ll be on the walls of the hall of fame

You could go the distance
You could run the mile
You could walk straight through hell with 
a smile

You could be the hero
You could get the gold
Breaking all the records they thought 
never could be broke

Do it for your people
Do it for your pride
Never gonna know if you never even try

Do it for your country
Do it for your name
Cause there’s gonna be a day

When your, standing in the hall of fame
And the world’s gonna know your name
Cause you burn with the brightest fl ame
And the world’s gonna know your name
And you’ll be on the walls of the hall of fame

Be a champion, Be a champion, 
Be a champion, Be a champion

On the walls of the hall of fame

Be students
Be teachers
Be politicians
Be preachers

Be believers
Be leaders
Be astronauts
Be champions
Be true seekers

Be students
Be teachers
Be politicians
Be preachers

Be believers
Be leaders
Be astronauts
Be champions

Standing in the hall of fame
And the world’s gonna know your name
Cause you burn with the brightest fl ame
And the world’s gonna know your name
And you’ll be on the walls of the hall of fame

(You can be a champion)
You could be the greatest
(You can be a champion)
You can be the best
(You can be a champion)
You can be the king kong banging on 
your chest

(You can be a champion)
You could beat the world
(You can be a champion)
You could beat the war
(You can be a champion)
You could talk to God, go banging on 
his door

(You can be a champion)
You can throw your hands up
(You can be a champion)
You can beat the clock
(You can be a champion)
You can move a mountain
(You can be a champion)
You can break rocks

(You can be a champion)
You can be a master
(You can be a champion)
Don’t wait for luck
(You can be a champion)
Dedicate yourself and you can fi nd yourself
(You can be a champion)

Standing in the hall of fame

The Script: Hall of Fame

122 | STERREN VAN DE STRAAT

HALL OF FAME
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Japhet Obedi
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Mijn kind koMt nooit op straat terecht
Japhet is 24 jaar, hij komt uit Arusha. Is M’arusha. Japhet is een van de eerste jongens in Makumi-
ra. Een stralende trotse man met een gezin, een familie en een prachtig beroep. Japhet werkt bij 
George Cook, een meubelfabriek. Japhet zorgt voor zijn broertje, zijn zusjes, zijn oma, zijn vrouw 
en zijn zoon.

Op strAAt OM GEld tE vErdIEnEn 
vOOr zIJn brOErtJE En zusJEs
‘Mijn vader ging dood toen ik 14 was, mijn moe-
der een jaar later. Ik denk aan aids. De familie 
keek niet echt naar ons om. Ik ben de oudste en 
ging de straat op om voor mijn broertje en drie 
zusjes geld te verdienen. Jarenlang. 
 
Straatleven iS hard en Stupid
Hard omdat je niemand kan vertrouwen. En ie-
dereen ziet jou als een dief. En de nacht is erg. 
Je kan bestolen worden. Of nog erger. Het is een 
stom leven omdat je glue gebruikt en marihua-
na en sigaretten rookt. 

de Watoto Foundation geeFt je ietS 
voor je leven
De WF is goed voor straatjongens. Ze krijgen 
iets voor hun leven. Een opleiding en werk. Zon-
der opleiding bereik je niks. Ik werk nu zes jaar 
bij George. Als meubelmaker.

StreetboyS in aruSha
Er zijn zo veel straatjongens in Arusha. Sommi-
ge zijn bij de Foundation geweest en weggelo-
pen. Ik haat dat zo erg. Ze hadden een kans op 
een beter leven. Maar als je wegloopt dan zal je 
nooit een goed leven krijgen. 
Als ze me om geld vragen, ik geef het niet, want 
ze kopen er toch maar glue voor. 

Mijn FaMilie
Het gaat heel goed met mijn zusjes. Mijn broer-
tje gaat naar school, maar hij doet niet zoveel. 
Hij is nogal lui en vindt spelen leuker. Ik haat 
dat. 

Mijn zoon koMt nooit op Straat 
terecht!
Never. Mijn droom is dat hij een goed mens 
wordt en gaat studeren. Ik weet heel zeker dat 
het een goede jongen wordt.

ik Wil in de toekoMSt rijk zijn 
Ik wil laten zien dat ik iemand ben. En dus niet 
arm. En als ik geld heb dan wil ik proberen 
kinderen van de straat te helpen. Ik kan ze leren 
over het leven en hoe je moet vechten. Ik zou 
ze ook kleren geven en materiaal om dingen te 
maken. 

Ik heb nu zoveel geleerd, het liefst wil ik een ei-
gen bedrijfje beginnen om meubels te maken. 
Als je een sponsor weet?’ 
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‘Afrika zit in mijn hoofd en hart. In 1997 werk-
te ik in Rwanda  voor de VN als inspecteur van 
politie. Ik kreeg diep respect voor de veerkracht 
en het herstellingsvermogen van de slachtoffers 
van de massamoord daar, dat waren voorname-
lijk vrouwen en kinderen. Tien jaar later, na een 
bezoek aan Rwanda, nam ik me voor het Afri-
kaanse continent op de een of andere manier 
behulpzaam te zijn. 

Ik kon me herinneren dat Noud en Truus van 
Hout uit mijn woonplaats Uden, in 2003 in Ma-
kumira in Tanzania een kinderdorp hadden ge-
bouwd om straatkinderen een betere toekomst 
te bieden. Ik besloot hen vanuit Nederland te 
helpen door fondsen te werven en hulpgoede-
ren te sturen.  Dat waren vooral kisten met ge-
reedschap waarmee de leerlingen van Watoto 
tijdens hun opleiding werken. 

Toen ik in december 2011 stopte met mijn werk 
bij de politie wilde ik mijn langgekoesterde 
droom gaan verwezenlijken: ik nam in 2012 deel  

AfrikA in mijn hoofd en hArt
aan de fietstocht van Tour d’Afrique van Caïro tot 
Kaapstad, over een afstand van 12.000 kilome-
ter in een periode van 4 maanden. Het betrof 
voor mij een soort pelgrimage en voor het goe-
de doel ‘zonnecollectoren voor Watoto’ haalde 
ik met hulp van sponsoren een bedrag op van 
12.000 Euro. De zonnepanelen liggen inmiddels 
op het opleidingsinstituut van Watoto en zorgen 
voor goedkope energieaanvoer.

Er is geen ontwikkeling zonder strijd is mijn 
motto.  Zowel voor zo’n fietstocht door Afrika 
als voor het werk van WF in Tanzania moet je de 
mouwen opstropen en niet luisteren naar men-
sen met allerlei tegenwerpingen.

Ik heb heel erg veel respect voor alles wat Noud 
en Truus in de afgelopen 10 jaar bereikt hebben, 
maar vooral voor de manier waarop zij de prach-
tige resultaten hebben bereikt. Zij ontwikkelen 
de kwaliteiten die ieder mens in zich heeft. Laat 
de voormalige straatjongens van Arusha maar 
spreken.

Ton van der Vegt
Ambassadeur van Watoto Foundation in Nederland
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........not just jewelry....

Tanzania Maasai Women Art is a locally owned 
and managed organisation that was born out of a 
development project initiated by the NGO Oikos 
in early 2006. Since 2008 Tanzania Maasai Women 
Art is a completely independent and self sustained 
not for profit company.  A total of about 200 Maasai 
women are involved in Northern Tanzania: Narasu-
no co-operative in Mkuru West Meru and Enabois-
ho group in the Meserani area North of Arusha.

An Italian jewellery designer, Francesca Torri Soldini, has been voluteeeing from the 
very beginning and works with her students from all over the world  at the IED (European 
Design Institute) in Milan and with the Maasai women in Tanzania do develop elegant 
and fashionable jewellery combining the traditional Maasai beadork techniques and local 
materials  with innovative and sophisticated designs suitable for an international market. 
It is Tanzania Maasai Women Art  philosphy to  support and encourage women commu-
nities to empower their life and improve their living condition  through education  and  
inherited skills.The company guarantees fair working and trading conditions to Maasai 
women and encourages environmentally friendly practices. Nasaruno cooperative is one 
of the founder members of Tanzania Maasai Women Art and is represented by Elyamani 
Oyaya and Esupat Alais on the Board of Directors. Important achievement have been 
reached,  however there is still a long way to go. Tanzania Maasai Women art  believes 
in long term initiatives and commitments. Marina Oliver Blaettler was among the initia-
tors of the project. She is managing the organisation toghether with her Maasai assis-
tants Sintamei Kipepiari, Margaret Gabriel and Helen Leizer. Visitors are encouraged and 
very welcome to join the team for a day and travel to the bush to experience a genuire 
and real cultural exhange. Karibuni ! 

Tanzania Maasai Women Art 
Beading for a better futur

www.maasaiwomenart.org info@maasaiwomenart.org
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Erick AndrEA
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The reaL STorieS «  er ick andrea

Help de StraatjongenS!
In 1995 geboren in Arusha, Arumera tribe.

Vader is van moeder gescheiden voor hij gebo-
ren is. Hij kent zijn vader niet. Erick woonde met 
z’n moeder tot z’n 13e, liep toen weg. Moeder 
had geen geld.

‘Ik wilde geld verdienen, dingen verkopen, zak-
ken en zo en geld verdienen.

De eerste dag had ik niks bij me, alleen de kle-
ren die ik aan had. Het was een zaterdag. Ik was 
bang dat mensen me zouden slaan. De eerste 
dag verkocht ik mijn kleren om te eten en kocht 
op de markt andere kleren.

Ik sliep op veranda’s met andere jonge jongens 
(hij zegt: young ones). Dicht in de buurt van be-
waking, dus ik was niet bang. Ik waste me in de 
rivier. Met zeep. 

Ik verdiende geld op de busstand en markt. Elke 
dag genoeg om te eten. Als ik wat over had dan 
gaf ik het aan iemand met een winkel om te be-
waren. 

Ik was niet gelukkig. Het was buiten koud, no 
shelter. Alleen als ik met m’n vrienden was ’s 
avonds na het werk was het oké. Iedereen werk-
te de hele dag hard. En ik was bang, voor al-

cohol, voor glue. Ik durfde niet naar huis terug 
omdat ik dacht dat mijn moeder me zou slaan.

Na een jaar ben ik meegegaan naar het Drop-in 
centrum. Ik was gelukkig. Met onderdak, kleren, 
hard werken en goed gedrag. Daarna mocht ik 
naar Makumira. 

Mijn moeder is trots. Ze kwam op bezoek en was 
gelukkig om te zien dat ik het goed deed. Ik was 
erg gelukkig toen ik haar weer zag. 

Mijn futureplan is: gids en chef-kok. En ik wil 
een vrouw en twee of drie kinderen. Ik wil graag 
een vrouw met een goede gezondheid. En dat 
ze gelukkig en mooi is. Een vrouw die rijst met 
bonen voor me kookt. 

Ik hou van Tanzania, natuurlijk! Vooral van de na-
tionale parken en dat de mensen hard werken.

Als ik de president een advies mag geven: stop 
corruptie. Bijvoorbeeld politiemannen vragen 
geld.

En als ik de Foundation een advies mag geven: 
werk met je hart en ga door met het helpen van 
jongens op straat! Want het leven op straat is 
echt slecht.
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Working on this magazine as a 
team was fun and we are very 
content with the result

Team S2B: Jordy, Oscar, Demi, Mick, Vincent, Nienke, Rens, Nigel
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special «  annie de laat

Did you hear about the rose that grew

from a crack in the concrete? 

Proving nature’s law is wrong it 

learned to walk with out having feet. 

Funny it seems, but by keeping it’s dreams, 

it learned to breathe fresh air. 

Long live the rose that grew from concrete

when no one else ever cared. 

2pack 

130 | Sterren van de Straat

Van een gerenoveerd appartement in de Utre-
chtse binnenstad naar de bush in Tanzania. Op 
een uur rijden van een stad over een hobbelige 
weg. Het ene moment ben je directeur bij UWV 
en even later stuur je Tanzaniaanse straatjon-
gens aan die proberen hun leven op de rails te 
krijgen. Kan het contrast groter?

Annie de Laat vertrok in april 2012 naar Tanza-
nia, waar ze tot dan toe nooit was geweest. Va-
naf dag één werd Annie gegrepen door de dy-
namiek van het Tanzaniaanse leven. De boefjes 
van de Watoto Foundation, de overweldigende 
natuur, de hartelijkheid van de Tanzanianen, 
alles stal haar hart. Met haar onbegrensde en-

thousiasme werkte ze een jaar vrijwillig als su-
pervisor in de Kiboko Lodge.

Gegrepen door de verhalen van de jongens 
besloot ze die vast te leggen, want ze moesten 
verteld worden. Aan belangstellenden, spon-
sors, gasten van Child in the Stars, Child in the 
Sky en de Kiboko Lodge. 

Sterren van de Straat is door Annie samen met 
de jongens gemaakt. Een blad met prachtige 
verhalen en boeiende informatie. Voor iedereen 
die geInteresseerd is in wat mensen met liefde 
en aandacht tot stand kunnen brengen.

Anita van Stel

Annie de LAAt
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Colofon
Sterren van de straat is een eenmalige uitga-
ve ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan 
van de Watoto Foundation.

Teksten en eindredactie:
Annie de Laat

Tekstredactie:
Connie Rooseboom de Vries

Foto’s:
Foto voorkant: Mirjam Rap
Foto achterkant: Annie de Laat
Overige: Mirjam Rap, Annie de Laat, Erick 
Andea, Ally Ramadhani, Noud van Hout

Fotoproductie en -redactie:
Mirjam Rap
www.rapshots.nl

Vertaling:
Louisa Bosker, Jorik van der Veen

Vormgeving:
StudioS2B van het Grafisch Lyceum Utrecht
Nienke Blom
Jordy van Felius
Nigel van Miltenburg
Vincent van der Kaaij
Demi Kok

Mick Mulder
Rens van Heijst
Oscar van der Loo 
Jessica van der Hout

Druk:
Roto Smeets GrafiServices

Met medewerking van: 
Alle jongens van de WF, management WF, 
Fons Pennings, Anita van Stel (van ‘Stel voor 
teksten’), Hans van Breukelen

Contact:
Vragen over dit magazine? 
info@sterrenvandestraat.com

Informatie over de Watoto Foundation:
www.watotofoundation.nl

Bestellen?
De verkoopprijs van dit magazine is 10 euro. 
De opbrengst is bestemd voor de WF.
info@sterrenvandestraat.com

Niets uit deze uitgave mag worden overgeno-
men zonder voorafgaande toestemming van 
Annie de Laat (info@sterrenvandestraat.com).

Einde van de weg

special «  colofon
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Watoto Foundation 
is supported by

www.clubcolors.nl

special made sportswear
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