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NIEUWSBRIEF . 24
24 December 2021.
Beste donateurs & sympathisanten,
Het zou best kunnen dat sommigen onder jullie 2021 liefst zo
snel mogelijk achterin de geschiedenisboeken zien verdwijnen. En
toegegeven: in een jaar waarin we leerden balanceren op de dunne
lijn tussen hoopvol en realistisch was het soms ver zoeken naar wat
positief nieuws. Maar geen nood: op de valreep van 2021 serveren
we jullie met veel plezier een voor-, hoofd- én nagerechtje van niks
dan positieve vibes op een bordje van fijn nieuws uit Tanzania. Want
hoewel de wereld het voorbije jaar wel eens leek stil te staan in België
is er dankzij Bollé Bollé aan de andere kant van de evenaar alweer
ontzettend hard gewerkt aan een betere wereld. We nemen jullie
dus maar wat graag mee langsheen onze verschillende projecten in
Tanzania. Klaar? Hier gaan we!
We starten onze reis in Singida. Vooraleer pater Bolle eind de jaren ’90 naar Igunga verhuisde, woonde
en werkte hij op verschillende missieposten in de provincie Singida. Op vele plaatsen is ‘Bolle’ er meer
dan 30 jaar later nog altijd een begrip en synoniem voor vooruitgang. Pater Bolle was immers geen
denker maar een doener. Het woord van God, zo vertelde hij mij op een dag, zit niet in lange preken
of misvieringen, maar in bakstenen. Het was één van zijn vele grappige uitspraken die ik doorheen de
jaren leerde begrijpen. Zes dagen per week bouwde hij immers letterlijk en figuurlijk in alle eenvoud
aan een beter leven voor zijn Tanzaniaanse medemensen. Hij leerde mensen werken, dromen, groeien
en geloven dat het anders kon. Met kleine middelen, maar een grote impact.
En dat zijn ze in Singida nog niet
vergeten. Heel wat scholen, dispensaria
en hospitaaltjes die Bolle er drie decennia
geleden opstartte, zijn intussen uitgegroeid
tot vaste waarden in het plaatselijke
onderwijs- en gezondheidssysteem. Zo
maken ze nog elke dag het verschil voor heel
wat mensen. Toen we in 2019 gecontacteerd
werden door de bisschop van Singida met
de vraag tot hulp bij het uitbreiden van
een secundaire jongensschool werd er
dan ook met ontzettend veel bewondering
en warme herinneringen over pater Bolle
gesproken. De bisschop benadrukte dat hij,
De nieuwe bibliotheek in Mpinda Boys Boarding Secondary School.
in het spoor van pater Bolle, scholen wilde
die kansen bieden voor iedereen. Ook voor kinderen die het thuis moeilijker hebben en daardoor uit de
boot dreigen te vallen.
Daarom startte hij in 2015 de Mpinda Boys Boarding Secondary School met als doel kwalitatief
Engelstalig onderwijs te kunnen aanbieden aan kansarmen en weeskinderen. Zo ontstond het idee om
de middelbare school met internaat te helpen bij het bouwen van een polyvalente zaal en bibliotheek in
ruil voor gratis onderwijs voor de weesjongens van ons weeshuis in Kishuro waarvoor we al enkele jaren
een duurzame oplossing zochten.
Het idee werd enthousiast onthaald door
zowel de school, Bollé Bollé Non Profit
Foundation Tanzania, onze plaatselijke
bouwploeg als het weeshuis. Nadat we
in 2020 dus een polyvalente zaal van
ruim 15 bij 31 meter bouwden, stond dit
jaar de bouw van de schoolbibliotheek
op het programma. Zoals afgesproken
met het bisdom werd de helft van het
gebouw door Bollé Bollé gefinancierd en
werd de andere helft bijgedragen door de
school, de ouderraad en het bisdom. De
werkzaamheden werden zoals steeds van
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nabij opgevolgd door de plaatselijke ploeg van onze Tanzaniaanse afdeling en het was fijn om te zien dat de samenwerking
met de nieuwe school en het bisdom bijzonder vlot verliep.

De nieuwe polyvalente zaal in Mpinda Boys Boarding Secondary School.

De nieuwe bibliotheek werd in september dan ook volledig afgewerkt en mag net als de polyvalente zaal gezien worden! Beide
gebouwen bieden de leerlingen van de school de kans om na de lesuren verder te studeren en zo timmeren ook zij op hun
beurt aan een betere toekomst. Tot onze grote verrassing werd de zaal trouwens intussen tot de ‘Father Albert Bolle Hall’
gedoopt en prijkt Bolle’s naam sindsdien in grote letters op de zijgevel.
In januari begint het nieuwe schooljaar in Tanzania en start ook de eerste weesjongen uit ons weeshuis op deze school in
Singida. Revocatus Bernard studeerde immers dit jaar met prima schoolresultaten af aan onze Engelstalige lagere school in
Igunga en kijkt nu al uit naar het vervolg van zijn studies in Singida. Als alles goed gaat zullen drie van zijn weesbroers hem
vervoegen in januari 2023 en kunnen ook zij de rest van hun middelbare schoolcarrière genieten van gratis internaatsonderwijs.
Als dat geen goed nieuws is om deze nieuwsbrief mee te beginnen!
En ook vanuit Igunga bereikten ons heel wat fijne
berichten dit jaar. Zo werd de stad het voorbije jaar zowaar
aangesloten op een nieuwe, 300km lange waterleiding, die
vertrekt vanuit Lake Victoria, het grootste zoetwatermeer
van Afrika. Deze leiding maakt daarmee definitief een einde
aan de problematische watervoorziening in de regio’s van
Shinyanga, Tabora, Nzega en Igunga. Bovendien ligt de
eenheidsprijs met ca. 40 eurocent voor 1.000 liter water
binnen het bereik van een doorsnee inwoner en wordt
het water gezuiverd voor vertrek. Voor het eerst in de
geschiedenis komt er dus 100% veilig en drinkbaar water
uit de kranen in dit deel van Tanzania!
Ook onze beide scholen werden het voorbije jaar dan ook
aangesloten op het drinkbaar water. Het spreekt voor
zich dat dit een enorme verbetering is. Maar tijdens het
werkbezoek van één van onze Bollé Bollé kernleden in november lag er nog meer verrassend nieuws klaar. Zo hebben de
zusters die onze Engelstalige lagere school St. Leo The Great beheren op eigen initiatief opnieuw enkele verbeteringen op
school doorgevoerd. Naast de bouw en aansluiting van 24 nieuwe wastafels naast de eetzaal, werden de slaapzalen ook
voorzien van rookmelders en werd het pleisterwerk in 7 van de 14 klassen volledig hersteld en opnieuw geschilderd. En of
het deugd doet om te zien hoe deze projecten van pater Bolle stilaan op eigen benen staan en klaar zijn om zelfstandig hun
eigen weg te gaan!
En dan hebben we het nog niet eens gehad over hét beste nieuws vanuit onze lagere school.
Iphigenia, een meisje afkomstig uit ons weeshuis in Kishuro werd in het najaar van 2008
door pater Bolle naar Igunga gebracht zodat ze met de eerste lichting meisjes kon starten
aan ons secundair meisjesinternaat. Maar omdat ze tot dan naar een Swahili lagere school
van de overheid was geweest, bleek haar kennis van het Engels al gauw onvoldoende om te
kunnen starten in het eerste jaar. Noodgedwongen moest ze dus eerst het 5de, 6de en 7de
leerjaar herdoen op onze Engelstalige lagere school. Nadien vervolgde ze met succes haar
middelbare schoolcarrière op ons secundair meisjesinternaat en na enkele jaren hogere
studies studeerde ze vorig jaar af als leerkracht…en is ze sindsdien aan de slag in onze
eigen lagere school waar het voor haar allemaal begon! Alweer een prachtig voorbeeld van
hoe mensen dankzij Bollé Bollé kansen krijgen om te groeien in hun waarde. Dat ze nu
lesgeeft aan haar eigen jongere weesbroers en -zussen werkt bovendien ongetwijfeld ook
extra motiverend voor de volgende generatie!
Iphigenia, afkomstig uit ons weeshuis, nu aan het werk als leerkracht in onze eigen school.
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Genoten van dit vrolijke voorgerechtje? Voor het positieve
hoofdgerecht moeten we in Mwanzugi zijn, 10km ten Zuiden
van Igunga. Zoals velen onder jullie weten startte pater Bolle
daar in 1997 een kleinschalig dispensarium. Wat ooit begon
in één container is intussen uitgegroeid tot een volwaardig
Health Center. Nadat het daghospitaal de voorbije jaren
was uitgebreid met een nieuwe materniteit, laboratorium
en dubbel operatiekwartier werd in 2020 dankzij de hulp
van de vele Bollé Bollé donateurs in een recordtempo een
nieuwe ziekenboeg voor vrouwen en postoperatieve patiënten
gebouwd.
Het voorbije jaar bundelde Bollé Bollé de krachten met de
Spaanse non-profitorganisatie FECS om samen ook de twee
resterende ziekenboegen voor kinderen en mannen te bouwen,
inclusief nieuwe sanitaire voorzieningen, een verpleegpost en
enkele isolatiekamers. De nieuwe gebouwen werden in november van dit jaar dankzij Bollé Bollé ook voorzien van duurzame
LED-verlichting en mee aangesloten op het solar systeem dat we er in 2019 installeerden.

Funderingen uitzetten.

Metselwerken van de tweede ziekenboeg.

Timmeren aan de dakconstructie.

Dak dichtleggen met golfplaten.

Pleisterwerken buiten.

Nieuwe ziekenboegen helemaal klaar!

Dr. Fernando García Marín met zijn team aan het werk in het operatiekwartier tijdens de eerste operatie in het Health Center van Mwanzugi.

Daarmee werd niet alleen aan alle voorwaarden voldaan die
door het ministerie van gezondheidszorg gesteld werden
om het daghospitaal te upgraden naar een volwaardig
Health Center, maar mochten ook eindelijk de eerste echte
operaties uitgevoerd worden. Een spannende en grote
mijlpaal in de geschiedenis van pater Bolle’s dispensarium
van weleer waar we lang en met vele handen samen aan
gewerkt hebben. Onder leiding van de Spaanse chirurg Dr.
Fernando García Marín vonden begin december dan ook de
eerste heelkundige ingrepen plaats. Als specialist in schisis
opereerde hij er volledig gratis en met succes verschillende
kinderen met matige tot ernstige hazenlip-aandoeningen.
Hoewel het Tanzaniaanse platteland nog steeds bijna
dagelijks geteisterd wordt door stroomonderbrekingen,
konden de complexe operaties (die vaak meer dan 7 uur
duren!) gegarandeerd in alle veiligheid verlopen met dank
aan de solar installatie die Bollé Bollé er twee jaar geleden
installeerde.

Het valt moeilijk te overschatten welke positieve invloed en enorme impact deze operaties hebben op het verdere leven van
onder meer Esther, het zesjarige meisje dat als eerste aan de beurt was. Woorden schieten te kort om te beschrijven hoe
bijzonder trots we zijn dat we ook hier met Bollé Bollé mee het verschil kunnen maken. Een verschil dat we volledig te danken
hebben aan u, lieve donateur, en waarvoor we u dan ook recht vanuit het hart on-ge-loof-lijk dankbaar zijn.
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Maar er is nog meer verrassend nieuws uit Mwanzugi. Toen de aartsbisschop
van Tabora op 9 december naar Mwanzugi kwam om de gloednieuwe
ziekenboegen in te zegenen, kondigde hij zowaar een naamsverandering
aan. Het ‘R.C. Dispensary of Mwanzugi’ zal immers vanaf nu officieel door het
leven gaan als het ‘Father Albert Bolle Health Center’! Deze naamswijziging
is niet alleen een eerbetoon aan het levenswerk van onze pater Bolle, maar
moet volgens de aartsbisschop ook een inspiratiebron zijn voor Tanzanianen
om in Bolle’s voetsporen, met beperkte middelen, te werken aan een betere
wereld voor iedereen. Alweer nieuws dat ons doet blozen van trots en geluk.
Nieuws dat hartverwarmend werkt in deze koude kerstperiode. Nieuws
waarvoor we oh-zo bijzonder dankbaar zijn en vooral ook nieuws dat ons
enthousiasme om ook in de toekomst verder te bouwen aan pater Bolle’s
dromen alweer stevig aangewakkerd heeft.
Esther, voor en na haar hazenlip-operatie.

Tot slot serveren we u nog een nagerechtje uit Bolle’s
weeshuis in Kishuro. Al meer dan 45 jaar lang zorgt mama
Alvera er op indrukwekkend eenvoudige wijze voor zowat
40 weeskinderen. Sommige van hen zijn hooguit enkele
weken oud wanneer ze bij Alvera toekomen en de meesten
verblijven er tot ze rond hun 20ste zelf hun levenspad
verderzetten. Toen we in november, na bijna twee jaar,
eindelijk nog eens voet aan de grond zetten in Tanzania en
ook een bezoek brachten aan het weeshuis werden we zoals
steeds ontzettend warm onthaald. Aan levensvreugde geen
gebrek hier. Op haar 75ste stond mama Alvera er ’s avonds
nog samen met haar kinderen te zingen en te dansen –
omdat het leven elke dag weer een feest is en een mens
eigenlijk niet veel nodig heeft om dat te beseffen.
Mama Alvera dansend met enkele van haar weeskinderen

Dankzij Bollé Bollé werden ook hier met kleine ingrepen heel wat zaken het
voorbije jaar verbeterd. Zo ontving Alvera niet alleen een bijdrage voor de
aankoop van voedsel, maar investeerden we onder meer ook in de bouw van
een opslagruimte voor de etensvoorraad, vloertegels voor alle slaapkamers,
nieuwe stoelen in het polyvalente eetzaaltje, enkele solar batterijen en nieuwe
bedden en matrassen voor de kinderen. Daarnaast kan Alvera sinds dit jaar
ook rekenen op onze financiële steun voor het betalen van twee vrouwen die
haar helpen bij het verzorgen van de kinderen en de huishoudelijke taken
in het weeshuis. Na meer dan 45 jaar voltijds kinderen verzorgen in haar
eentje en met haar prachtige leeftijd van 75 jaar is dat wel het minste wat
ze verdient!
Begin december studeerden overigens opnieuw twee van Alvera’s weesmeisjes
met succes af aan ons secundair meisjesinternaat in Igunga. Daarmee zijn
ze, net als Iphigenia enkele jaren geleden, klaar om hun hogere studies aan
te vatten en wie weet binnen enkele jaren wel zelf aan de slag te gaan in onze
scholen of Health Center!
Ziezo, met deze vrolijke noot eindigen we graag deze nieuwsbrief.
Geïnspireerd door de pragmatische aanpak van pater Bolle, hopen we
ook volgend jaar samen met jullie verder het verschil te kunnen maken in
Tanzania. Wij zijn er alvast helemaal klaar voor! Intussen wensen we jullie
allen een warm eindejaar en een menukaart vol frisse moed en hoopvolle
berichten in 2022!
Mama Alvera samen met de zes maanden oude Klara.
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Zin in meer foto’s of op zoek naar achtergrondinformatie rond onze projecten?
Surf dan zeker eens naar www.bollebolle.be/projecten.
Blijf je graag ook doorheen het jaar op de hoogte van onze vorderingen in Tanzania en activiteiten in België?
Like dan onze Bollé Bollé Facebookpagina zodat je niets meer hoeft te missen.
Met de steun van:

