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Vrijwilligers en locals van het bouwteam
(Martin in geel shirt, Joop tweede van rechts).
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Van hut naar stenen hui
s in

Sanya Juu.

Van hut naar stenen huis

Het huisjesproject in Tanzania dat stichting MAX Maakt Mogelijk in 2015 startte met Martin Janssen en wijlen Joop
Paauw uit Schagen, is nog steeds in volle gang. Familieleden, vrienden en vrijwilligers helpen bij de bouw, die dankzij
donaties nu al voor het 108ste huis voor een grootmoeder en haar kleinkinderen heeft gezorgd!

D

at één mailtje met de vraag om één stenen
huis aan MAX Maakt Mogelijk tot zo’n
geweldig resultaat kan leiden. Bizar! En
grandioos!”, aldus een enthousiaste Martin uit
Nijmegen. In 2004 begon Joop Paauw met Stichting
Bouw Woningen Tanzania. De formule is en blijft
eenvoudig; een huisje bouwen voor de armste
oma’s, van een vast bedrag en alleen als er vanuit
de kinderen of kleinkinderen wordt meegeholpen.
“Ze moeten er zelf ook wat voor doen en de
verantwoordelijkheid nemen voor hun nieuwe
stenen huis.” Zwager Martin, die als leraar in het
basisonderwijs werkt, omarmt deze gedachte en in
negen jaar tijd reizen de zwagers twee keer per jaar
- op eigen kosten - met hun ingezamelde geld naar
Tanzania. Ze bouwen in die jaren, dankzij inzet van
vrijwilligers die mee op bouwreis gaan, maar liefst
honderd huisjes van 2.200 euro per stuk.
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Martin: “De droom van Joop, bij de start van de
stichting, was 200 huisjes bouwen. Hij kon dit niet
meer voltooien, omdat hij in de zomer van 2017
overleed, maar ik kan dat met hulp van veel anderen
wel. En het mooie is, dat we die missie nu al bereiken
tijdens de bouwreis van 26 maart tot 11 april. Want
sinds MAX ons project in 2015 heeft uitgezonden op
tv, hebben we in drie jaar tijd 108 huisjes kunnen
bouwen. Daarmee zitten we tijdens de komende
bouwreis totaal op 200 huisjes!”

Martin: “Wat ik zo geweldig vind, is dat mensen in
Nederland nooit hebben gedacht: er zijn al zo veel
huisjes gebouwd, ik hoef niets meer te geven. Ik zie
iedere keer weer in het dorp wat een ‘echt huisje’ met
de oma’s en kleinkinderen doet. Het geeft de mensen
hoop. Het is een enorme positieve prikkel voor ze om
door te gaan.”

Martin betaalt elke reis naar Tanzania zelf. Ook zijn
verblijf. Dit geldt ook voor alle vrijwilligers die op
reis meegaan. Gelukkig mogen ze bij Father Erasto in
de pastorie in Sanya Juu slapen, dat houdt de kosten
laag. Father Erasto is ook de man die precies weet
welke oma een stenen huisje nodig heeft. Hij is een
belangrijk aanspreekpunt voor de dorpsbewoners.
Martin: “Er is gelukkig weinig jaloezie als een gezin
wordt uitgekozen en een nieuw huisje krijgt. Men
accepteert dat heel makkelijk. De gezinnen worden
ook uitgekozen op basis van armoede, niet op basis
van geloof.” De oma’s die een stenen huisje krijgen,
mogen niet meer in het nieuwe huisje te koken.
De rook die vrijkomt bij het koken, creëert een erg
ongezonde situatie in huis. Het oude huisje wordt
daarom niet afgebroken, maar blijft staan zodat ze
daarin kunnen koken.

Kijk voor meer informatie op de website
stichtingbouwwoningentanzania.nl
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