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ALJECO, THUIS VOOR TIEN KINDEREN EN MEER . . . .   

Effect COVID-19 op ALJECO 

De uitbraak van het Corona virus heeft de wereld in zijn greep. Het nieuws op de radio en 
televisie wordt grotendeels bepaald door het virus en de effecten op huishoudens, 
ziekenhuizen, werkgelegenheid en economie. Maar hoe is het in Tanzania en in hoeverre 
ondervind ALJECO last van COVID-19? 

 

Bovenstaande grafiek laat zien dat sinds ca. 10 mei er geen nieuwe besmettingen zijn 
geconstateerd in Tanzania. Dit is natuurlijk onmogelijk, het trieste feit is dat de overheid 
sinds mei geen update meer geeft over het virus en de gevolgen in Tanzania. Gelukkig 
heeft de gemiddelde Tanzaniaan dit dondersgoed in de gaten en zo ook het team van 
ALJECO. 

Het team en de kinderen maken het goed. In het begin zijn school- en kerkbezoek stop 
gezet. Sinds augustus is school weer opgepakt, het kerkbezoek zelfs nog wat later. De 
kinderen zijn vertrouwd gemaakt met de COVID-19 maatregelen en hygiëne 
voorschriften. Op dit moment zijn, voor zover bekend, er geen besmettingsgevallen 
binnen en/of door het weeshuis heen. En hier zijn we zeer dankbaar voor!   

Vrije Evangelische 
Gemeente Bussum 

Patrick Mugishagwe 

 

Het bestuur van ALJECO-TZ bestaat uit 
een aantal fantastische mensen. De rol 
van voorzitter wordt op dit moment 
vervult door Patrick Mugishagwe.  

Patrick runt op loopafstand van het 
weeshuis een opvanghuis voor 
straatkinderen. Deze is genaamd 
SAFINA.  

Zijn kennis en expertise is zeer waardevol 
en we hopen dat hij nog vele jaren 
betrokken zal zijn bij ALJECO. 
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Theo & David 

Misschien dat het jullie is opgevallen, maar het logo van ALKARE, een organisatie die ons 
ook ondersteunde, bevind zich niet langer bovenaan de nieuwsbrief. ALKARE Nederland 
is opgeheven maar twee van de betrokken bestuursleden hebben aangegeven graag 
betrokken te blijven bij het werk van ALJECO. 

Mag ik jullie voorstellen: 

Theo Afman 

“Ik kwam met de Aljeco stichting in 
aanraking door Jeroen Knevel en werd 
enthousiast over de aanpak van het project in 
Tanzania en de manier hoe het gemanaged 
word.  
Mijn ervaring uit het verleden op het gebied 
van hulp bieden aan kinderen in Oeganda en 
het leiding geven aan een hulporganisatie wil 
ik inzetten voor het bestuur. De kennis die ik 
heb opgebouwd door mijn werk in 
organisatie kwaliteit wil ik waar nodig 
inzetten voor het verbeteren van onze organisatie in Nederland en Tanzania. 
Wat kunnen betekenen voor mensen die het echt nodig hebben is mijn drijfveer.” 
 
David Gosker 
 

“Ik ben David Gosker getrouwd en vader van 4 
prachtige dochters. Mijn kinderen hebben de 
kans hier in Nederland om zich te ontwikkelen 
en op te groeien in een liefdevol gezin. Veel 
kinderen hebben dat absoluut niet zoals de 
kinderen die Stichting Aljeco ondersteunt. 
Hier wil ik mijn creativiteit voor inzetten door 
de stichting zichtbaar en kenbaar te maken op 
welke manier dan ook.” 
 
ALJECO Nederland is blij moet hun 
enthousiasme en toegevoegde expertise, we 
gaan met goede moed en mooi team de 
komende jaren tegemoet. 

  

 

Hiernaast een foto welke via 
Google Earth verkregen is. 

Het grote zilverkleurige dak is van 
het tweede gebouw voor de 
kinderen. 

Op de volgende pagina lees je 
meer over de voortgang van het 
tweede huis. 

 

NIEUWS 

Teddie 

De kinderen worden ouder, het ‘kind-zijn’ 
gaat over naar de ‘pubertijd’. Ze gaan 
steeds meer beseffen van wie ze zijn, waar 
ze vandaan komen en de situatie waar ze 
zich bevinden. Natuurlijk geeft dit vragen 
en het team is zich hier goed van bewust. 
Amina heeft van tijd tot tijd gesprekken 
met de kinderen en weet goed tot ze door 
te dringen. 

Teddie is het meisje wat door de 
Tanzaniaanse overheid bij ALJECO is 
gebracht. Wat toen bekend was is dat haar 
vader was weggelopen en haar moeder 
overleden. 

 

Afgelopen tijd is Amina in gesprek gegaan 
met Teddie. Wat mogelijk het geval is dat 
haar moeder nog leeft.  

Gedurende de komende weken / maanden 
gaat het team onderzoek doen naar de 
achtergrond. We houden jullie natuurlijk 
op de hoogte. 
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VOORTGANG BOUW TWEEDE HUIS  

Dankzij de bijdrage van velen van jullie heeft de bouw redelijk continue door kunnen 
gaan. Sommige artikelen zijn wat duurder geworden doordat COVID-19 wereldwijd 
natuurlijk de aanlevering van producten gestagneerd heeft. Dit uit zich dan weer in 
verhoogde prijzen van bijv. cement en staal. Niettemin, we liggen mooi op koers. 

Hierbij een mooi aantal foto’s welke een goed visueel beeld geven van de voortgang en 
de manier van werken die zo verschillend is met hoe wij hier e.e.a. zouden aanpakken.  

Geniet ervan! 

Naast deze nieuwsbrief is er tevens informatie te vinden op: 
www.stichtingvriendenvanaljeco.nl 

 
Je zult kunnen begrijpen dat het weeshuis, wat nog geen subsidie krijgt van de Tanzaniaanse 

overheid, 
van giften afhankelijk is. 

Je kan je bijdrage eenmalig of periodiek overmaken naar 
het rekeningnummer NL10ABNA0586815945 onder vermelding van Stichting Vrienden van 

ALJECO. 


