
Je ziet het: er is weer ontzettend hard gewerkt sinds onze laatste nieuwsbrief in mei. Dat hebben we te danken aan de 

vele werkhanden in Tanzania, maar vooral en misschien nog wel het meest aan jullie, onze lieve donateurs. We hopen 

dan ook dat jullie even trots zijn als wij op de realisaties van het voorbije jaar en dat jullie met evenveel enthousiasme 

als het onze klaar staan om volgend jaar verder te bouwen aan een wereld die elke dag een beetje beter wordt.

Afsluiten doen we naar goede gewoonte met de nieuwjaarswens van Dette, een van onze Bollé Bollé leden: 

2017 

Ook dit jaar hangen we een nieuwe kalender op vol hoop op geluk en vrede. 

Elke dag schenkt je een beetje kleur. 

Elke dag geeft je een complimentje. 

Elke dag krijg je een glimlach of geef je er een. 

Elke dag ontmoet je iemand die vreugde of verdriet met je deelt. 

Elke dag voel je je door iemand gewaardeerd. 

Elke dag is er iets om naar uit te kijken. 

Elke dag kan je je zorgen een plaatsje geven. 

Elke avond kan je gaan slapen met de gedachte: 

Het is een mooie dag geweest! 

Een heel fijn nieuw jaar!

Dat wensen we jullie. Dat 2017 een jaar wordt met 365 dagen vol vrede, geluk en gezondheid. Vol hartverwarmende 

berichten uit binnen- en buitenland en met veel vreugdedansjes. Krismasi njema na heri ya mwaka mpya! Fijne 

feestdagen en een fantastisch 2017!  

Met genegen groeten,

Eline Cauwenberghs  Bieke Thys   Bram Rumbaut

Secretaris   Penningmeester   Voorzitter

Bollé Bollé vzw

Maria-Theresiastraat 14/33
3000 Leuven (Belgium) 
btw BE 0825.243.930
t  +32 (0)485 75 84 39
e info@bollebolle.be
w www.bollebolle.be

NIEUWSBRIEF . 17
14 December 2016.

Beste donateurs & sympathisanten,

Ken je dat? Van die dagen waarop alles tegen lijkt te 

slaan? Dagen waarop je twee linkerhanden lijkt te hebben 

en zowat alles in het honderd dreigt te lopen? Eerlijk: 

zo’n dag was het vandaag. Tot er dat berichtje op mijn 

telefoonscherm verscheen.  Uit Igunga. Een Whatsapp-

foto nog wel. Twee blote voeten op een pas getegelde 

vloer. “So happy to see. Thank you and all the members 

of Bollé Bollé”, luidde het onderschrift. De voeten zijn die 

van Sister Juliana, de directrice van onze lagere school. 

Dat ze met haar blote voeten op de spiksplinternieuwe 

tegels staat kan enkel en alleen betekenen dat de werken 

aan de nieuwe klaslolaken volgens plan verlopen en deze 

zeven klassen bij de start van het nieuwe schooljaar 

midden januari in gebruik genomen kunnen worden. Ik 

maak een kleine vreugdesprong –in gedachten toch- en 

schrijf terug: “Asante Sista, you made my day!”. Mijn dag 

kan niet meer stuk.

Meestal brengen ze goed nieuws, die berichtjes uit het verre Tanzania en zijn ze hartverwarmend. 

“Ik wens jullie een leuke zondag”. Of: “Fijne kerstdagen voor jou, je familie en iedereen van Bollé 

Bollé”. Of: “We miss you all”. Maar soms zijn ze ook verontrustend. “Kunnen jullie daar in Europa 

goede wisselstukken kopen” is helaas geen gewone informatieve vraag en betekent meestal niet 

veel goeds voor de staat van onze Landrover. En heel soms hopen we vooral dat geen nieuws 

goed nieuws betekent. Zoals op 10 

september dit jaar, toen de aarde 

beefde in Bukoba en we geen idee 

hadden of Kishuro, een dorpje in de 

buurt van Bukoba waar ons weeshuisje 

gelegen is, ook getroffen was en hoe 

het dan wel met mama Alvera en 

haar kinderen gesteld zou zijn? En 

met Ladi, onze chauffeur? Hij was 

toch onderweg naar Kishuro om de 

kinderen die in Igunga naar school 

gaan weer op te halen na de vakantie? 

Had hij met de kinderen al niet terug 

moeten zijn? Maar gelukkig kennen 

ook die conversaties meestal een geruststellend vervolg. “De auto is genezen”. Oef. “De kinderen 

en mama Alvera, zijn ongedeerd. Ladi keert morgen met de schoolkinderen terug. En er is goed 

als geen schade aan onze gebouwen in Kishuro’. Een zucht van opluchting en een vreugdesprong, 

een echte deze keer. 

En zo zijn er ook de vaste berichtjes op zaterdag. De laatste dag van de Tanzaniaanse werkweek 

waarop mini-verslagjes van de werken van de afgelopen week in de mailbox vallen. Als het netwerk 

meewerkt toch. Anders komen ze zondagochtend en als ze het vergeten zijn, na een herinnering 
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een zeldzame keer op maandag. De hoogtepunten van de afgelopen maanden uit die digitale conversaties delen we 

graag met jullie. Zo krijgen jullie meteen een overzicht van de werkzaamheden de afgelopen maanden:

- Mei 2016: Whatsapp van Rafaeli, de voorzitter van de Tanzaniaanse poot van onze vzw: “De schilderwerken van de 

nieuwe administratieve blok zijn voltooid en de bisschop komt de nieuwbouw te inzegenen”. Dankzij de steun van 

provincie Vlaams-Brabant kon er dit jaar op de middelbare school immers een nieuwbouw met directielokalen, een 

grote leraarskamer en een vergaderzaal gebouwd worden. Op een paar kleine werken na, kan de blok in gebruik 

genomen worden. 

- Juni 2016: Whatsapp van pater Kalaso, de parochiepriester van Igunga: “Een cadeau voor jullie en iedereen van Bollé 

Bollé”: een foto van pater Bolle en het logo van Bollé Bollé werd geschilderd op een van de gevels van de middelbare 

school. Een mooi eerbetoon!  

- Juli 2016: sms uit Kishuro: “De slaapzaal is klaar. Mama 

Alvera dankt jullie en iedereen van Bollé Bollé!”. De 

afgelopen maanden werd er hard gewerkt aan een nieuw 

gebouw waar 26 weeskinderen kunnen slapen. Om het 

voor de kinderen zo aangenaam mogelijk te maken werd 

deze nieuwbouw niet opgevat zoals gebruikelijk met 

één grote slaapzaal voor de jongens en een andere voor 

de meisjes. In de plaats werden kleinere slaapkamers 

voorzien met 2 tot 4 bedden zodat de kinderen per 

leeftijdsgroep en met hun beste vriendjes een eigen 

kamer kunnen delen. Ook werd het sanitair in het 

gebouw zelf voorzien zodat de kinderen ‘s nachts niet 

meer naar buiten moeten om naar het toilet te gaan. Het 

gebouw werd afgewerkt tot en met de schilderwerken. Begin 2017 zouden we dit gebouw graag nog voorzien van een 

zonnepaneel voor de verlichting, de vloer laten tegelen, een plafond hangen en de nodige meubels plaatsen. 

- Augustus 2016: Whatsapp van Rafaeli: “Start fundering voor de uitbreiding van de lagere school”. Een bestaande blok 

met twee klassen wordt uitgebreid met 5 nieuwe klassen. Op die manier zullen er in totaal 14 klassen zijn en kunnen 

er dus parallel klassen worden ingericht. 

- September 2016: sms’en van zowat al onze vrienden in Igunga: 

“Pater Kalaso wordt overgeplaatst. Er komt een nieuwe. We hopen 

dat het een goede opvolger zal zijn.” Met de overplaatsing van pater 

Kalaso verliest de parochie niet alleen zijn parochiepriester, maar 

wij ook onze bouwkundig ingenieur. Kalaso zal in de toekomst de 

bouwwerken van het bisdom opvolgen. We zijn zeer benieuwd naar 

‘de nieuwe’ en hopen samen met de bevolking van Igunga mee dat 

het ‘ne goeie’ mag zijn. 

- Oktober 2016: Whatsapp vanuit Schiplaken naar één van de 

bestuursleden: “Trappistenavond was weer een geweldig succes, veel 

grote borden verkocht en heeeeel veel trappist”. 

- Oktober 2016: sms van Sister Consolata Jr, boekhoudster van onze 

middelbare school: “We zijn verhuisd ;-)”. Inderdaad met een smiley: 

ondanks de zegen van de bisschop werd de definitieve in gebruikname 

van de nieuwe administratieve ruimtes uitgesteld tot na het voltooien 

van bijhorende sanitaire blok. In deze nieuwe blok zijn onder meer 

de kantoren van de directrice, de boekhouder, de pedagogisch 

verantwoordelijke en het secretariaat gelegen. De leerkrachten 

genieten van het ruime leraarslokaal en de nieuwe vergaderruimte.  

- Oktober 2016: sms vanuit Igunga van één van onze kernleden naar de andere bestuursleden: “Zeer goed ontvangen 

op de missiepost. De nieuwe pater is een heel aangename man. Iedereen in Igunga is heel enthousiast over zijn 

komst.” Opluchting alom. Zowel in het dorp als bij ons. 

- November 2016:  Whatsapp naar de collega’s van één van onze kernleden met de foto van een aangepaste badkamer: 

“Ook hier werken we aan toegankelijkheid”. Op onze middelbare school wordt een douche en toilet afgewerkt die 

bruikbaar zijn voor studentes met een beperking. Inclusief onderwijs, ook daar streven we in Tanzania naar! 

- November 2016: sms van  Sister Juliana, directrice van onze lagere school: “Heb je het al gehoord? St. Leo is de eerste 

school van de regio, de eerste van het district en 14e van 

HEEL Tanzania”. HEEL geschreven in hoofdletters want 

ze riep het uit. En terecht. De resultaten van de nationale 

examens zijn toegekomen en de laatstejaars van onze 

lagere school hebben fantastisch goede resultaten 

behaald. Als veertiende eindigen van in totaal meer dan 

1600 Tanzaniaanse scholen. TROTS dat we zijn. Ook in 

hoofdletters. We deden samen een vreugdedansje. 

- November 2016: Whatsapp van sister Consolata 

Sr., Directrice van onze middelbare school: foto’s van 

stralende laatstejaars, uitgedost voor hun proclamatie. 

Zonder tekst omdat  het beeld vaak meer zegt dan 1000 

woorden.

- December 2016: het berichtje met de voeten dus en de tegelwerken en oneindig veel kerstwensen van zowat al onze 

vrienden in Tanzania voor de hele ploeg. En ook voor jullie dus. 
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