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Beste donateurs & sympathisanten,
Je zou het bijna vergeten maar er zijn nog zekerheden in het
leven: een Belgische regering vormen vraagt tijd, elektrisch
fietsen is heerlijk tot wanneer je batterij het begeeft en
verschijnen de feestdagen dan duiken ook de traditionele
eindejaarsvraagjes op. Aan die laatste konden ook wij als vzw
Bollé Bollé niet ontsnappen. We kijken dus graag met jullie
even terug op de voorbije maanden, om vervolgens volop
vooruit te blikken. Hier gaan we:
Hoe hebben jullie als vzw het voorbije coronajaar
beleefd en welke trend of evolutie is jullie opgevallen?
Dat het in alle opzichten een bijzonder jaar was, maar dat
ondanks de pandemie de solidariteit en verbondenheid ook
groter is dan ooit, zowel lokaal als op grotere schaal.
Door het kroontjesvirus viel net als voor heel wat andere
verenigingen ons werkjaar quasi volledig in het water. In
Tanzania lagen de werkzaamheden enkele maanden stil.
In België werden onze eigen activiteiten geschrapt en ook
de andere initiatieven zoals vastenacties, kerstmarkten en
Noord-Zuidactiviteiten werden afgelast.
Tanzania bleef echter gelukkig relatief goed gespaard van de pandemie en in de zomer werd de werking
ter plaatse weer opgestart. “Wij zijn het virus al vergeten”, aldus onze Tanzaniaanse vrienden. Toch heeft
de impact van corona op de noordwerking ook een weerslag op onze werken in het Zuiden. Zo ging
er in 2020 voor het eerst sinds onze oprichting een heel jaar voorbij zonder Belgisch werkbezoek aan
de projecten in Tanzania en moesten we daardoor ook op zoek naar een nieuwe, veilige en goedkope
manier voor geldtransfers naar de projectrekening van onze Tanzaniaanse Non-Profit Foundation.
Maar gelukkig geraakt WhatsApp hoe
langer hoe meer ook in Afrika ingeburgerd
en was het versturen van foto’s of (video)
bellen naar de andere kant van de wereld
nog nooit zo gemakkelijk. Dat was in
de beginjaren van onze vzw, toen pater
Bolle alleen per briefpost te bereiken was,
wel even anders. Een briefje was anno
2008 immers gemakkelijk 6 tot 8 weken
onderweg. Maar dankzij WhatsApp dus toch
heel wat recente foto’s in deze nieuwsbrief.
Zo zie je maar: 2020 had voor Bollé Bollé
ook heel wat positieve dingen in petto!

Het was verder bijzonder fijn om te zien dat
de projecten in Tanzania het voorbije jaar
alweer verder groeiden in zelfstandigheid.
De lokale afdeling van Bollé Bollé staat altijd
klaar om in de bres te springen waar nodig en
helpt actief mee bij het uitwerken van nieuwe
plannen. En onze scholen? Die behaalden
alweer méér dan behoorlijke resultaten op
de nationale examens. Onze lagere school
eindigde als 2de van de 450 scholen in de
regio Tabora en als 80ste op 10.659 scholen
in heel Tanzania. En ook onze secundaire
school mag trots zijn om als 6de van 111
scholen in de regio te eindigen!
Bollé Bollé - Ontwikkelingshulp die mensen in hun waarde laat groeien
fiscaal aftrekbare giften vanaf 40 euro/jaar via Leraars zonder Grenzen: BE48 5230 8027 2427 - BIC: TRIOBEBB met mededeling “Gift aan LzG - Bollé Bollé VZW”
of niet-fiscaal aftrekbare giften via rekeningnummer KBC IBAN: BE35 7340 2236 1337 - BIC: KREDBEBB met mededeling naar keuze 		
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Wat ons dit jaar voorts opviel, is de veerkracht en
flexibiliteit van zowel onze eigen ploeg als die van vele
andere organisaties. Plannen, herplannen, aanpassen en en
nog eens alles omdenken. Nieuwe mogelijkheden zoeken,
creatieve oplossingen uitdokteren,… geen probleem op
onze weg bleek te groot voor een oplossing. Studiedagen
gingen vanzelfsprekend steeds digitaal door en dankzij een
wetswijziging kunnen ook bestuursvergaderingen vanaf nu
digitaal verlopen.
Kortom, het was een jaar vol uitdagingen tegelijk vol
creativiteit, veerkracht en solidariteit. Zo werd 2020 ook op
een positieve manier onvergetelijk.
Wat was het hoogtepunt van 2020?
Ondanks het gekke jaar zijn dat er toch wel wat. Om te beginnen de bouwwerken voor de Mpinda Boys Secondary Boarding
School in Singida. Bollé Bollé bouwde er de afgelopen maanden een gloednieuwe polyvalente zaal van ruim 15 bij 31 meter.
De bouw lag even stil door de coronamaatregelen maar is ondertussen op een likje verf na helemaal klaar. Op 14 oktober
werden in de hal (die toen nog maar net voorzien was van een dak) alvast de eerste lichting afgestudeerde scholieren gevierd.
De foto’s spraken zoals steeds boekdelen: niets dan blije gezichten en enthousiaste leerlingen en leerkrachten.
Het is de eerste keer dat Bollé Bollé een project realiseert in Singida, maar het ligt wel volledig in de lijn met de ideologie van
pater Albert Bolle, die vóór Igunga trouwens een missiepost in Singida bemande. Bovendien kunnen dankzij de bijhorende
samenwerking met het bisdom van Singida de weesjongens van Mama Alvera in Kishuro vanaf 2021 volledig gratis naar deze
middelbare school. Vanzelfsprekend zorgt dat voor een enorme boost van hun toekomstperspectieven.
In het voorjaar van 2021 starten op deze school de bouwwerken voor een schoolbibliotheek. Bollé Bollé zal de bouw van deze
bib voor de helft mee financieren. De andere helft wordt bijgelegd door de school, de ouderraad en het bisdom. Op termijn
hopen we de gebouwen ook nog van een solarinstallatie te kunnen voorzien. We proberen de technische studie daarvoor in
de loop van 2021 af te ronden.

Funderingen graven.

Hoge funderingsmuren wegens hellend terrein.

Funderingsmuren en vloer klaar.

Metselwerken en bekisting voor ringbalk.

Dakconstructie timmeren.

Graduation voor de afstuderende leerlingen.

Uiteraard mag in het lijstje van de hoogtepunten het ziekenhuis in
Mwanzugi niet ontbreken. Zoals uitgelegd in onze vorige nieuwsbrief,
diende dit hospitaal voor de erkenning als Health Center uitgebreid te
worden met een postoperatieve afdeling en nieuwe ziekenboegen. Het
project is opgedeeld in drie fases waarvan het eerste en belangrijkste
deel (de postoperatieve afdeling en een ziekenboeg voor vrouwen) dit
jaar nog opgestart moest worden.
Normaal zou een Rotary Club uit Madrid deze uitbreiding financieren.
Zij steunen het ziekenhuis net als Bollé Bollé immers al heel wat jaren
en dr. Fernando, een Spaanse chirurg, zou er normaal in april zelfs
twee weken gratis gaan opereren. Maar corona sloeg ook in Spanje
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bijzonder hard toe waardoor al deze plannen geannuleerd
werden en het ziekenhuis zijn voorlopige licentie dreigde te
verliezen.
Onze oproep van afgelopen zomer om dit urgente project te
steunen viel gelukkig niet in dovemansoren. Dankzij jullie
extra giften en onze reserves konden dit najaar de werken
alsnog aangevat worden. Zuster Clara schoot meteen in
actie: amper enkele dagen nadat het geld werd overgemaakt
bezorgde ze ons al foto’s van de eerste stenen die ter plaatse
gemaakt werden.
En de werkzaamheden vorderen goed: de ruwbouw is
ondertussen volledig klaar en nadat vorige week de
dakconstructie werd getimmerd, wordt sinds vandaag de
dakbedekking bevestigd. In de komende weken zal het
Zuster Clara te midden van een groep moeders met baby’s die naar de
gebouw binnenin volledig afgewerkt worden.
wekelijkse Mother & Childcare raadpleging komen.

Aanvoeren van de bouwmaterialen.

Ter plaatse maken van de cementblokken.

Funderingsmetselwerken.

Metselwerken tussen de ramen.

Timmerwerken voor het dak.

Golfplaten dakbedekking plaatsen.

Begin december kregen we ook heel goed nieuws uit Spanje. Ondanks de coronacrisis is men er intussen toch in geslaagd
om het bedrag voor de tweede fase (realisatie van een ziekenboeg voor kinderen en nieuw sanitair) in te zamelen. Normaal
gezien zal na afwerking van fase 01 dus meteen gestart kunnen worden aan fase 02. En als alles goed gaat hopen we later in
2021 de laatste fase (ziekenboeg voor mannen) te kunnen opstarten.
Door jullie massale steun worden binnenkort levens gered en werd de gezondheidszorg in Mwanzugi en omstreken opnieuw
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sterk verbeterd. Daar krijgen wij het in deze kersttijd extra warm van!
Tot slot is er nog de steun van Neos vzw die we als vroeg kerstcadeau
mochten ontvangen. Met hun solidariteitscampagne ‘Neos met een hart’
steunen ze projecten die zich inzetten voor een warmhartige, duurzame
en verbonden samenleving. Samen met 11 andere goede doelen werd
ook Bollé Bollé geselecteerd en ontvingen we tijdens een digitale
prijsuitreiking met meer dan 200 deelnemers een cheque ter waarde van
3.000 euro. Deze centen laten ons toe om de werken in Mwanzugi verder
te kunnen realiseren.
Wie of wat heeft er afgelopen jaar indruk gemaakt op jou?
Vooreerst onze donateurs, sympathisanten en vrijwilligers die ondanks
het moeilijke jaar achter ons blijven staan en ons blijven steunen.
Maar ook het grote succes van onze speculoosverkoop. Door het virus was een
standje op de jaarlijkse kerstmarkt immers niet mogelijk, maar dat weerhield
onze vrijwilligers er niet van om een andere actie op poten te zetten. Onder zeer
strikte maatregelen mochten ze bakken en dat hebben hun ovens geweten. Er
werden maar liefst 320 pakjes gemaakt en verdeeld: samen goed voor 80kg aan
speculoos. Asante sana!
En dan zijn er nog de warme mails en berichtjes die we regelmatig ontvangen
en ons bedanken voor onze inzet in het Zuiden. Zo kregen we onlangs ook
een lief bedankkaartje van Willy en Agnes, de winnaars van de tombola van
de Trappistenavond 2019 die een overnachting gewonnen hadden. Het doet
vanzelfsprekend veel deugd om zulke berichtjes te krijgen, zeker in deze gekke
tijden.
Of het bedankingsbriefje van Frank dat onlangs in onze mailbox zat. Frank is
een leerling die op onze lagere school in Igunga gezeten heeft en nu zijn hogere
studies aanvangt. “Through education we will win”, is nog steeds het motto
van de school en toont weer maar eens dat onderwijs wel degelijk een verschil
maakt. Het is hartverwarmend om te lezen dat hij verder timmert aan zijn weg
en onze organisatie is heel dankbaar dat we hierin een kleine schakel mochten
zijn.

Zuster Consolata samen met de kookploeg van
de secundaire meisjesschool. Hier wordt geen
speculoos maar wel dagelijks 80kg rijst gekookt.

2020 mag dan in veel opzichten een jaar zijn om snel door te spoelen, we zijn
blij dat we met Bollé Bollé toch heel wat concrete zaken konden realiseren. Stuk
voor stuk dingen die ter plaatse écht een verschil maken. Aan iedereen die hier
van dichtbij of veraf een bijdrage aan geleverd heeft: duizendmaal dank!

Wie wenst u wat toe voor 2021?
Voor iedereen een goede gezondheid. En dat bubbels volgend jaar enkel nog in
cava, spuitwater en een bubbelbad behoren. Anders gezegd:
Na een bij-zonder 2020
en een strijd met de tijd
gaan we voluit voor
een b(l)ij-mét 2021
en terug een streepje vrijheid
Want op het eind komt alles altijd goed
(en anders is het gewoon nog niet het einde)
We wensen jullie van harte een warm kerstvuur
en een hoopvol nieuwjaar!
Met hartelijke groeten en hopelijk tot gauw!
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