
Stichting Karibu                                                                                                                             
ANBI geregistreerd 
INGO Rwanda              
                                                                                                                                             

 
 
 
 

 
Ambassadeur:   
Rik Felderhof                                                                          
Postadres Stichting Karibu:      
Piksenweg 19A                                                                                                                
7645 BC Hoge Hexel                                                                                                           
 
Lezingen/info: tel. 0546 697 188   
                                                                                                                                            
Internet: marjantieberink@gmail.com                                                                       
Website: www.stichtingkaribu.nl                                                                                                                             
Bank: ABN AMRO  Rek. nr. NL15ABNA051 11 01 244                                                                               
Kamer van Koophandel: 06092551       
                                                                                                            
 

Nieuwsbrief Stichting Karibu Zomer 2020  
 
Voorwoord van Marjan Tieberink, oprichter stichting Karibu. 
 
 
Beste donateurs, lieve mensen van goede wil,                 Hoge Hexel, zomer 2020. 
                             
 
Onze wereld hier in Nederland, maar ook de wereld van iedereen wereldwijd, is de 
laatste maanden drastisch veranderd. Veranderd door een onzichtbare vijand, het corona 
virus of Covid 19 genaamd. Zó drastisch, dat de dramatische gevolgen voor velen nog 
niet goed te overzien zijn.   

Om dit virus met zijn vernietigende en ook 
dodelijke werking te kunnen stoppen, begon 
half maart in ons land een lockdown: scholen 
werden gesloten en de kinderen kregen thuis 
online les, ouders gingen waar mogelijk 
thuiswerken, winkels, restaurants, kerken, 
sportscholen en vele andere zaken en 
gelegenheden werden noodgedwongen 
gesloten. En waar winkels wél open waren, 
werd met tape op de grond alles zó afgeplakt, 
dat de afstand tussen mensen minstens 1,5 
meter bedraagt om zo verdere besmetting 
tegen te gaan. Vliegtuigen bleven aan de grond, openbaar vervoer zoals o.a. treinen en 
bussen werden zo goed als stil gelegd. Het werd stil in Nederland; ongekend stil….  
 
Velen die dit virus hadden opgelopen, moesten in thuisquarantaine, worden opgenomen 
in het ziekenhuis of erger, behandeld worden op de IC. Er dreigde een tekort aan bedden 
en aan personeel. Een ramp die z’n weerga niet kent zou volgen, wanneer de regels die 
vanuit het kabinet werden aangereikt, niet strikt door iedereen zouden worden 
opgevolgd. Het was helder: geen keus met de leus: Houd vol! Deze regels opvolgen, was 
wat iedereen te doen stond om erger te voorkomen.  
 
De gevolgen van deze lockdown waren groot; mensen zagen elkaar niet meer in het 
dagelijks leven, de eenzaamheid sloeg toe, met name bij veel ouderen thuis, maar zeker 
ook in verpleeghuizen. Ook voor kinderen werd hun wereld anders; niet meer lekker 
buiten spelen, geen contact meer met je klasgenootjes, je vriendjes en vriendinnetjes, 



niet meer naar oma en opa kunnen, enz. Ook jongeren konden niet meer sporten, hun 
vrienden ontmoeten en uitgaan. Alles was op slot.  
 
Maar dan… juist in een tijd van moeite, 
eenzaamheid en veel verdriet en gemis, komt dan 
ook onze stérke kant naar voren; de kant van het 
samen er tegenaan willen gaan, de kant van het 
ontplooien van goede, liefdevolle en creatieve 
initiatieven door groot en klein.  
 
Met hoogwerkers werden er gezongen felicitaties 
voor de ramen bij ouderen ten gehore gebracht, 
cadeautjes aangereikt en hartverwarmende woorden 
gesproken. Ook muzikale optredens werden met 
liefde verzorgd! Door deze geweldige initiatieven 
kwamen er weer wat lichtpuntjes in levens van 
ouderen waarin nauwelijks nog iets te beleven viel 
door deze lockdown; warme gevoelens van 
verbondenheid en het zo belangrijke contact om 
elkaar weer even te kunnen zien. Dat deed goed.   
 

Het gevolg van dit corona virus voor mij persoonlijk 
was, dat ik mijn reis van half maart naar Tanzania heb 
moeten cancelen. Het risico was té groot, want ook in 
Tanzania heerst dit virus en grenzen kunnen zomaar 
gesloten worden. Dat bleek, want 2 dagen nadat ik 
zou zijn aangekomen, werd het al moeilijk om weer 
terug te kunnen naar Nederland. Ik was dus blij met 
mijn genomen besluit. Ook ík werk nu thuis op 
afstand; op de grote afstand van zo’n 7.000 km. 

Hoewel de verbinding soms wat moeizaam verloopt, gaat het op deze grote afstand vrij 
goed. Natuurlijk is het makkelijker en efficiënter om terplekke in Tanzania aan de 
projecten te werken.  
 
Juist dit werk voor mensen in nood, móet doorgaan, ook al zijn de omstandigheden in 
Afrika vaak moeilijk en zwaar. De voltooiing van het IRENE Community Centre is nabij; 
het wordt een schitterend gebouw waar de hele bevolking en natuurlijk met name de 
schoolbevolking, heel erg blij mee is.  
 
Op dit moment wordt het meubilair gemaakt; vele setjes bestaande uit een tafel met 2 
banken; mooi én praktisch meubilair. Nu eten alle kinderen nog zittend op de grond of 
staand met hun bordje eten in de hand. Maar straks zitten ze elke schooldag aan tafel 
om samen gezellig te eten. Een fantastische en ongekende vooruitgang!  
Een wereld van verschil… mogelijk gemaakt door u allen als donateurs van Karibu!!!  
U kunt zich voorstellen hoe blij deze kinderen, maar ook ik ben met u als donateur.  
 
Sámen zijn  we sterk, sámen kunnen we het verschil maken en dat “samen” geeft een 
verbondenheid waar je steun in vindt en dat je sterk en krachtig maakt; een behoefte die 
goed doet en wérkt!   
 
Dat SAMEN is internationaal;  dat hebben we in ons eigen land nu kunnen zien en ik 
merk het ook in Afrika. SAMEN met de bevolking projecten opzetten, zodat er meer 
ideeën en ook meer oplossingen komen bij problemen. Het mooie en goede eindresultaat 
is iets dat je SAMEN tot stand hebt gebracht. Dát gevoel geeft verbondenheid, eenheid 
en kracht; het overbekende sneeuwbaleffect!  
 
Een bekend Afrikaans gezegde is dat je één takje makkelijk kunt breken, maar dat je een 
bos takken niet kunt breken. Daarom luidt onze eigen en spontaan ontstane sterke 
slogan in het verre Tanzania: Samen zijn we sterk; Together we are strong!  



 
Dat samen verbindt, dat samen geeft kracht; het maakt je sterker, gelukkiger. We zijn 
als mens niet gemaakt om alleen te zijn, om in je eentje door te ploeteren. Nee, God 
heeft ons als sociale wezens gemaakt. We hebben elkaar nodig, het samen maakt jou én 
mij anders. We leven dan ook niet voor niets in wat heet: samenleving!  
 
Dat SAMEN maakt ons strijdvaardig in wat we in het leven tegenkomen.  
 
Dát maakt mij óók strijdvaardig, omdat ik SAMEN met mensen in Afrika én Nederland, in 
Tanzania mag werken aan een betere toekomst voor hen SAMEN. Zo wil ik in deze arme, 
moeilijke wereld in Afrika hún stem zijn; de stem van mensen die geen stem hebben. 
Hun stem wordt vaak niet eens gehoord… 
 
Om die stem in Afrika daad-werkelijk te kunnen zijn, daar hebben we elkáár voor nodig, 
maar zeker ook God voor nodig. Dit werk in Tanzania, dat soms verre van makkelijk is, 
doe ik in de zekerheid dat God me bijstaat, me helpt en altijd aanwezig is in wat ik doe 
en laat.  
 
Juist óók in deze moeilijke coronatijden, moeten we 
SAMEN de strijd aanbinden tegen dit virus wereldwijd. 
Ook op de TV horen we het premier Rutte steeds weer 
zeggen: Houd vol! Alleen SAMEN kunnen we deze 
onzichtbare vijand overwinnen. Dat kost discipline, 
kracht en doorzettingsvermogen. Strijden is niet 
makkelijk; het kost veel van je zelf.  
Diep en groot respect heb ik voor allen in de vitale 
beroepen; mensen die zich volledig en met tomeloze 
inzet en liefde geven. Het kost hen veel, heel veel.  
 
Ondanks deze grote en vreselijke gevolgen, die onze wereld zó anders heeft gemaakt 
dan vóór deze corona crisis, houdt God ook nú deze wereld in Zijn hand. Hij is ons dicht 
nabij in deze moeilijke tijden van onzekerheid, grote verliezen en van diep, intens 
verdriet van gemis. 
 
Graag wil ik u ook mede namens de andere bestuursleden van de stichting Karibu, 
danken voor uw gulle en uw hartverwarmende giften voor hen in het verre Tanzania. 
Dank, veel dank hiervoor, lieve mensen! 
  
Moge God u zegenen!  
 
Warme groet, Marjan Tieberink. 
Oprichter en managing director stichting Karibu.  
 
 

 



Graag wil ik onderstaand toepasselijk lied, geschreven door mijn goede vriend 
Reinier Kleijer, met u delen. Woorden die m’n hart raken.  
 
 “Wij moeten blijven zingen” (tekst: Reinier Kleijer / melodie: Lied 713)                 
 
We moeten blijven zingen   
tegen de chaos in 
om daarmee te verhind’ren 
dat machteloosheid wint. 
Al zingende verwoorden 
wij liefde – hoop – geloof 
zodat in ons die toortsen  
nimmer worden gedoofd. 

Wij zullen blijven zingen 
tegen het virus in 
om zo te laten klinken: 
God geeft ons leven zin. 
Wij zijn op deze aarde 
geroepen om Zijn droom 
dagelijks waar te maken,  
- een wereld van Shalom. 
 

 
 
  

Een bijzonder en nieuw initiatief in deze Karibu zomernieuwsbrief …. 
 
Een mooi en origineel initiatief van Jan Olsman, destijds medewerker van het Felderhof 

team m.b.t. de TV programma’s van Rik 
Felderhof in de Villa in Zuid-Frankrijk en in 
Tanzania. Jan vroeg me, na de 
Kerstnieuwsbrief te hebben ontvangen, of ik 
het een goed idee zou vinden dat hij enig 
videowerk voor me zou doen, omdat hij 
terecht (!) zag, dat er niet veel 
beeldmateriaal op de Karibu website te zien 
was.  
Daar was ik uiteraard héél blij mee! 
 
Vandaar dat bij deze Nieuwsbrief Zomer 
2020, er een bijzondere videoboodschap als 
“nieuwsbrief’ is meegestuurd. Jan is deze film 
begonnen met beelden uit Vilsteren(bij 
Ommen), waar ik was uitgenodigd om in de 
kerk het e.e.a. te vertellen over het werk van 
Karibu in Tanzania; de gelden van de 
vastenactie werden wéér bestemd voor 
Karibu! 
Eind mei zijn Rik en Jan naar het Hoge Hexel 

gekomen voor de opname van een interview dat ik had met Rik. Speciaal voor u, als 
donateurs van de stichting Karibu! 
 
U ziet hier deze videolink: https://youtu.be/xZvRbfboXTM 
Wanneer u hier op klikt, dan kunt u deze video bekijken. Natuurlijk mag u deze link ook 
toesturen naar familie, vrienden en anderen die hier in geïnteresseerd zijn.  
 
De nieuwsbrief in deze digitale videovorm zou misschien een heel mooi en waardevol 
alternatief in de toekomst kunnen zijn voor de geschreven Karibu nieuwsbrief!  
 
Ik wens u veel kijkplezier!  
  



Rik Felderhof ambassadeur Karibu - boodschap aan de donateurs 
 
 
Tv-persoonlijkheid Rik Felderhof: “Als ambassadeur van Karibu spreek in mijn 
bewondering uit over de inzet en voortvarendheid van Marjan.”  
 

Met groot enthousiasme vertelde Marjan voor de camera over het 
mooie project van de stichting Karibu in Tanzania. Een 
gemeenschapshuis voor de arme bevolking in het district Karatu. 
Een huis waar mensen kunnen samenkomen, waar cursussen 
worden gegeven, gekookt kan worden, kerkdiensten gehouden 
worden, feesten gevierd, kinderen worden opgevangen, enz. Een 
prachtig initiatief, dat mede door uw steun gestalte kan krijgen. 
De foto’s spreken voor zich.  
 

Tijdens de opname van ons interview werd opnieuw duidelijk hoe bevlogen Marjan het 
werk dat ze samen met haar tweelingzus Irene is begonnen, voortzet.  
Gesteund door haar geloof wil ze een stem zijn voor hen die niet gehoord of gezien 
worden. Wil ze verschoppelingen en de allerarmsten de hand reiken.  
Ze beschouwt haar werk als een roeping en weet zich geleid door de Hemelse Vader.  
 

 
 

Tevens eert ze met haar zorg en inzet haar overleden tweelingzus Irene door het 
gezamenlijk gekozen spoor te blijven volgen.  
 
Het gemeenschapshuis in Tanzania zal de naam dragen van Irene en zo haar 
nagedachtenis, haar tomeloze inzet en haar naastenliefde in ere houden.  
 
Ik wens u alle goeds,  
 
Rik Felderhof 
 

 
Ambassadeur stichting Karibu.  
 
 



Is uw mailadres veranderd of wilt u vanaf nu óók uw brief per mail?  
 
Wanneer uw mail of huisadres veranderd is, geef het aan ons door; u ontvangt dan de 
volgende nieuwsbrief op uw nieuwe mailadres en zo mist u niets van het Karibu nieuws.  
 
Voor de mensen die nog steeds deze nieuwsbrief per post ontvangen: het zou voor u véél 
mooier zijn om deze nieuwsbrieven per mail te ontvangen: de foto’s zijn in kleur en dan 
kunt u eveneens deze videofilm bekijken die op een heel andere en verfrissende manier 
het Karibu nieuws bij u thuis brengt. En…het scheelt Karibu in de kosten!  
Geef uw (veranderde) mail- en/of huisadres even door aan: marjantieberink@gmail.com 
 

Een huisje voor Juliana en haar familie 
 
Het is mei 2019 in Tanzania: ik heb een bijzondere ontmoeting met Juliana (50);  
een arme vrouw met een opdracht in haar leven. Ze heeft geen betaald werk; als 
vrijwilligster geeft ze godsdienstles op scholen en in de kerk.  
 
Ik bezoek haar in haar schamele hutje; 
ze woont hier met haar dochter Angel 
(18) en haar kleinzoon Godfrey (5). Met 
z’n drieën slapen ze in een 1-
persoonsbed. In het hutje is geen ruimte 
meer over voor haar twee andere 
kinderen, omdat meer dan de helft van 
dit onderkomen op instorten staat. 
Daarom moeten dochter Margreth (23), 
de moeder van kleine Godfrey en haar 
zoon Festus (28), noodgedwongen elke 
nacht ergens een slaapplek zoeken. 
Margreth heeft geen betaald werk; op de 
koffieplantage heeft ze tijdelijk werk in 
de oogsttijd. Angel gaat nu naar een 
opleiding om administratief medewerkster te worden. Een opleiding die ze leuk vindt en 
die Karibu bekostigt. Festus wil graag metselaar worden. Hij heeft al enkele maanden 
geholpen bij de bouw van het IRENE Community Centre en heeft zó fantastische lessen 
in de praktijk; op deze manier leren de meeste jongens dit vak om straks een goede 
baan te vinden als metselaar.  
 
Ik had vorig jaar een huisje laten bouwen voor een arme familie met een klein meisje: 
Anna. Hier zijn thuis grote zorgen; de moeder van Anna is al jarenlang verslaafd aan de 

alcohol van bananenbier. De nood is hier groot; ze hebben hulp 
nodig. Gelukkig hoorde ik dat deze hulp kwam van deze 
extreem arme Juliana. Ik wil haar daarom heel graag 
ontmoeten en zo kom ik terecht in dit kleine hutje midden in de 
rimboe van Afrika waar ik door haar hartelijk word ontvangen.  
 
Er is hier eigenlijk geen zitplaats, want de “krukjes’ zijn zo laag 
en wankel, dat het niet verstandig is daar gebruik van te 
maken. Zitten kan het beste op de grond of ik kan ook staande 
het gesprek voeren met Juliana. In deze “mini-woonkamer” 
van 2 meter lang en 1 meter breed, zie ik in een hoekje bij de 
deur wat stenen liggen; dat hoekje doet dienst als “keuken”. 
Juliana zit op zo’n krukje naast deze stenen in kleding en met 
schoeisel, die nodig aan vervanging toe zijn. 

 
Echter, haar gezicht stráált; vol liefde vertelt ze even later dat ze elke week naar de 
moeder van Anna gaat om haar te helpen en ook om met haar te praten over God.  



God die van ons allen houdt en altijd het beste met ons voor heeft, zo vertelt Juliana me. 
Ze zegt dat de moeder van Anna haar hulp en liefde hard nodig heeft; Juliana heeft ook 
een stukje zorg op zich genomen voor Anna, haar broertje Samwel en voor de erg 
verzwakte en zieke vader.  
 
We bezoeken hen even later in hun nieuwe huisje dat 
op steenworp afstand ligt van haar schamele hutje. Ik 
zie hoe liefdevol en zorgzaam Juliana in alles is en hoe 
ze die liefde ook uitstraalt naar iedereen van dit gezin. 
Indrukwekkend om te zien.  
 
Maar, terug in haar armoedige hutje, weet ik dat nú de 
tijd gekomen is om over hulp aan Juliana zélf te 
praten. Het verhaal dat ze doet over zichzelf en wat ik 
in deze korte tijd heb gezien, maakt me duidelijk dat 
hier snel hulp moet komen. Dit is een uitzichtloze 
situatie en het is helder voor me: in dit straatarme gebied ben ik de enige die hierin 
verandering kán en móet brengen en dat graag en met liefde doe. Zo praten we over de 
bouw van een huisje voor hen, zodat ze weer als gezin verenigd kunnen worden.  
 
Juliana vertelt me dat de grond waarop dit hutje staat, van haar broer is. Wanneer ik hier 
een huisje zou bouwen en Juliana komt te overlijden, dan moeten haar kinderen uit het 
nieuwe huisje; dan is alles van haar broer …  Dat mag nooit gebeuren natuurlijk. 
 
Ik heb dit probleem met Bertin, mijn contact persoon besproken en ik vroeg hem of hij 
een stukje grond zou kunnen kopen, dat Karibu zou betalen en dat we dan dáár een 
huisje kunnen bouwen, zodat ze weer als gezin samen zijn.   
Een tijd later ziet Bertin een mooi stukje grond dichtbij de school te koop staan. In 
overleg met mij, koopt hij van Karibu-gelden dit mooie plekje én zet dit op naam van 
Juliana. Vervolgens heb ik het nodige voorbereid voor de bouw. Afgelopen 11 mei: de 
dag van het startschot voor de bouw van dit ‘paleisje’ voor Juliana! Er wordt met man en 
macht aan gewerkt en wat deze groep hardwerkende mensen presteren, is ongelooflijk. 
 
Zie deze foto’s en u ziet wat er in ruim 1 maand tijd (op)gebouwd is! 
 

  
 

  
 
 

  



Dat toeval niet bestaat is zeker! Zie ook deze onderstaande bedankbrief van Juliana, die 
niet alleen voor mij, maar ook voor u allen, als donateurs van Karibu bedoeld is! 
 
Lieve Mama Marjan!                                                                 Tloma, mei, 2020. 

Wij,  Juliana en haar familie, groeten je in Jezus naam! We hopen dat het goed met je 
gaat in Nederland. 
We schrijven deze brief om je heel erg te bedanken voor de hulp die je geeft aan de vele 
armen in ons dorp. In het bijzonder wil ik je bedanken voor jouw hulp aan mijn familie en 
aan de school in Tloma.   
We bidden voor jou en je familie in Nederland en danken voor de geweldige zegeningen 
die onze God en Redder aan je geeft en die jij aan ons geeft.  
 
Psalm 116 vers 1 en 2 zegt :”Ik heb de Heer lief, want Hij luistert naar mij. Als ik om 
hulp roep, geeft Hij mij antwoord. Ik blijf tot Hem bidden, mijn leven lang.”  
God heeft mijn gebeden, mijn smekingen verhoord door Mama Marjan aan ons te geven. 
Mama, je hebt ons Gods liefde laten zien; je houdt van ons en je hebt ons geholpen.   
 
Moge God onze geliefde Mama Marjan, haar familie, vrienden en ons beschermen in deze 
tijden van dit vreselijke Corona virus.  
 
We willen jou Mama Marjan, bijzonder danken voor de bouw van het prachtige huis voor 
onze familie, voor voedsel, kleding, schoenen, matrassen en stoelen. Datzelfde heb je 
ook gedaan voor de familie van Anna en Samwel, onze vrienden, die ook heel arm zijn.  
 
Van harte welkom, Karibu in Tanzania en in ons dorp Tloma.  
 
Dit doet me denken aan onze gezamenlijke slogan: Samen zijn we sterk.  
Samen en met God aan onze zijde, kunnen we het verschil maken, waarvan anderen 
zeggen dat het onmogelijk is.  
 
IMPOSSIBLE wordt dan: I’M POSSIBLE!!! 
 
Zie ook de zegenbede van Franciscus van Assisi in deze bijzondere videoboodschap!  
Samen zijn we sterk -Together we are strong – UMOJA ni NGUVU (Swahili)  
 
  
 

Het IRENE Community Centre is bijna klaar! 
 
Sinds maart 2019 is men bezig met de bouw van dit grote en heel noodzakelijke project, 
in de eerste plaats bedoeld voor de kinderen van de Basisschool in Tloma. 
 
Er is hard gewerkt en in deze periode van bouwen waren er natuurlijk ook ups en downs. 
Na lange tijd is deze bouw nu bijna voltooid en het heeft helaas langer geduurd dan we 
verwacht en gehoopt hadden.  
 
Toch zijn we erg blij met het resultaat en we hopen dat zowel de kinderen, de 
leerkrachten van de school en de plaatselijke bevolking er veelvuldig en met veel plezier 
gebruik van zullen maken.  
 
Het zal u vast goed doen om u te verrassen met een foto-impressie van het “bijna 
eindresultaat” tot nu toe van dit prachtige IRENE Community Centre.  
 
              
  



Geniet van deze beelden; de foto’s spreken voor zich! 
 

  
 

  
 

  
 

 

 
 



Word Donateur!  
 
Ja, ik word donateur van de Stichting Karibu; ik ontvang 2 keer 
per jaar de Karibu nieuwsbrief.  
 
U kunt al donateur worden door €5,- per maand te doneren.  
Dat betekent concreet slechts € 0,16 cent per dag voor een kind 
in nood… 
Wanneer u méér kunt geven, kunnen we samen nóg meer 
betekenen! 
Mogen kinderen in Afrika ook op u rekenen? 
Zie ook: www.stichtingkaribu.nl Ga naar: WORD DONATEUR! 

 
 
 

Zeg, u doet toch ook mee? 
 
Dhr./Mevr./Fam.______________________________________________ 
Straatnaam___________________________________________________ 
Postcode en woonplaats_________________________________________ 
E-mail:_______________________________________________________ 
Tel.nr.___________________________ IBAN Nr.______________ 
 
Mijn donatie zal bestaan uit: 

0 maandelijkse storting   0 € 5,- 
0 driemaandelijkse storting   0 € 10,- 
0 halfjaarlijkse storting Kleur in beide kolommen 0 € 15,- 
0 jaarlijkse storting het rondje van uw keuze. 0 € 20,- 
0 anders   0 € …… 

 
Dit bedrag wordt 0 wel 0 niet automatisch van mijn IBAN rekening overgemaakt. 
Met ingang van (datum) ___________________________ 
 
Handtekening: 
 
 
_______________________________________________ 
 
De storting zal plaats vinden op bankrekeningnummer NL15ABNA051 1101 244 ten name 
van de Stichting KARIBU. 
BELANGRIJK: Wilt u bij de betaling vermelden: “Donateur KARIBU”. 
Daar wij niet met acceptgiro’s werken, zouden wij het erg op prijs stellen, wanneer u 
AUTOMATISCH zou willen betalen. Dit moet u dan zelf even met uw bank regelen. Heel 
hartelijk dank voor uw hulp! Wilt u dit blad terugzenden naar:  
Stichting KARIBU, Piksenweg 19A, 7645 BC Hoge Hexel of wanneer u zich per mail aanmeldt 
dit ingevulde formulier inscannen en e-mailen naar: marjantieberink@gmail.com  
Hartelijk dank! 
 


