
Een koe in Tanzania. 
 
In februari 2019 maken wij, Els en Jan en zwager en schoonzus 
een reis door Zuid Kenia en Noord Tanzania. Later worden we “de 
club van vier”  genoemd, Co4. 
Zo kwamen we in Ng’iresi, (zie www.arusha-ngiresi.com) een dorp 
ten noorden van Arusha. 
We werden die dag door een lokale gids in opleiding begeleid. 
Aan het eind van de dag werd ons duidelijk dat deze jongeman, 
Lazaro  de fooien probeerde te sparen om zo een opleiding tot 
professioneel gids te kunnen volgen. 
Om een lang verhaal kort te maken: Wij besloten met zijn vieren 
zijn college en boekengeld te betalen voorde opleiding. 
In mei 2019 is hij in Arusha de opleiding gestart en in december 
2021 hoopt hij de opleiding af te ronden. 
We hebben maandelijks via Whattsapp en beeldbellen contact met 
elkaar. 

Intussen hebben we hem als verjaardagscadeau € 45 gegeven, waarvoor hij tien kippen 
en een haan heeft gekocht. Met dat bedrag van bijna 125.000 Tanzaniaanse shilling 
kunnen ze wat beter in hun (bijna 
zelfvoorzienend) levensonderhoud 
voorzien. Gezond voedsel is duur en 
moeilijk te kopen. Er wordt onderling 
veel geruild. Of men koopt en verkoopt 
op de lokale markt. 
Zodoende wordt ons ook duidelijk hoe 
Tanzania, mede ten gevolge van de 
pandemie (die Covid-pandemie is 
volgens de in maart 2021 aan corona 
gestorven president John Magufulli allemaal nep) economisch steeds verder achteruit 
gaat. 
Wij besluiten met zijn vieren om middels een soort microkrediet Lazaro Saiguran 
Lukumaien zijn vrouw Sayuni en hun zoontje van bijna 4, Benjamin, in staat te stellen twee 

koeien en een kalf te kopen. Het bedrag om het 
vee aan te schaffen ontvangen ze als Co4-krediet. 
Het bedrag dient in vijf jaar terug betaald te 
worden. Niet aan Co4, maar aan een gezin of 
projectje in het dorp Ng’iresi, zodat zo een cirkel 
van ontwikkeling ontstaat. 
Regelmatig ontvangt Co4 berichten en foto’s over 
de ontwikkeling. 

Net zoals we op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de studie. 
Ook krijgen we regelmatig verantwoording over de financiën. Intussen is er een oudere 
Tanzaniaanse gids en een Nederlandse reisorganisator, die wij beide persoonlijk kennen, 
een soort vraagbaak voor Lazaro. 
 
In Tanzania is leeftijd(sverschil) is belangrijk item; zeker in het aanspreken. 
Ik word weleens met “babu shikamoo” aangesproken. Babu is “opa” en “shikamoo” is een 
beleefdheidsvorm voor iemand die (veel) ouder is dan jijzelf. 
Toen via “de Theresia-vastenaktie” geld beschikbaar kwam, € 300,--, dat is dan 825.000 
Tsh. heb ik contact gelegd met Lazaro om te vragen of iemand in zijn dorp, an zijn 
Massaai-clan (de Lukumai) geholpen kon worden met een Co4-krediet om zo een koe te 



kunnen kopen. 
Zo is Amon Langas Lukumai en zijn vrouw 
Laghtiness in staat om een koe te kopen. 
Samen met hun drie kinderen Regan (11 
jaar), Adriano (10 jaar) en Nova (5 jaar) 
zorgen zo ook voor voldoende voedsel voor 
de koe. 
Zij hebben in hun boma (omheinde erf) een 
kleine stal die een paar jaar heeft leeg 

gestaan. Zij hebben hun koe drie jaar geleden verkocht omdat hun huis moest worden 
versterkt, omdat de termieten een groot deel van het dak had vernietigd/opgebreten. 
De meeste huizen zijn gebouwd van palen, waarbij de muren (met twijgen en stro) zijn 
aangesmeerd met modder en poep. 
De vloer in een huis moet bijvoorbeeld twee keer per jaar glad gemaakt worden en dan 
weer aangesmeerd worden met modder en poep. 
Het gezin Langas kan nu ook weer naar de markt omdat ze een deel van de melk kunnen 
verkopen of ruilen. Dus de bijdrage, eigenlijk ook een Co4-krediet, van de 
Theresiagemeenschap zorgt voor een goede ondersteuning 
en ontwikkeling van het gezin. 
Via Lazaro worden we op de hoogte gehouden. En samen 
kijken ze hoe volgend jaar de eerste aflossingstermijn 
gebruikt kan gaan worden in het dorp. 
Er wordt nu gekeken hoe bijvoorbeeld een bron in de buurt 
van het dorp zo gemaakt en geleid kan worden dat men 
water heeft in het dorp en niet steeds moet sjouwen met 
jerry-cans. 

Wij, Co4, 
hopen in 
november 2022 
weer naar 
Ng’iresi te 
kunnen gaan 
om te kijken 
hoe zich alles 
ontwikkelt. 

Want daar gaat het om. Ontwikkeling van de mensen. 
Weten dat men verantwoordelijk is voor de eigen 
ontwikkeling. Langzaamaan vooruit gaan kijken. Het woord 
“plannen” komt bijna niet voor in hun cultuur    

Op gebied van onderwijs, voeding, landbouw en 
water valt er dus nog veel te ontwikkelen. 
“Education is the most powerful weapon”., zoals de 
uitspraak van Nelson Mandela luidt. 
 
 


