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Bijzonder hoe ondanks COVID-19 en de impact die het virus heeft, de voortgang van het weeshuis niet belemmerd heeft. 
Jawel, verschillende reizen hebben we niet kunnen doen en dit heeft gemaakt dat we minder concreet vinger aan de pols 
hebben weten te houden en minder hebben kunnen coachen. En dit is niet ideaal, maar desondanks gaan concrete 
werkzaamheden met goede progressie voort. 

Het tweede huis is bijna gereed, meubels worden op dit moment gemaakt en we verwachten dat zomer 2021 de meiden het 
nieuwe huis gaan betrekken. Tevens ontwikkelingen in het team; een ‘Child Protection Officer’ (gediplomeerde Jeugdzorg 
medewerker) zal worden aangesteld en zullen bestaande stafleden training op dat gebied gaan ontvangen. 

Deze nieuwsbrief vooral wat meer info over specifieke personen die betrokken zijn bij dit bijzondere project. 

We wensen jullie veel leesplezier! 
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Ongeveer 3 jaar is Amina nu werkzaam bij ALJECO. Zij vervult een diversiteit van taken, variërend van spelen met de 
kinderen, aansturen van team tot overleg met autoriteiten betreffende wettelijke zaken. Ze is inmiddels onmisbaar en een 
enorme aanwinst voor het weeshuis. Wie is deze vrouw en wat beweegt haar? 

 

Onderstaand kort interview geeft een inkijkje: 

Hoi Amina, zou jij eens wat kunnen vertellen over het type gezin waarin jij bent opgegroeid? 
Ons gezin bestond uit 7, ik ben het derde geboren kind en ik heb twee zussen en twee broers. Mijn vader, die helaas al is 
overleden, was soldaat. Hij hield van zijn gezin, hard aan de buitenkant maar zacht van binnen. Hij zou alles doen om zijn 
gezin te beschermen. Ik heb hem vaak te neer geslagen en depressief gezien maar hij gaf nooit op, hij probeerde altijd over 
de moeilijke situaties heen te komen. Ik kan mij herinneren dat hij zelfs naar werk ging ondanks dat hij ziek was. Dat zijn ziel 
mag rusten in vrede. 
Mijn moeder, mijn lieve moeder is een hardwerkende businessvrouw. Zij zorgde voor ons toen mijn vader was overleden, ik 
ben erg gehecht aan mijn moeder en vaak zeggen mensen dat ik op haar lijk. Ze is mijn voorbeeld en een bron van inspiratie 
voor mij. 
 
 

Wat wilde jij vroeger als kind worden? 
Toen ik op de middelbare school zat wilde ik advocaat worden, ik wilde de stem zijn van zij die niet gehoord worden in de 
maatschappij. Ik wilde voor de verschoppelingen opkomen. Ik weet nog dat ik in een dagboekje schreef, het staat vol met 
dingen als jongeren, kinderen en vrouwen helpen. 

Na de middelbare school, moest ik in militaire dienst, dit is verplicht. Gedurende die tijd 
heb ik wel geprobeerd aangenomen te worden op de universiteit voor studie rechten 
maar ik zakte. Ik was toen erg verdrietig om het idee dat ik mijn kinderdroom niet zou 
kunnen waarmaken. Ik ben toen na militaire dienst de studie Sociale Pedagogiek gaan 
doen, daar krijg je namelijk ook recht en zo, en dat heb ik afgemaakt. 

 

Waar wordt jij boos om, of gefrustreerd van?  En wat maakt jou blij? 
Wil je het echt weten? Echt, ik wordt verdrietig en gefrustreerd wanneer het niet lukt 
om mijn doelen te behalen of taken die ik mijzelf had voorgenomen. Dit is de reden 
waarom ik ook erg gecommitteerd ben, ik wil dit gevoel niet. Waar ik ook erg slecht 
tegen kan zijn mensen die ongevoelig zijn naar anderen toe, daar wordt ik wel boos om 
want eigenlijk draait alles om henzelf. 

Ik wordt blij wanneer ik merk dat ik iets terug kan doen voor de samenleving, het geeft 
mij een ‘boost’ en het heeft positief effect op mijn gezondheid en welzijn. 

AMINA MAHIA 
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Enne, je lievelings eten? 
Oh ik ben dol op afrikaans eten; Ugali met banaan en vis, da’s toch wel mijn favoriete eten. 

 

Wil je nog iets vertellen over kerk en geloof? 
Ik ben dankbaar dat ik zowel als christen en moslim ben opgevoed. Mijn moeder is Christen en mijn vader was Moslim en als 
kind ging ik op de zondag naar de kerk en op de vrijdag naar de moskee. Ik ging naar een Christelijke school waar ik veel 
geleerd heb over de Bijbel. En ergens rond die periode begon ik mij te realiseren dat beide religies geloven in één God en dat 
we dienen te leven met omzien naar de minder bedeelden. 

 

Heb je nog dromen? 
Dromen maakt het werk dat we doen waardevol. Ik verwacht dat ALJECO bekend zal raken in Dodoma en mijn droom is dat 
positieve ideeën gestalte mogen krijgen binnen ALJECO en op die manier het ten goede voor de kinderen zal komen. Dat 
ons team, in gebed en door bewogenheid, maar een positief voorbeeld mag zijn naar de kinderen toe. Op die manier zullen 
zij gereed zijn om hun eigen levensreis gestalte te geven, zorgende voor hun broeders en zusters. 
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Onze partners in Denemarken: Bente & Henning Hauge Hansen 

Wie zijn Bente en Henning? 

Wij zijn een getrouwd Koppel, al 39 jaar, en al die tijd ook lid geweest van een Pinkstergemeente in Horsens. 

Horsens is een stadje van gemiddelde grootte en bevind zich in Jutland, Denemarken op ongeveer 65 km afstand van 
Legoland😊! 

Bente is werkzaam als onderwijzeres en 
Henning als architect bij een van de grootste 
banken in Denemarken. We zijn gezegend 
met 3 volwassen jongens die ondertussen 
ons wederom verrijkt hebben met 7 
kleinkinderen.  

We leven op het platteland en vinden het 
heerlijk om in de tuin bezig te zijn en allerlei 
onderhoud maar genieten ook van tijd 
doorbrengen met onze jongens en de 
kleinkinderen.  

Zeven jaar geleden waren we op een 
vakantietrip naar Tanzania toen we ook 
Ntyuka bezochten, daar woonden Allan en 
Jennifer Conrad en zij toonden ons het 
terrein en vertelden ons van hun plannen.  

We werden mede enthousiast vooral ook door het idee van betekenis te kunnen zijn bij een volgende generatie in Tanzania. 
Eenmaal thuisgekomen in Denemarken deelden we ons enthousiasme binnen onze kerk en dat had succes. Anderhalf jaar 
later bezochten we het weeshuis weer, de kinderen, 11 stuks, waren zojuist gearriveerd. Wederom met veel enthousiasme 
teruggekeerd naar huis en op dit moment zijn er 10 tot 15 donors die het project iedere maand financieel ondersteunen. 

Tijdens onze laatste trip ontmoetten we ook het team uit Nederland, we werden bemoedigt door het team en hun 
betrokkenheid. Fantastisch om een gedeelde visie te hebben voor ALJECO. We hebben ondertussen uitdagingen gehad 
maar onze samenwerking heeft gemaakt dat we deze konden overkomen. 

Onze droom, hmm, natuurlijk hopen we dat we ALJECO in de toekomst weer kunnen bezoeken en we hopen dat we 
betrokken kunnen blijven bij het volwassen worden van de kinderen. 

 

 

 

Het tweede huis is gereed, op enkele interieur- en voorziening dingetjes na (elektra) is alles klaar om de ‘jonge dames’ naar 
hun nieuwe onderkomen te verhuizen. We verwachten dat dit rond de zomer zal gaan gebeuren. Op dit moment worden 
bedden, tafels en stoelen door de lokale timmerman gemaakt.  

Op de volgende pagina’s een fotoreportage hiervan. 

 

BENTE & HENNING HAUGE HANSEN 

LAATSTE LOODJES TWEEDE HUIS 



ALJECO HOME FOR CHILDREN  Uitgave 16

 

 

 

 



ALJECO HOME FOR CHILDREN  Uitgave 16

 

 

 

 

 

 

We begonnen de brief met wat het jaar 2021 heeft gebracht en gaat brengen, maar het houdt niet op bij 2021! In de vorige 
nieuwsbrief hebben we iets geschreven over de visie voor de komende 5 jaar, een visie met uitdagende doelen, maar in onze 
ogen haalbare doelen. ALJECO Nederland heeft ze overgenomen en hier is meer over te lezen in ons beleidsplan. Dit 
beleidsplan is te vinden op www.aljeco.nl 

Gaat u, ga jij met ons mee de uitdaging aan? 

 

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