
Hieronder het eerste deel van het projectverslag van Stichting Tankids : een organisatie 

ondersteund in 2021 door de diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten. 

 

De stichting Tankids zet zich in sinds 2014 voor kinderen in Tanzania die onvoldoende hulp 

ontvangen. Dit doen zij door samen te werken met de lokale partner genaamd NGO Acodeta die zorg 

en scholing biedt aan kinderen en families in de knel. Er wordt gewerkt vanuit een geïntegreerd 

hulpverleningsprogramma om verwaarloosde kinderen en hun families te versterken. 

Hieronder wordt beschreven hoe de projectactiviteiten in 2021 zijn verlopen voor 104 kinderen en 

25 families, verspreid over 10 dorpen op het platteland.  

2021 werd gekenmerkt door heftige en langdurige regenval en een hogere verspreiding van 

infectieziekten. Ook de forse prijsstijgingen en verslechterde economische situatie vielen ons zwaar.  

In de strijd tegen armoede krijgt het verwerven van werk en inkomen een prominente plek. 
Tan-kids en Acodeta bewegen mee in de wereldwijde verschuiving ‘van hulp naar handel’. 
Iedere familie krijgt daarom business-training en een kleine lening aangeboden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realisatie projectactiviteiten 2021 

 

1. Training and facilitation of the 
social workers  

 

Het werk- en denkniveau van de Social workers verhogen door het faciliteren van training 
en bijscholing.  
 
 

Het afnemen van de screening en intake van de kinderen en hun families is een leerzaam proces 

geweest. Door het delen van onze wederzijdse ideeën en kennis hebben de teams van Acodeta en 

Tankids nieuwe inzichten opgedaan en de visie voor de toekomst aangescherpt. De Engelse lessen en 

de computerlessen voor het team zijn in 2021 gestart en lopen nog door in het jaar 2022.  

 



 

 

 

 
 

2. Schoolsponsorplan 
 

Toegang tot  onderwijs door sponsoring van kleuter, basis- en middelbaar onderwijs van de 

deelnemende kinderen 

 

 

Er zijn 104 kinderen gekozen om deel te nemen aan het project, waardoor hun scholing gedurende 

twee jaar veilig is gesteld. Zij zijn voorzien van de schoolgelden en alle faciliteiten die daarbij komen 

zoals, uniformen, schoenen, sportkleding, rugtassen, schriften en boeken.  

 

In het tweede kwartaal van 2021 zagen de family coaches dat veel kinderen onvoldoende eten 

kregen en het niet meer volhielden om de lange afstanden naar school te lopen. De begroting is 

bijgesteld en extra fondsen zijn geworven om de kinderen zoveel mogelijk te voorzien van vervoer en 

schoolmaaltijden.  

 

De family coaches houden de schoolresultaten van de kinderen in de gaten. Sommige kinderen zijn 

overgeplaatst naar een andere school, toen bleek dat de kwaliteit van het onderwijs op hun 

dorpsschool te wensen overliet. Van de kinderen met een beperking of handicap die voor het eerst 

naar school zouden gaan is één jongen helaas overleden. De andere kinderen, die doof en/of albino 

zijn, krijgen geen toestemming van hun ouders om naar school te gaan, uit angst en onzekerheid dat 

zij daar niet veilig zijn. De family coach blijft motiverende gesprekken voeren met deze kinderen en 

families.   

 

3. Family coaching 
 

Verbetering van de leefsituatie van de meest kwetsbare kinderen en hun families door family 

coaching.  

 

Totaal hebben 26 families met 104 kinderen deelgenomen aan family coaching. Deze gezinnen zijn 

uitgekozen omdat er gebrek is aan basisbehoeften zoals voeding, schoon water, medische 

voorzieningen en gebrek aan voldoende inkomen.  

Het hoofddoel van de family coaching is om de ouders te helpen  zelfvoorzienend te worden. 

Daarnaast zijn er gezinnen waar sprake is van complexe familieproblematiek, huiselijk geweld en/of 

verslavingen. In deze gezinnen wordt gewerkt aan vrede, veiligheid en gezondheid.  

De family coaches maken daarvoor gebruik van counseling, motiverende gespreksvoering en 

oplossingsgerichte werkvormen/gesprekstechnieken om de betreffende families te versterken.   



Ook geven zij praktische hulp, bijvoorbeeld door te assisteren bij ziekenhuisbezoeken, 

schoolbezoeken of door de kinderen te helpen met hun huiswerk.  

Familie coaching 

 

 

Door heftige en langdurige regenval tijdens het eerste kwartaal van 2021, stortten de modderhuisjes 

van een aantal families in. De dakloosheid, de heftige regen en wind ging gepaard met ziekte en 

voedseltekorten. De omstandigheden waren heel erg moeilijk. Een moeder met een baby sliep onder 

een plastic zeiltje in het bos, een groot gezin moest gescheiden van elkaar bij anderen gaan logeren 

en de hopeloosheid was erg deprimerend. 

 

Daarom hebben we op verzoek van Acodeta een noodhulp project opgestart onder de naam ‘Give 

them a home’.  

Het doel was om de getroffen families te voorzien van bouwmaterialen en bouwvakkers die binnen 

een maand een duurzaam, bakstenen huisje zouden bouwen. Ook werden daarbij nieuwe matrassen, 

lakens, muggennetten en voedselpakketten uitgedeeld.   

 

Tot zover het eerste deel van het verslag : het tweede deel komt in een volgend nummer van 

KerkVenster. 

 

 


