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NIEUWSBRIEF . 25
14 December 2022.

Beste donateurs & sympathisanten,

“Dat het precies al lang geleden is dat die vorige nieuwsbrief 
in de bus viel”, horen we u denken. En inderdaad, dat klopt. 
De zomerse versie van ons rondschrijven was dit jaar even 
onbestaand als de regen in diezelfde zomer. Nieuwsbriefgewijs 
leek het afgelopen jaar dan ook misschien redelijk rustig maar 
niets is minder waar. Want terwijl we in België een zomer met 
Tanzaniaanse temperaturen beleefden, werd er zowel in Tanzania 
als hier in België achter de schermen ontzettend hard gewerkt. En 
nu die Tanzaniaanse temperaturen plaats gemaakt hebben voor 
Siberische koude, warmen we jullie dus maar wat graag op aan 
onze warme herinneringen en prachtige verwezenlijkingen van het 
voorbije jaar. Hier gaan we!

Beginnen doen we in onze secundaire 
meisjesschool in Igunga. Toen pater 
Bolle in 2008 begon met de bouw van 
deze school, hoopte hij op een totaal 
leerlingenaantal van 320 studenten. Maar 
al gauw bleek de vraag veel groter dan het 
aanbod. Daarom werden de bouwplannen 
eerst verdubbeld naar een school voor 640 
leerlingen en bouwden we uiteindelijk zelfs 
een school voor 900 meisjes. Tussen de 
soep en de patatten werd ook de keuken 
uitgebreid. Pragmatisch als pater Bolle was 
recupereerde hij de golfplaten van enkele 
bestaande gebouwen die afgebroken 

moesten worden om plaats te maken voor de bouw van extra klassen en slaapzalen. En zo knutselde hij 
met wat timmer- en metselwerk een tijdelijke ‘opluchtkeuken’ in elkaar waar dagelijks voor 900 meisjes 
werd gekookt.

“Daar komen we wel enkele jaren mee 
verder,” moet hij gedacht hebben. En 
inderdaad, gelijk had hij, maar 10 jaar en 
meer dan 100.000 kilo gekookte rijst en 
bonen later was het beste er toch vanaf. 
En dus bouwden dit jaar een gloednieuwe 
keuken. Het nieuwe gebouw sluit aan op 
de eetzaal en is voorzien van vijf grote 
houtvuren die een heel stuk energiezuiniger 
zijn dan de oude exemplaren. Met een 
viertal gedroogde blokken hout wordt nu 
moeiteloos 100kg rijst gekookt. En dankzij 
een systeem van warmterecuperatie wordt 
de hete lucht in de afvoerschouw gebruikt 
voor het opwarmen van warm water. Zo sparen we twee keer energie uit en verbruikt de school dus 
een pak minder brandhout dan vroeger. En dat is goed nieuws, want ook in Tanzania is de energiecrisis 
duidelijk voelbaar en moeten we er dus alles aan doen om zo spaarzaam mogelijk om te springen met 
energie.

Daarom treffen we momenteel ook de voorbereidingen voor een 
volgende grote solar project in Singida. Nadat we in 2018-2019 
onze twee Bollé Bollé scholen in Igunga en hospitaaltje in Mwanzugi 
uitrustten met zonnepanelen, batterijen en LED-verlichting, hopen 
we volgend jaar een gelijkaardige installatie te realiseren in 
onze secundaire jongensschool in Singida. De voorbije maanden 
werd er achter de schermen in België dan ook hard gewerkt aan 
de studiefase voor dit volgende solar project. Bedoeling is om 
ook deze school volledig te voorzien van duurzame energie.  
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Daarmee bieden we niet alleen een oplossing op lange termijn aan de talloze stroomonderbrekingen die er, zeker op het 
einde van het lange droge seizoen bijna dagelijkse voorkomen, maar kunnen we ook de stijgende energiekosten op de 
school omzeilen en voorkomen dat het schoolgeld de komende jaren noodgedwongen verhoogd zou moeten worden. Alleen 
maar een win-win situatie dus! Als alles goed gaat wordt het nodige solar materiaal begin 2023 besteld en verscheept naar 
Tanzania zodat het in de loop van het komend jaar ter plaatse geïnstalleerd kan worden.

Ook op onze lagere school in Igunga werd er hard gewerkt. 
Elf jaar nadat de eerste leerlingen daar aan onze Engelstalige 
basisschool afstudeerden in een gloednieuwe ‘graduation 
hall’, was het tijd voor wat renovatiewerken. Alle muren werden 
zowel binnen als buiten voorzien van een nieuwe pleisterlaag 
en nadien een nieuw lekje verf. Het gebouw wordt immers 
intensief gebruikt, niet alleen als graduation hall of eetzaal voor 
de 600 leerlingen van de school, maar ook als multifunctionele 
hal voor debatten, voorstellingen, vergaderingen, ja zelfs voor 
de verkiezingen van het land. In augustus van dit jaar vond er 
nog een nationale volksraadpleging plaats. Zo verzamelden 
120 willekeurig gekozen burgers uit het district Igunga drie 
weken lang in onze graduation hall om er samen na te denken 
en te discussiëren over de belangrijke toekomstthema’s van 
het land (onderwijs, gezondheidszorg, milieu & klimaat, werk, 
sociale zekerheid, energie, enzovoort).

Op dezelfde school werd de voorbije maand eveneens gestart 
met de bouw van twee nieuwe kleuterklassen, een leraarskamer 
en berging. Bedoeling is dat de kleuters begin volgend jaar 
kunnen verhuizen naar de nieuwe klassen. Aansluitend op de 
nieuwe klassen krijgen ze een eigen stukje speelplaats. De 
bestaande kleuterklassen zullen nadien omgebouwd worden 
tot schoolbibliotheek.

Tien kilometer zuidelijker bevindt zich ons hospitaaltje 
in het dorp Mwanzugi. Nadat dit daghospitaal van weleer 
vorig jaar werd uitgebreid met nieuwe ziekenboegen en er 
in december 2021 met succes de eerste operaties werden 
uitgevoerd, vinden er nu op regelmatige basis (spoed)
operaties plaats. Het daghospitaal kreeg immers een 
licentie als volwaardig Health Center en gaat sindsdien 
als eerbetoon aan het levenswerk van pater Bolle door het 
leven onder de naam “Father Albert Bolle Memorial Health 
Center”. 

Om de vergunning van Health Center echter te kunnen blijven 
behouden, moest het hospitaaltje conform de voorwaarden 
van het Tanzaniaanse ministerie van gezondheidszorg 
echter nog uitgerust worden met een eigen ziekenwagen.
 

Naast het thuis ophalen van ernstig gekwetste of zieke personen worden ziekenwagens in Tanzania vooral veel gebruikt 
voor het urgente transport van patiënten tussen de verschillende referentieziekenhuizen. Omdat de afstand tussen de 
gespecialiseerde ziekenhuizen vaak honderden kilometers bedraagt en de wegen dikwijls in slechte staat verkeren, werd 
er gekozen voor een uiterst betrouwbare en degelijke nieuwe Toyota Landcruiser 4x4 Ambulance. Om deze aankoop te 
realiseren bundelden we de krachten met onze goede vrienden van de Spaanse vzw FECS. Na een uitgebreid marktonderzoek 
bestelden we uiteindelijk in september een gloednieuwe ziekenwagen bij een Belgische firma die hierin gespecialiseerd is.

Groot was dan ook de vreugde toen sister Clara, hoofd van ons Health Center, begin december naar Dar es Salaam afreisde 
om er de ambulance op te halen in de haven. Met tranen van geluk in de ogen en berichten vol warme woorden liet ze ons 
weten hoe dankbaar ze Bollé Bollé was voor deze aankoop die alweer een verschil tussen leven en dood kan betekenen voor 
de arme plattelandsbevolking van Mwanzugi.

Renovatiewerken aan de buitengevels van de graduation hall.

Onze gloednieuwe ziekenwagen. Ophalen van de ambulance in Dar es Salaam.

Ook de binnenmuren werden voorzien van een nieuwe pleisterlaag en verf.
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Het was dan ook hartverwarmend om te zien hoe ze na 
een lange reis van 1.000km bij aankomst ’s avonds laat in 
Igunga opgewacht werd door een volledig ontvangstcomité 
met spandoeken, ballonnen en bloemen. Er werd gedanst, 
geklapt, gezegend en gezongen, maar vooral: uitgebreid 
bedankt zoals alleen een Tanzaniaan dat kan. 

We staan er dan ook op om deze enorme dankbaarheid 
door te schuiven naar jullie, lieve donateurs. Want alleen 
dankzij jullie steun kunnen we met dit project alweer een 
fantastisch verschil maken. In naam van sister Clara, al het 
ziekenhuispersoneel, maar vooral de lokale bevolking en alle 
kernleden van Bollé Bollé in België & Tanzania willen we jullie 
dus oprecht bedanken, met Tanzaniaanse woorden recht uit 
het hart: asante sana!

 
Naast onze drie scholen en hospitaaltje ondersteunen we 
met Bollé Bollé natuurlijk ook het weeshuis van mama Alvera 
in Bukoba. Dankzij de steun van onze donateurs konden 
we de het voorbije jaar ook daar de levensomstandigheden 
weer wat verbeteren. Naast een aantal infrastructurele 
verbeteringen zoals de bouw van een septische put en 
aankoop van een nieuwe solar batterij of extra meubilair 
voor de slaapzalen van de kinderen, leverden we ook een 
aanzienlijke bijdrage voor de aankoop van voedsel. 

Geen overbodige luxe aangezien de prijs van een aantal 
basisproducten ook in Tanzania in 2022 de hoogte inging. 
Daarnaast heeft Bollé Bollé ervoor gekozen om Mama 
Alvera (intussen 75 lentes jong) verder te ondersteunen 
met bijkomend personeel. Door de loonkosten voor onze 
rekening te nemen kan Mama Alvera nu beroep doen op 
vier kinderverzorgsters die haar helpen bij de dagelijkse 
werking van het weeshuis met zowat 35 kinderen.

Maar onze grootste verwezenlijking van het voorbije jaar 
is zonder twijfel het veiligstellen van de toekomst van dit 
weeshuis. Vermits Mama Alvera er immers niet jonger op 
wordt, willen we met Bollé Bollé zeker zijn dat de werking van 
dit bijzondere weeshuis ook op lange termijn gegarandeerd 
blijft. We zijn dan ook bijzonder trots te kunnen meedelen 
dat Mama Alvera na uitgebreid overleg besloten heeft om 
het weeshuis bij haar eventuele overlijden integraal over 
te dragen aan onze onafhankelijke plaatselijke NGO Bollé 
Bollé Non-Profit Foundation Tanzania. Zo kan Mama Alvera 
net als pater Bolle gerust zijn dat haar prachtige levenswerk 
en dromen kunnen worden verdergezet voorbij de grenzen 
van haar eigen leven. Zowel voor Mama Alvera als voor ons 
is het een hele geruststelling te weten dat haar kinderen in 
goede handen zijn en dat de investeringen in het weeshuis 
ook op lange termijn verankerd worden!

Behalve in Tanzania werd er ook in België hard gewerkt voor Bollé Bollé. Zo konden we in de lente van dit jaar na meer dan 2 
jaar afwezigheid eindelijk nog eens een Trappistenavond organiseren in Bolle’s geboortedorp Schiplaken. Dankzij onze vaste 
vrijwilligersploeg konden de talrijke aanwezigen naar hartenlust genieten van de heerlijkste Belgische trappisten met een 
bijhorend bordje kaas, kop of paté. 

Onderweg naar Igunga.  Ontvangstcomité bij aankomst in Mwanzugi.



Maar ook dit najaar kon je culinair genieten ten voordele van de projecten 
van Bollé Bollé. Naar goede gewoonte zette onze vrijwilligers begin december 
hun beste beentje voor en bakten ze zo maar liefst 349 pakjes oftewel meer 
dan 87 kilogram artisanale speculoos. En of dat gesmaakt heeft, we kijken 
nu al uit naar de editie van volgend jaar!

2023 belooft overigens een feestjaar te worden. We zijn immers met Bollé 
Bollé aan ons 15de werkjaar toe. En dat kunnen we natuurlijk niet zonder de 
ecologische confetti en bubbels voorbij laten gaan! 

Als alles volgens plan verloopt hopen we in het nieuwe jaar onze gloednieuwe 
website in gebruik te nemen en met veel plezier hopen we jullie te mogen 
verwelkomen op de feesteditie van onze Trappistenavond in de herfst van 2023. 
En uiteraard zetten we alle moeders traditiegetrouw graag in de bloemetjes 
tijdens Moederdag op zondag 14 mei 2023.

Tot slot willen we jullie van harte bedanken voor jullie eindeloze steun en 
interesse. Het doet ons bijzonder veel deugd dat we al 15 jaar lang kunnen 
rekenen op zovele sympathisanten, donateurs en vrijwilligers!  Asante sana dus 
voor al jullie warmte, helpende handen, financiële en morele steun en niet in het 
minst: jullie enthousiasme!

Wij kijken alvast uit naar ons feestjaar en sluiten deze nieuwsbrief dan ook graag 
af met onze warmste wensen voor het nieuwe jaar. Een gezond, warm en licht 
2023 waarin elke dag een klein feestje mag zijn, dat is wat we jullie wensen.

Het gaat jullie goed - kila la heri!
Beste wensen, 

Eline Cauwenberghs       Bieke Thys        Bram Rumbaut  
Secretaris        Penningmeester       Voorzitter

Met de steun van:

Mama Alvera samen met haar weeskinderen.

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.


