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opnieuw een handeltje op te zetten. Hij voelt
zich nu een lid van de Shaloom Care House
familie, zoals hij dat uitdrukt.

Introductie
Shaloom Care House is een liefdadigheidsorganisatie die zich inzet voor de zorg voor
de armsten die lijden aan een besmetting
met HIV, ongeacht ras, godsdienst, stam of
geslacht. Locatie: de stad Mwanza in
Tanzania.

Succesvolle schoolbezoeken.

Ismail Abdul heeft het overleefd.

Shaloom Care House staf, onderwijzers en
enkele kinderen waar extra zorg naartoe
gaat. Foto gemaakt tijdens één van de
schoolbezoeken in 2018.
Van Januari tot mei 2018 ging de staf van het
Shaloom Care House Jeugdcentrum langs
diverse scholen om te beoordelen hoe het
gaat met de kinderen waar SCH voor zorgt.
In het algemeen was de attendance niet
slecht: 73%. Er was echter één leerling ene
Krispo Chimbe die al een maand helemaal
niet op school was geweest. SCH
medewerkers gingen bij hem thuis op
bezoek. Hij was er zelf niet en zijn moeder
wist niet dat hij voortdurend verzuimde. Zijn
moeder wist wel te vertellen dat Krispo hele
foute vrienden heeft. Zij vreesde dat hij
drugs zou gebruiken. Het contact tussen
moeder en school was onvoldoende. De
vertegenwoordigers van SCH Jeugdcentrum

Ismail kreeg op zijn vijfde polio en moest als
invalide door het leven. Hij kon niet naar de
middelbare school wegens allerlei practische
problemen. Hij startte een handeltje als
kleine ondernemer, trouwde en kreeg twee
kinderen. Liet zich op HIV testen en bleek
positief. Zijn afweer was bijna nihil. Hij zocht
contact met het Shaloon Care House en daar
werd hij zowel psychologisch als materiëel
geholpen. Hij kreeg drie keer per week
bezoek. Hij kreeg natuurlijk direct antiretrovirale therapie en hij knapte
zienderogen op. Zijn vrouw was inmiddels
ook getest en zij bleek gelukkig HIV-negatief.
Nu hij hersteld is zoekt hij een sponsor om
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drongen er bij de moeder op aan om contact
te zoeken met de school. Verder werd de
familie inclusief Krispo uitgenodigd om naar
het SCH te komen om hem er op te wijzen
dat zonder goede scholing zijn kansen in de
toekomst zeer beperkt zijn. De leiding van
SCH wil in het bijzonder praten met Krispo
over groepsdruk omdat men vreest dat hij
op een geheel verkeerde manier beïnvloed
wordt.

Nu zit Dismas al in de tweede klas van de
middelbare school en zijn zus Doris in de
zevende klas van de lagere school. Dismas
heeft steeds uitstekende beoordelingen en
is nu een van de beste leerlingen van de hele
school!
Het blijft noodzakelijk dat het Shaloom Care
House deze kinderen ondersteunt omdat
ook de buren het niet gemakkelijk hebben.

Kwetsbare weeskinderen

Maak kennis met Salla Juuma

Dismas Revocatus werd in 2004 geboren. Hij
is de oudste van twee kinderen. Zijn jongere
zus heet Doris Elias. Ze staan beide sinds
2008
geregistreerd
als
kwetsbare
weeskinderen bij het SCH. Hun moeder is in
2008 overleden aan AIDS. De vader was
onvindbaar. De grootmoeder Cecilia
ontfermde zich over de twee weeskinderen.
Een jaar na de adoptie werd grootmoeder uit
haar huisje gezet door de eigenaar.
Grootmoeder had het zo zwaar dat ze niet
langer voor de kinderen kon zorgen. Ze
bracht de kinderen bij de buurvrouw. De
buurvrouw rapporteerde dit aan het SCH.
Sinds die tijd steunt het SCH deze kinderen
met schoolboeken en onderkomen.

Ms. Juuma actief met haar sociale werk in
het SCH-jongerencentrum.
Shaloom Care House is een instituut dat
iedereen die dat nodig heeft hulp biedt,
onafhankelijk van geloof, stam, nationaliteit,
of kleur. Elk jaar komen er studenten uit
Tanzania, maar ook uit het buitenland om bij
SCH stage te lopen. Dit jaar kwam Salla
Juuma als student social werker aan de
universiteit van Helsinki, Finland om hier
haar stage te lopen. Ze bleef drie maanden
van Maart tot Juni 2018. Salla helpt kinderen
van zowel de basisschool als kinderen van de
middelbare school met omgaan met de
computer en met Engelse les. De kinderen
zijn enorm blij met haar hulp.

Doris Elias zit in het midden tussen twee
vrienden waar ook door het SCH voor
gezorgd wordt..

Stella Zedekiah dankt SCH voor de
grote verandering in haar leven.
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voor het SCH dat haar leven een uiterst
positieve draai heeft gegeven.

Stella Zedekiah geslaagd voor haar diploma
Stella Zedekiah is een Corporate
Communicatie Expert. In 2004 was ze een
van de kwetsbare weeskinderen waar SCH
voor zorgde. In 2004 stierf haar moeder en
een vader was afwezig. SCH ging voor haar
zorgen en zij voelde zich verplicht om als
dank voor deze steun heel hard te studeren
en ze was succesvol. De omstandigheden
bleven moeilijk zodat het SCH besloot haar
een plaats aan te bieden in een internaat
genaamd Central Buhongwa, waar ze weer
succesvol was en doorstroomde naar
Weruweru meisjesschool voor ‘advanced
secondary education’. Vervolgens kon ze
naar de universiteit St. Augustine van Tabora
in westelijk Tanzania.
Daar haalde ze haar Bachelor’s graad in
public relations en marketing.
Na haar afstuderen werkte ze voor diverse
liefdadigheidsorganisaties.
Na
enkele
betaalde banen besloot ze om van
September 2017 tot januari 2018 als
vrijwilliger voor het SCH te gaan werken. Ze
deed dit om haar waardering uit te drukken
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