
 
 

Marco van Zwetselaar, Marieke Dekker en hun zes kinderen wonen sinds 2012 in Tanzania en werken als 

IT'er en neuroloog in het plaatselijke ziekenhuis. Het “Tanzania-Project” van FIDESCO is dé manier waarop 

dit mogelijk gemaakt wordt! De donateurs hebben over de jaren heen direct geholpen om ons werk vorm 

te geven. Zonder hen zou dit nooit lukken.  

 

Marco van Zwetselaar, Marieke Dekker and their six kids have lived in Tanzania since 2012, working in the 

local hospital as an IT-specialist and a neurologist. FIDESCO's “Tanzania Project” has made this possible, 

and directly makes the donor part of realising our work! Without our sponsors, there would be no project.    

 

December 2018 

De tekst van onze nieuwsbrief wordt maar liefst 12,5% korter vanaf nu! Ida is deze zomer vertrokken naar een 

school in Italië, United World College (UWC) of the Adriatic, waar ze hard voor gewerkt heeft en nu enorm 

van geniet! Wij, en haar klas, missen haar natuurlijk wel. Maar haar afwezigheid compenseren we met foto’s, 

zodat de familie toch compleet blijft. Onderstaand een Albanese dansgroep waarmee ze optrad in de 

buurstad Trieste. Ontdek Ida! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze week is wat rommeliger omdat ik net terug ben van een congres in Dodoma, de hoofdstad van Tanzania waar ik in 

al deze jaren nooit geweest was! In de tijd dat dit land onafhankelijk werd, koos men deze centraal gelegen gemeente 

als nieuwe hoofdstad. Tot dan toe was dat Dar es Salaam met bijna 4 miljoen inwoners een van de snelst groeiende 

steden ter wereld. Er is een reden dat wij er nooit eerder geweest zijn, want in Dar es Salaam komen we ook al 



nauwelijks: eigenlijk alleen als we op de Nederlandse Ambassade moeten zijn. Deze instellingen horen echter onder dit 

bewind de komende jaren allemaal naar Dodoma te verhuizen. Daar kunnen allerlei bedrijven en kantoren zich natuurlijk 

niet helemaal in vinden: het is een winderige, hete en stoffige stad, die zich bijna ongemakkelijk voelt met haar huidige 

omvang. Dar es Salaam mag dan wel druk en verstopt zijn, maar ligt wel direct aan de Indische Oceaan met Zanzibar op 

een steenworp. Maar toch zie je dat het in dit enorme land goed is dat de hoofdstad centraal gelegen is. Het creëert veel 

banen en meer welvaart voor de achtergestelde bevolking in de buurt. Dar es Salaam heeft deze kansen al gehad en 

daarvan goed geprofiteerd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu is het volgende grote nieuws vers van de pers! In de afgelopen jaren hebben we jullie keer op keer verveeld met 

verwijzingen naar de plaatselijke school hier, de oude ziekenhuisschool. Door de ligging, de sfeer en de relevantie voor 

Afrikaanse samenleving vonden we bij het de eerste keer betreden van de school al dat het een UWC moest worden. Nu 

zijn wij hier om patiëntenzorg en onderzoek te leveren met een goede evidence-based grondslag en bouwen zo aan de 

verbetering van de gezondheidszorg. Onze missie is een pragmatische. Dit aspect van onderwijs, het potentieel om van 

deze school in dit bijzondere gebied iets verder-strekkend te maken, was echter iets waardoor we echt bezeten werden 

door een heilig vuurtje. Onophoudelijk en onvermoeibaar hebben we samen voort geklust om deze school zich te helpen 

ZorgGroep Twente uit Hengelo en Almelo heeft een hele 
container met rolstoelen gedoneerd aan onze cerebral palsy- 
en dwarslesiepatiënten,  zie ook www.zwets.com 

Waslijnen op de binnenplaats van het ziekenhuis 



ontwikkelen tot een UWC. Zodanig zelfs dat ik verwachtte dat ik een keer een mep zou krijgen als ik het woord “UWC” 

nog ‘n keer zou durven uiten. Deze scholen hebben onze levensloop bepaald: zónder waren wij dit huidige werk 

waarschijnlijk niet gaan doen. En nu, na zes jaar als roepende in de woestijn, porren, duwen en masseren, is het zover: 

deze school wordt UWC of East Africa! Welverdiend en goed getimed. En het wordt er alleen maar leuker van! 

 

  

  

 

 

In de huidige ontwikkelingen van deze samenleving wordt het een interessante uitdaging om de mondige studenten van 

zo’n type school op een verantwoorde manier met hun mening om te laten gaan. De kleine Zwetsjes zijn nauwelijks 

gericht op huidskleur en culturele achtergrond. Ze weten het wel, maar het speelt geen andere rol. Onlangs zat Vicky 

een mooi boek te lezen over het straatbeeld van Dar es Salaam (Street Level van Sarah Markes, je kunt de plaatjes 

bijvoorbeeld ook vinden via Google Images), een havenstad die uitgegroeid is van een slavenhandelspunt tot een 

miljoenenstad, met Arabische, Indiase, Portugese, Britse en interessant genoeg Duitse (tot vakwerkstijl-huizen aan toe, 

maar dan met een koele veranda ervoor) gebouwen. Ze bestudeerde een reeks dames op een tekening, wees er eentje 

aan met sluiers en een gekleurde hijab en zei: “Dat vind ik de mooiste mevrouw van allemaal.” 

 

Willem (15) 

Hallo iedereen in Nederland, alles gaat hier heel goed, nou, bijna heel goed. Ik heb twee weken geleden mijn pols 

gebroken toen ik aan het motorrijden was met m’n vriend Sil. We waren aan het motor-crossen in Arusha. Alles was 

heel leuk en het ging allemaal heel goed tot de weg terug van het veld naar het huis. Er was een kudde geiten en 

schapen op de weg (iets dat niet zo snel in Nederland voorkomt) dus ik probeerde deze kudde te ontwijken maar een 

geit wist niet waar hij naartoe moest dus ben ik gevallen. Gelukkig was ik heel dichtbij het huis dus kon een auto mij 

terug naar Moshi rijden voor een x-ray. We mochten van de radioloog ‘s avonds het ziekenhuis van mama inrennen 

voor een foto die ze stiekem hebben gemaakt. We hebben toen een foto van de breuk op de röntgenplaat gemaakt, en 

een orthopeed die in de buurt woont is toen om middernacht bij ons in de woonkamer nog een gips komen 

aanleggen, want hij had nog wat gips in zijn kofferbak liggen! Als mijn gips eraf is ga ik koekjes voor die dokters bakken. 

Nu is het al de derde week met mijn gips om en het doet gelukkig niet veel pijn meer.  

 

 

Fatima’s dochter Faraja verslaat mede-pro Vicky  
Midden Afrika loopt warm voor Halloween. Een van de 
leuke activiteiten waar de hele school aan mee doet 
 



In een group-text van mama’s mede-dokters is er een foto van een hele oude, afgetrapte Fiat 500 rond- gestuurd die 

waarschijnlijk ergens dichtbij Moshi is genomen. Dat kunnen we zien aan de kleur van de grond, en het type bomen, 

en een cementzak van een fabriek in Tanga. We weten niet precies waar het autootje is, maar de dokter die het plaatje 

stuurt is er achteraan, met instructies dat ze niet te enthousiast moet zijn, want anders gaat hij meer geld kosten! In 

Nederland hadden we bijna hetzelfde autootje en het is gewoon zo mooi dat we hem niet daar kunnen laten staan. Wij 

hopen nu om het wrak te kopen en te restaureren. Tot de volgende keer.   

 

 

 

 

Doris (13) 

Hoi iedereen. Ik zit hier aan tafel pindakaas te pimpen. Dat is mijn specialiteit. Hier in Tanzania is brood al niet zo 

gewoon (dus dat bakken we zelf); het beleg is meestal zoet dat het pijn doet aan je tanden. Dus om Calvé pindakaas 

met stukjes na te maken zit ik nu pinda’s te pellen en die gaan met een beetje zout door de lokale dunne pindakaas 

heen. Het voelt nu erg raar want ik ben opeens het oudste meisje in huis geworden en ik was altijd het kleintje! Ik 

slaap nu in een kamer met Vicky en mijn stapelbed is nu voor Hugo. Het is hier nu heel heet maar soms zijn er wat 

regenbuitjes, en het is eigenlijk perfect voor het zwemmen dat ik ‘s ochtendsvroeg doe met Hugo. Volgend jaar wordt 

     onze school 50 jaar oud, en er is een             prijsvraag voor onze klas om het logo voor de 

feestelijkheden te ontwerpen! Ik heb iets   heel moois bedacht en ik denk dat ik wel kans maak om hem te winnen, 

Maar ik kan dat natuurlijk niet in deze nieuwsbrief zetten, want dan pikt iemand misschien mijn ontwerp!  

2018: Ergens hier in de buurt (maar waar?)                  en in de Ooijpolder, 10 jaar geleden in 2008: Ida, Doris, Willem en Hugo! 



 

Ida en Doris lachen nog tijdens de 1 dag 

durende motorpech van de Landrover op de 

steppe 

 

Hugo (12) 

Hoi iedereen, hoe gaat het daar in 

Nederland? Hier gaat het allemaal goed. Ik 

had een zwemtoernooi en mijn team had het 

toernooi gewonnen. Ik doe ook 

ochtendzwemmen. Dan moet ik samen met 

Doris om vijf uur ‘s ochtends op. We lopen 

dan samen met een beker met melkkoffie 

naar school. Mama geeft ons dan de sleutel van de poort mee, en als we die hebben opengedaan verstoppen we de 

sleutel in een gaatje van de grote cactus naast de poort. Dan halen de anderen de sleutel er weer uit als ze een uur 

later naar school lopen. Ik doe ook andere sporten zoals rugby, voetbal, basketbal en ook nog frisbee. Ik zit nu op de 

middelbare, en ik vind sommige klassen heel leuk maar sommige klassen zoals wiskunde HAAT ik. Ik heb een hele 

leuke mentor die net nieuw is uit China. Hij wil van de Kilimanjaro af skiën en heeft er zelfs zijn ski’s voor 

meegenomen. Maar de witte top is eigenlijk alleen maar ijs, dus dat wordt heel lastig! Nou doeiii!!   

 

 

Hugo’s klas, en samen met stuntmaatje Willem 

 

 

 

 

 

 

 

  



Steven (9) 

Hoi, ik ben Steven en ik ben al negen jaar oud. Op school doen we hele leuke dingen. Deze week moesten we oobleck 

maken, dat is een soort slijm van maïzena. Ik wil het ook thuis maken en ik heb de maïzena al op het 

boodschappenlijstje gezet.  

   Ik heb vandaag ook een giftige toverdrank gemaakt met wortels 

   en planten uit de tuin. Toen had Willem tegen Hugo gezegd dat 

   het gewoon water was! En nu heeft Hugo buikpijn.  

   Ik ging gisteren met mijn vriend mee naar zijn huis op de berg, 

   dat is heel hoog. Zijn vader zei dat we vandaag die 10 kilometer 

   wel terug naar school konden rennen omdat het alleen maar 

   bergaf was. Hij loopt zelf soms ultra runs, wel 100 kilometer!  

   Maar gelukkig maakte hij een grapje.  

   Ik ben mijn haar lang aan het groeien en wil het gaan doneren,  

   net als Hugo. Het is langer dan Vicky’s haar.  

  Je moet ook weten wat er gebeurd is op mijn verjaardag. We 

  gingen met al mijn vrienden kamperen in de tipitent.  

 

 

 

En toen had mijn vriend, bij wie ik was logeren, scheerschuim meegenomen en de hele tent volgespoten! Iedereen 

was heel vies en moest midden in de nacht onder de douche, en toen moesten we twee kinderen per bed in huis 

slapen. Mama en Doris waren heel erg boos want die moesten alles schoonmaken! 

 

Vicky (7) 

  Hoi, mijn naam is Vicky en vandaag ga ik naar mijn vriendin Josephine. We 

  gaan naar de grote suikerrietplantage. Het is daar heel heet en droog terwijl 

  het hier in de stad vandaag nog veel geregend heeft. Waar we heen gaan 

  heet Moshi Chini en dat betekent Laag-Moshi.  

  Mijn pappie is in China deze week. Mama vindt koken helemaal niet leuk, en 

  hij wel! Mama’s vriendin Annette logeert twee weken bij ons. Ze heeft een 

  topmodellenboek voor me meegenomen met stickers en make- up! Ik heb 

  ook een poppenhuis gekregen met hele oude meubeltjes van de jaren zestig. 

  Het was van een Griekse familie die alleen maar kleinzonen had en niemand  

  speelde meer met het poppenhuis. Ik kan nu veel beter lezen en schrijven.   

  Maar het liefst in het Engels.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Marco 

Volgende keer weer een literaire uiteenzetting! Hij is in China met weinig internetcontact. Zijn studievrienden van de 

Utrechtse Geografie maken elk jaar nog een studiereis, en na vele jaren afwezigheid kon hij met deze reis mee.  

 

‘s Lands twee neurologen (bij benadering!) bij 6000 jaar oude rotsschilderingen, halverwege Dodoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Waarom sturen wij jullie deze nieuwsbrief? 
Natuurlijk om jullie op de hoogte te houden van onze activiteiten! 

Met ruim zes jaar ervaring hebben we het bewijs dat we dit 
zonder jullie financiële steun NOOIT hadden kunnen waarmaken. 

Eigenlijk doen we dit dus met z'n allen! 
Dankzij jullie giften aan FIDESCO kunnen wij dit blijven doen. 

Een donatie o.v.v. "Tanzania" komt ons project regelrecht ten goede. 
Er blijft niets aan de strijkstok hangen, behalve de kosten voor de 

postzegel op deze nieuwsbrief! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIDESCO is een internationale katholieke NGO (niet-gouvernementele organisatie) die 

zich al meer dan 30 jaar succesvol richt op kleinschalige uitzendingen. 
FIDESCO zendt vrijwilligers uit om hun professionele kwaliteiten in te zetten voor 

mensen die het echt nodig hebben. De uitzendingen duren twee jaar. Je krijgt tevoren 
een training en wordt tijdens de uitzending begeleid vanuit Europa. 

Voor informatie bel 0852-731732 of stuur een e-mail naar info@fidesco.nl. 
FIDESCO is een ANBI. Donaties zijn fiscaal aftrekbaar. 

We vragen jou vriendelijk om een bijdrage om ons project gaande te houden.  
Dat kan op deze drie manieren: 

1. Een storting op rekening NL53 ABNA 0566 0142 97 van 
Stichting FIDESCO Nederland in Venlo o.v.v. "Tanzania" 

2. Betaling via iDeal® op www.fidesco.nl 
3. Machtiging via de bijgesloten antwoordcoupon 

Als tegenprestatie houden wij een blog bij op www.zwets.com, en landt deze 
nieuwsbrief periodiek in jouw brievenbus. De nieuwsbrieven die we sinds onze 

aankomst hebben geschreven, zijn ook op onze site terug te vinden. 
 

Marco van Zwetselaar en Marieke Dekker, 
Marek, Ida, Willem, Doris, Hugo, Steven, Vicky 

Adres: c/o Dr Marieke, 
KCMC | PO Box 3010 | Moshi, Kilimanjaro | Tanzania 

zwets@zwets.com | marieke@zwets.com 
Tel. +255782334124 (Marco) | +255784669314 (Marieke) 

International Organisation for Economic and Social 
Development through Cooperation 

www.fidesco.org 

 


