
Blariacum Goes Tanzania 

Graag  uw  hulp voor onze bijzondere projecten  

Dit jaar ben ik uitgekozen door mijn school om mee te gaan naar Tanzania. Geen 

vakantiereis maar een reis waarbij we samen met de lokale bevolking aan de 

slag gaan om de wereld (met Tanzania in het bijzonder) een klein beetje beter te 

maken.   

Komende zomer ga ik met 31 andere leerlingen van het Blariacum college naar 

Tanzania waar we tijd en energie nuttig zullen besteden bij drie verschillende 

projecten 

Het afgelegen basisschooltje Oltepes in Longido area heeft te weinig klaslokalen 

om de kinderen alle les jaren les te geven. Daarom kunnen kinderen slechts 2 

jaar naar school gaan. Wij willen er voor zorgen dat er meerdere klaslokalen 

komen zodat de kinderen langer dan twee jaar naar school kunnen gaan. 

In 2012 bezocht Global-Exploration Kipok Girls Secondary School  (Arusha 

area) voor Maasai-meisjes voor het eerst. Samen willen we de school voorzien 

van meubilair voor de eetkamer en eventueel een verbrandingsoven, zodat afval 

verwerkt kan worden en niet blijft slingeren.  

Met het project My Book Buddy gaan we kleine bibliotheken inrichten op scho-

len zodat kinderen leren lezen en daarmee hun kansen kunnen vergroten. 

Om deze doelen te kunnen verwezenlijken zamelen we geld in. Zelf betaal ik 900 

euro om de reis te kunnen maken, daarnaast willen we zoveel mogelijk geld in 

zamelen om al onze doelen te verwezenlijken  

Daarom wil ik u vragen voor een bijdrage aan onze projecten in Tanzania.                        

Ik garandeer u dat uw bijdrage op de juiste plek komt en goed wordt besteed.   

Wilt u onze groep helpen met het  realiseren van de projecten in Tanzania         

dan kunt u een bijdrage storten op rekening  666996504 t.n.v. Blariacum/

Tanzania onder vermelding  van mijn naam DENA BISSCHOP. 

Heeft u vragen over de projecten of reis neem dan gerust contact met me op. 

Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking! 

Wij helpen……. Helpt u ons mee? 

 

Met vriendelijke groet,  DENA BISSCHOP 



Lake natron is een ongerept en 

uitgestrekt natuurgebied bij de 

grens met Kenia. Het gebied 

wordt vooral gekenmerkt door 

het grote zoutwatermeer wat er 

ligt en waar de vele flamingo’s 

tijdens de broedtijd naartoe vlie-

gen. Deze flamingo’s worden dan 

ook bezocht door ons. Verder 

gaan we een wandeling maken 

naar de watervallen van Lake 

Natron, deze waterval is een 

echte oase en verkoeling in het 

warme en droge gebied. Verder 

staat hier nog een bekende vul-

kaan, de oldonyo legai, dit bete-

kend berg van de goden en o.a. 

de masai bid voor de god lengai.  

 

 

Hier zullen we een bezoek 

brengen aan de basisschool 

die onder arme omstandigheden 

functioneert. Hier zullen we met 

de kinderen kunnen spelen en 

eventueel ook hier werken aan 

het bouwen van de slaapzalen. 

Elke dag lopen deze kinderen 

namelijk kilometers om naar 

school te kunnen gaan.   

MY BOOK BUDDY:  BOEKEN VOOR  

LAKE NATRON  

Stichting Wilde 
Ganzen 

Wilde Ganzen is al jaren 
lang een bekende part-
ner van stichting Global-
Exploration. Wilde Gan-
zen steunt onze pro-
jecten financieel. Ze ver-
hogen het sponsorgeld 
wat wij ophalen met 
55%, dus ook uw eventu-
ele bijdrage. 

Daarnaast controleert en 
keurt Wilde Ganzen de 
projecten. Zij kijken of de 
projecten zich houden 
aan de afspraken en het 
geld daadwerkelijk goed 
besteden. Een onmisbare 
partner dus voor stich-
ting Global-Exploration. 
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My Book Buddy realiseert kin-

derbibliotheken voor kansarme 

en kwetsbare kinderen in ont-

wikkelingslanden. De ontwikke-

ling van kinderen begint met 

geletterdheid. Veel kinderen 

krijgen geen kans dit te ontwik-

kelen door een gebrek aan boe-

ken en blijven daardoor analfa-

beet. Terwijl juist het lezen van 

boeken hun horizon kan verrui-

men en ze informatie kunnen 

halen uit teksten. En even heer-

lijk wegdromen bij een prachtig 

fantasieverhaal maakt natuur-

lijk ook dat je je eigen alledaag-

se zorgen kan vergeten. Door de 

lokale bevolking de kasten te 

laten bouwen, lokaal de boeken 

te kopen en boekentasjes te la-

ten maken is betrokkenheid van 

de gemeenschap gegarandeerd. 

Onze  Alumni groep gaat met 

een deel van de ingezamelde 

gelden kleine bibliotheken 

inrichten in Cambodjaanse 

scholen. 



STICHTING GLOBAL EXPLORATION 

Stichting Global Exploration 

(SGE) stelt zich tot doel Lim-

burgse jongeren de wereld, in 

het bijzonder ontwikkelingslan-

den, te laten ontdekken en op 

die manier een gedragsverande-

ring voor de jongeren te bewerk-

stelligen. Zodoende organiseert 

SGE voor het onderwijs pro-

jecten in ontwikkelingslanden. 

SGE neemt dan ook het organisa-

torische gedeelte van het geza-

menlijke project tussen scholen 

voor haar rekening. De stichting 

heeft geen winstoogmerk. Xplore 

is een project georganiseerd en 

uitgevoerd door Stichting Global 

Exploration, in samenwerking 

met 15 middelbare scholen uit 

Limburg.  Het motto is : 

“Together one World” 

Tijdens een drie weken durende 
reis maken de Limburgse jonge-
ren kennis met andere culturen 
en levenswijzen in landen in ont-
wikkeling. Ze leggen contact 
met lokale leeftijdgenoten, en 
werken samen met hen aan de 
uitvoering van uiteenlopende 
goede doelen. 
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De reis vindt voornamelijk 
plaats in Arusha region, waaron-
der de gelijknamige stad Arusha 
valt. Dit is de grootste stad die 
we tijdens onze reis zullen be-
zoeken. Arusha staat bekend als 
het Geneve van Afrika en wordt 
als uitvalsbasis gebruikt voor de 
meeste toeristen die op safari 
gaan naar de wereldbekende 
Serengeti of Ngorongoro of voor 
mensen die de Kilimanjaro gaan 
beklimmen.  

In Arusha zullen we het wees-
huis Hurumas childrens trust 
bezoeken, waar 37 weeskindjes 
worden opgevangen, waaronder 

albino’s en slapen de leerlingen 
van Precious blood. Precious 
blood girls secondary school 
is een middelbare prive school 
voor meiden van 13 t/m 17 jaar. 
De school wordt geleid door een 
aantal nonnen en het Christelijk 
geloof staat centraal in dit wees-
huis. 

Verder is er tijd in Arusha voor 
ontspanning en om te genieten 
van het schitterende Tanzania.  

ARUSHA 

http://www.globalexploration.nl/elgg/pg/pages/view/10/stichting-global-exploration
http://www.globalexploration.nl/elgg/pg/pages/view/10/stichting-global-exploration


 

TANZANIA ALGEMEEN 
Tanzania grenst aan Kenia, Oeganda, Rwanda, Burundi, Congo, 
Zambia, Malawi en Mozambique. Het arme land in het midden van 
Afrika is 20 keer zo groot als Nederland en heeft “maar” 3 keer zo-
veel inwoners. De hoofdstad is niet zoals veel mensen denken Dar 
el Salaam maar Dodoma. Dar el Salaam wordt wel gezien als de be-
langrijkste  economische handelsstad van Tanzania.  

Helaas is Tanzania nog steeds een van de armste landen ter 
wereld, meer dan de helft van de bevolking leeft onder de ar-
moede grens van 1$ per dag.  

Daarnaast is Tanzania voornamelijk bekend van de schitterende 
natuur en de Big five die te spotten zijn in e e n de vele natuurgebie-
den die Tanzania rijk is.  

Frans Ho lscher 
 

Huissen 24, 5991 PX  Baarlo 

 

077 477 8144 / 06 22180985 

 

frans_holscher@hotmail.com 

 

666996504  
t.n.v. Blariacum/Tanzania 

o.v.v. DENA BISSCHOP 

Hopelijk kunt U zich met deze informatie een beter beeld vor-
men van het land en ons project. Tanzania is een land met veel 
armoede , maar vooral een land met een toekomst. Daar gaan 
wij samen met stichting Global Exploration voor zorgen. Want 
in een land als Tanzania telt iedere cent!  


