Inhoudelijk jaarverslag Sarinha Mozambique 2014
Organisatie
Eind 2014 zijn er grote stappen gezet om de organisatie in Mozambique erkend te krijgen. Onder de
naam ‘Eso Ndi Njira’ gaat Sarinha Mozambique zelfstandig verder. Nog een paar stempels te gaan!
Bedenkend dat dit proces al in 2011 in gang is gezet, betekent deze uitkomst veel voor de
organisatie. Het biedt meer mogelijkheden voor het vinden van sponsors in Nederland en een
grotere zelfstandigheid voor de collega’s in Manga. Er staan tien namen op de lijst voor de nieuwe
organisatie. Deze vormen een soort ‘Raad van Toezicht’ waarbij de eerste drie leden het dagelijks
bestuur vormen. Chico Nhamauta blijft de belangrijkste schakel in dit dagelijks bestuur.
In Mozambique is het aantal docenten voor ons onderwijscentrum toegenomen van zeven naar tien
personen. Bovendien worden er steeds vaker goede studenten ingezet om les te geven.
Basiscursus
Vanuit het onderwijscentrum van Sarinha zijn in de schoolperiode 2014 40 jonge mensen geslaagd
voor de cursus ‘Foundations of Faith’ of te wel: ‘Fundamenten van het Christelijk Geloof’. Deze
cursus wordt twee maal in het jaar aangeboden en bestaat uit tenminste elf lesdagen op de zaterdag.
De cursus is verplicht voor een ieder die zich via Sarinha verder wil laten onderwijzen. Als afsluiting
van de cursus zijn de studenten op werkweek geweest, “outreach” genaamd. Dit jaar was dit naar
Maforga Christian Mission in Gondola waar een vergelijkbare school gevestigd is. De studenten van
Sarinha die met deze “outreach” mee gaan, beoefenen in de praktijk wat zij in de voorgaande weken
geleerd hebben.
Zomerschool
In januari 2014 hebben 75 studenten meegedaan aan de zomerschool (NB in Mozambique lopen de
seizoenen tegengesteld aan Nederland) die Sarinha jaarlijks organiseert. Dit jaar was het thema
‘gebed’ en werden de lessen gegeven door Kees Tanis. Door het jaar heen werden er ook de vakken
“Overzicht Nieuwe Testament en Overzicht Oude Testament” gegeven door de lokale medewerkers
van Sarinha aangevuld met gastdocenten.
Gevangenen en kinderen
Vanuit het onderwijscentrum doen de studenten praktijkervaring op. Dit kan op diverse vlakken. Het
meest in het oog springend zijn het gevangeniswerk dat Sarinha initieert en het kinderwerk rondom
het centrum als wel in twee dorpjes in het district Maringue waar voorheen de stichting voedselhulp
verleende. Beide bedieningen worden wekelijks uitgevoerd. In de gevangenis zitten ongeveer
duizend gevangenen, mannen. Deze hebben de mogelijkheid deel te nemen aan de cursus
‘Fundamenten’ die ook in de gevangenis wordt gegeven. Verder worden gevangenen bezocht en
ontvangen ze waar behoefte is, kleine materiële zaken, zoals een slaapmatje of kleding. Vaak wordt
de student of Sarinha-medewerker ook een tussenpersoon tussen de gevangene en de familie
ver(der) weg en geeft boodschappen over en weer door. Het kinderwerk rondom het centrum groeit
en elke zondagmiddag zijn er tussen de vijftig en honderd kinderen die luisteren naar een verhaal,
spelletjes doen en iets lekkers krijgen. Eens per maand wordt er afgereisd naar Maringue om daar
het kinderprogramma te doen. Het programma wordt aangevuld met een maaltijd waar tussen
tweehonderd á driehonderd kinderen aan deelnemen. Hierdoor worden de banden met de ‘primary
school’ in Thowe en Katia warm gehouden. Sarinha heeft op deze scholen samen met de
leerkrachten en ouders vijf jaar lang dagelijks een maaltijd verzorgd.

Beroep
Elk half jaar sponsort Sarinha vier á vijf jongens vanuit Thowe/Katia om in Inhamizua (onder de rook
van de havenstad Beira) een beroepsopleiding te volgen. Deze studenten verblijven een half jaar bij
de familie Nhamauta, medewerkers van Sarinha in Mozambique. Naast het beroep leren zij ook hoe
het is om in een (kleine) gemeenschap te wonen, verantwoordelijkheden te dragen en basale zaken
zoals op tijd komen, afspraken nakomen enz.. Het afgelopen jaar speelde de politieke onstabiele
situatie in Mozambique dit project behoorlijk parten. Ouders die hun kind niet op reis durfden te
sturen, of eerder terug haalden van de school omdat de situatie in het afgelegen district Maringue
(waar Thowe ligt) te spannend werd. Niet iedereen heeft dan ook een diploma kunnen halen, maar
volgens collega Chico levert het opdoen van de praktijkervaring vaak al voldoende op voor het vinden
van werk.
Afgelopen jaar heeft Madalena, een Sarinha studente, door privé sponsoring ook een opleiding bij
Young Africa kunnen volgen. Zij is volledig wees, maar op deze manier wordt zij in de mogelijkheid
gesteld om een baan te vinden en in haar eigen onderhoud te voorzien.
Basisschool op Sarinha land
Lag het land van Sarinha eerst in een onontgonnen gebied, een wildernis bijna. Nu is het omringd
door huizen en wonen er honderden gezinnen in dit gebied. Een enkeling bouwt zelfs zijn huis
zodanig op het randje met ons gebied dat als we niet oppassen er steeds meer van afgeknabbeld
wordt. En ja we hadden een hek, maar die is nu ook her en der te vinden rondom de huizen.
Deze snelle groei heeft ertoe geleid dat er vraag is naar een basisschool in deze buurt. Een dergelijke
school is er niet, alleen door een hele drukke verkeersader over te steken (de weg van de haven in
Beira naar Zimbabwe en de rest van Mozambique, veel vrachtverkeer) komen de kinderen na een
lange wandeling bij een school. Ouders hebben Chico gevraagd of er geen basisschool op het land
van Sarinha gebouwd kan worden, het is namelijk groot genoeg.
Een vraag vanuit de lokale bevolking verdient onze aandacht, vandaar dat Sarinha Nederland
onderzoek heeft gedaan n.a.v. dit verzoek. Hierover uitgebreid verslag in de inhoudelijk jaarverslag
Sarinha Nederland: “Bouwactiviteiten”.

Inhoudelijk jaarverslag Sarinha Nederland 2014
Organisatie
In Nederland bestaat Sarinha uit vrijwilligers die allemaal belangeloos hun tijd inzetten voor het werk
in Mozambique. Vanuit het kantoor in Amersfoort (medegebruik met Samen Kerk in Nederland)
wordt eens per twee weken een dag gezamenlijk gewerkt aan administratie, nieuwsbrieven en
overige activiteiten. De rest van het werk alsmede het contact met Mozambique wordt vanuit huis
gedaan. Skype blijkt goede uitkomst te bieden.
Medewerkers
Begin 2014 werd Sarinha opgeschrikt door een flinke uitloop van medewerkers. Vier vrijwilligers
besloten om diverse redenen hun taak neer te leggen. Hetgeen in het eerste deel van het jaar voor
aardig wat werkstress zorgde. Groot was de blijdschap dat in april een overeenkomst werd getekend
met Raquel Buma die de administratieve taken van Sonja van Arnhem overnam. De penningmeester
van het bestuur, Victor Veldkamp toonde zich bereid om de taken van de boekhoudster over te
nemen. Uiteindelijk bleef het dit jaar hele jaar zoeken naar een secretaris voor het bestuur en een
PR-medewerker.

Van de vertrekkende vrijwilligers is in goed harmonie afscheid genomen, maar ze worden met node
gemist.
Vrijwilligersmeeting/kerst
Vanwege de afname aan vrijwilligers zijn de vergaderingen dit jaar alleen gehouden voor het bestuur.
Maar in december hebben we dat proberen goed te maken door een eindejaarsbijeenkomst in ons
kantoor te organiseren voor vrijwilligers en belangstellenden. Bedankjes voor de medewerkers, een
hapje en een drankje en even gluren in dat mooie gebouw waar wij kantoor houden. Het was erg
gezellig en volgend jaar kunnen er nog wel wat meer mensen bij!
Geen managementreis
In 2014 is er geen reis gemaakt naar Mozambique. Enerzijds een goed teken, de coaching en het
overleg vindt steeds meer op afstand via Skype en e-mails plaats. Maar beide kanten ervaren het ook
als een gemis om niet wat langer de tijd te hebben om van hart tot hart met elkaar te spreken en
eens wat langer te vergaderen over nieuwe ideeën of strubbelingen die het werk natuurlijk ook
mee kan brengen. De financiën lieten het echter niet toe om op reis te gaan, maar eind van het jaar
is er wel een aanzet gegeven om in 2015 weer te gaan reizen. Maar dan niet alleen…
Stichting Timotheüs
Om een belangrijk onderdeel van het werk van Sarinha te ondersteunen en te versterken, hebben wij
Annasjouk Nijhof van Stichting Timotheüs gevraagd om in 2015 mee te gaan naar Mozambique. De
stichting ondersteunt en onderwijst in de breedte van de geloofsopvoeding van ouders en
kinderwerkers in Nederland. Sarinha heeft daarom gevraagd of zij aan de studenten van Sarinha
trainingen wil geven rondom het kinderwerk. En Annasjouk zei JA! Tevens gaat zij meedenken over
structureel onderwijs rondom geloofsopvoeding en kinderwerk binnen het curriculum van de
theologische opleiding van Sarinha. De reis staat gepland voor oktober 2015.
Producten
Via de webshop op de website van Sarinha worden diverse producten die in 2013 zijn ontwikkeld
aangeboden. Deze zijn in eerste instantie bedoeld om het werk van Sarinha onder de aandacht te
brengen, te denken valt hierbij dan bijvoorbeeld aan het boek Kus van Afrika en het gratis e-book
“Het Koninklijk Thuis”. Tevens is het een kleine bron van inkomsten.
Bouwactiviteiten
In het voorjaar van 2014 kwam vanuit Mozambique de vraag of wij niet op het stuk land dat wij
bezitten in Inhamizua een basisschool zouden willen bouwen ten gunste van de wijk rondom ons
land waar steeds meer jonge gezinnen wonen maar geen basisschool aanwezig is.
Afgelopen jaar is Brian Bonkestoter (bestuurslid) druk geweest met het onderzoeken van de
mogelijkheden daarvoor met het in het achterhoofd dat een dergelijke school voorlopig ook kan
dienen als onderkomen voor het onderwijscentrum dat Sarinha runt voor jongeren.
De plannen voor de basisschool gaan uit van een capaciteit van maximaal zeshonderd leerlingen en
zal alle klassen van de basisschool aanbieden. Het plan is om goed onderwijs te bieden in een veilige
omgeving, waar de kinderen gestimuleerd worden op een positieve manier. Qua achtergrond zal
het een algemeen christelijk karakter hebben. De school zal zich aansluiten op voorwaarden van de
overheid zodat zij in aanmerking komt voor financiële ondersteuning door de overheid voor de

salarissen en voor een goede aansluiting met vervolgonderwijs in Mozambique. Verder wordt
gewerkt aan een dusdanige opzet van de school dat deze jaarlijks over voldoende lokale financiële
ondersteuning beschikt voor overige kosten.
Voor de bouw zijn mooie stappen gezet, zo zijn er vergevorderde gesprekken met de organisatie
Livingstone om vanaf 2016 werkvakanties naar Inhamizua te organiseren om samen met de
studenten daar te bouwen aan deze school. Begin 2015 kan naar verwachting een overeenkomst
voor samenwerking met Livingstone worden afgesloten.
ondersteuning beschikt voor overige kosten.
Hierin zijn mooie stappen gezet, zo is er een overeenkomst gesloten met de organisatie Livingstone,
die vanaf 2016 werkvakanties naar Inhamizua wil gaan organiseren om samen met de studenten
aldaar te gaan bouwen aan deze school. De bouwplannen worden verder uitgewerkt met de collega’s
in Mozambique en dit nieuwe project van Sarinha belooft weer iets moois te worden.
Verder is in 2014 verkend bij welke goede doelen organisaties in Nederland financiële ondersteuning
mogelijk is voor de bouw van de school. Enkele opties zijn daarbij naar voren gekomen en een
aanvraag voor sponsoring is grotendeels klaar. Naar verwachting zal een eerste aanvraag in het
voorjaar van 2015 worden ingediend.
Al met al bleek het voor Sarinha een jaar om de projecten die er waren te verstevigen en te
consolideren, maar leverde het verloop van het jaar ook verrassende nieuwe uitdagingen waardoor
met verwachting wordt uitgezien naar de voortgang in 2015.

