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Beste Shubi-geïnteresseerden, 

Dit zal het laatste stukje zijn dat ik voor Shubi schrijf: vanaf 1 januari geef ik het voorzittersstokje over. 
Verderop in deze nieuwsbrief zult u meer lezen over de veranderingen binnen het bestuur. 
In oktober 2012 is er door Diane en Wil een bezoek gebracht aan Tanzania, zeer hoopgevend voor de toekomst! 
Zij doen in deze nieuwsbrief verslag van het doel, resultaat en verloop van deze missie. 

Wat Shubi kan doen valt of staat met de inzet van onze vrijwilligers. Als u na het lezen van de nieuwsbrief 
graag wilt weten wat u zou kunnen doen, of zelf een idee heeft, dan horen wij dit uiteraard graag. Ook als u 
interesse heeft in een functie in het bestuur, dan horen wij dit graag van u. Misschien past het wel bij één van 
uw goede voornemens voor 2013?

Dan wil ik u als allerlaatste een hele gezellige, warme en liefdevolle kerst toewensen en uiteraard alle goeds 
voor het nieuwe jaar!

Warme groeten,

Ingrid van der Laan
Voorzitter Shubi

Overhandiging van de MOU 
aan de directrice van Patandi 
Teacher’s College



Missie 2012
In het jaar 2011 is de directie van Patandi Teachers' College (PATCO) veranderd. Dhr. Magoha is met 
pensioen gegaan en hij is opgevolgd door mevrouw Zaina Kabelwa. Wij werken op vraaggestuurde wijze en 
vroegen begin dit jaar aan mevrouw Kabelwa of zij dit jaar opnieuw geïnteresseerd was in een training. 
Daarop gaf zij aan dat ze vooral behoefte had aan het opstellen van een Memorandum of Understanding 
(MOU) tussen Patandi Teachers' College en Stichting Shubi om een aantal misverstanden uit de weg te helpen. 
Het doel van een dergelijke MOU is het vastleggen van strategische afspraken voor de toekomstige 
samenwerking. 

De communicatie met Tanzania via mail of telefoon verloopt niet altijd makkelijk. Ook vanwege de 
verschillen in cultuur leek het ons het beste om deze afspraken tijdens een persoonlijk gesprek te maken. In 
oktober 2012 zijn wij, Wil van der Valk en Diane van Diemen, naar Tanzania gereisd voor het maken van 
deze strategische afspraken. Het was een spannende trip, want er hing veel van af voor de toekomst van Shubi. 

Wij werden hartelijk ontvangen en opgehaald van het vliegtuig. Meteen al de volgende dag werden wij 
verwacht in het kantoor van de directrice. Tijdens een drie-uur-durend gesprek hebben wij alle wensen van 
PATCO en de mogelijkheden van Shubi besproken. Het was een prettig gesprek waarin beide partijen hun 
standpunten verwoordden. PATCO zou het liefst zien dat wij jaarlijks 130 certificate-studenten een training 
geven, waarbij ook de tutoren van Patandi een rol krijgen. Verder willen zij graag ondersteuning voor de 
aanschaf van boeken en materialen. En ze willen dat een aantal van hun tutoren technisch worden opgeleid. 
Shubi heeft toegezegd dit te willen bieden, maar Shubi is afhankelijk van vrijwilligers en financiële middelen. 
Dit werd goed begrepen. Verder zijn er afspraken gemaakt over de wijze van communiceren en transparantie.

Tijdens ons verblijf hebben we regelmatig contact gehad met het bestuur om deze zaken af te stemmen. Een 
verslag van het gesprek is geschreven en goedgekeurd door beide partijen. Vervolgens konden we het 
Memorandum of Understanding opstellen. Helaas had de directrice geen bevoegdheid om deze te tekenen, 
want het Tanzaniaanse ministerie van onderwijs wilde er eerst haar advies over geven. Toch is het heugelijke 
feit van de MOU gevierd met een Nederlandse stroopwafel en een Tanzaniaanse soda!

In de overgebleven tijd hebben we een bezoek gebracht aan de Ilboro-unit en Patandi-unit en zijn de 
hoortoestellen van de leerlingen opnieuw bekeken en zonodig gerepareerd. We hebben een aantal batterijen 
gegeven en er zijn een aantal gehoormetingen verricht. 

We zijn heel tevreden over het verloop van deze missie. Het was nodig om elkaar persoonlijk te spreken en 
een gezamenlijke koers te bepalen. Wij zijn gastvrij ontvangen en hebben een prettig verblijf gehad. Er is een 
goede basis gelegd voor de toekomst en wij zijn klaar voor nieuwe stappen!

Wil van der Valk & Diane van Diemen

Dove en slechthorende kinderen 
bekijken aandachtig de geschonken 
boeken op Ilboro-school
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De actieve vrijwilligers van 2012: Edward Mac Gillavry, Annique Meulenhoff, Julius Spit, Wil van der Valk-Romeijn, Paul Tromp

Samenstelling bestuur 2012

Bestuurswisseling
In 2013 zal ons bestuur zijn veranderd. Ingrid was onze (interim-)voorzitter sinds het voorjaar van 2011. Ze 
leidde onze vergaderingen in goede banen. Ze bewaakte de tijd. Er ontstond een goede balans tussen gezellig-
heid en doelmatigheid. Dank daarvoor! Julius Spit zal haar taken overnemen. Hij schonk het Shubi bestuur al 
enkele jaren koffie tijdens de vergaderingen bij Suzanne thuis. Hij heeft ervaring als voorzitter in commissies. 
Hij kent de huidige bestuursleden en vrijwilligers en is tijdens de training van 2006 in Iringa in Tanzania geweest.
Welkom!
Martijn Toll is al jaren bestuurslid en penningmeester sinds januari 2009. Hij speelde advocaat van de duivel in
discussies, hij scherpte de visie. Sinds 19-11-2012 is hij vader van een prachtige zoon. Gefeliciteerd! Na vele 
jaren van inspanning voor het bestuur en in het verleden als tutor, zal hij zijn taken geleidelijk overdragen in 
2013.

Wil van der Valk-Romeijn is als tutor in Tanzania zeer betrokken bij Shubi. Haar enthousiasme werkt 
aanstekelijk. Ze komt jaarlijks in Tanzania en weet welke aanpak daar wel en niet werkt. Ze is net terug van een 
succesvolle onderhandeling samen met Diane op Patandi Teachers' College. We zijn heel blij dat Wil ons 
bestuur komt versterken.

Drie bestuursleden zetten hun taken voort. Diane blijft onze secretaris. Cor, onze technisch expert sinds de 
begindagen van Shubi en bestuurslid, blijft aan. Suzanne, ondergetekende en bestuurslid sinds 2007 blijft aan. Suzanne, ondergetekende en bestuurslid sinds 2007, doet 
hetzelfde.

Met elkaar zullen we werken aan de vormgeving van de recente nieuwe afspraken op Patandi. We staan open 
voor feedback van donateurs, vrijwilligers en professionals.
Informeer ons over uw goede ideeën. Stuur een mail naar shubi@live.nlshubi@live.nl. 

Suzanne Jansen-Spit
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Financiën Shubi 2012   
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