
 

Inleiding 
Ondanks dat Pwani 
dichtbij de stad Dar Es 
Salaam  aan de kust ligt, 
is het één van de armste 
gebieden van Tanzania. 
De lokale bevolking 
bestaat voornamelijk uit 
kleinschalige boeren en vissers. Doordat er nauwelijks 
regen valt, en door het gebrek aan moderne 
visuitrusting, zijn deze mensen niet in staat om hun 
gezinnen te voorzien van voedsel, of om schoolgeld 
voor hun kinderen te betalen. Ze hebben nauwelijks 
toegang tot onderwijs, en het onderwijs dat gegeven 
wordt is vaak ver onder de maat.  
Meisjes worden het hardst getroffen door deze 
armoede, omdat ze minder kansen krijgen om naar 
school te gaan dan jongens, of deze niet af kunnen 
maken.  
 

DE SITUATIE... 
Het leven voor een meisje in Tanzania en vooral Pwani 
is erg zwaar. Meisjes in Tanzania worden voortdurend 
gediscrimineerd, en hebben een lage status in het 
gezin en de leefgemeenschappen.  
Op het platteland krijgen meisjes geen onderwijs, en  
worden al jong uitgehuwelijkt of aan het werk gezet als 

dienstmeisje in de stad. Soms 
zijn ze kostwinner voor 
verweesde gezinnen, worden ze 
gedwongen tot prostitutie, of 
worden tienermoeder door seks 
in ruil voor eten, geld of een lift 
naar school. Allemaal gevolgen 
van het verwaarlozen van on-
derwijs voor meisjes.  

Pwani Hope School 

 

DE OPLOSSING… 
Onze missie is om een school voor deze meisjes te 
bouwen, waar ze fatsoenlijk en betaalbaar voortgezet 
onderwijs kunnen krijgen. Dat geeft ze hoop op een 
baan, en een kans op een beter leven en huwelijk.  
We willen niet alleen dat ze belangrijke kennis opdoen, 
maar ook dat ze leren dat ze waardevol zijn, niet alleen 
in onze ogen maar ook in Gods ogen. 
De school wil deze meisjes uit de kuststreek ‘hoop’ 
geven, door een zaad te planten voor een 
onafhankelijk bestaan, vandaar “PWANI  HOPE 
SCHOOL” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ONDERWIJS… 

Samen kunnen we deze jonge meisjes helpen om het 
beste uit zichzelf te halen met behulp van onderwijs. 
Zoals het spreekwoord zegt:  

‘Maak je de vrouwen sterk, maak je het land sterk. 
 

FASE 1: ACTIVITEITEN 
Vanwege het limiet van fondsen wordt de school in 
fases gebouwd.  
True Grasses is op zoek naar partners die graag willen 
investeren, zodat we van start kunnen gaan met de 
bouw van een school die meisjes een eerlijke kans 
biedt op goed voortgezet onderwijs.  

 Het terrein in Pwani waar de school komt te staan is 
aangekocht.  

 De eerste actie bestaat uit het boren naar water, om 
zo de constructie van water te voorzien, en de 
bevolking die moeilijk toegang heeft tot water.  

 Daarna begint de bouw van de school, zowel de 
klaslokalen als het plein en de veiligheidshekken.  

FASE 2 
Het uitbreiden van de school met een afdeling voor 
beroepsonderwijs, zodat meisjes een beroep kunnen 
leren en een baan kunnen vinden, waarmee ze een 
eigen bestaan kunnen opbouwen.   

 
U kunt helpen! 

Bid voor ons project.  
 Geef een donatie aan True 
Grasses 
 Regel een sponsor voor de 
Pwani Hope School 

Ondersteun ons per maand 
 Nodig een spreker van  True Grasses uit om te 
spreken in je kerk, kring, school of werk. 
Steek je tijd en energie in het bouwen van de school  
  als vrijwilliger.  
Door onze meisjes financieel te steunen, bijvoorbeeld  
  door geld te vragen voor de bouw van de school voor   
  je verjaardag in plaats van cadeaus. Voor €40  
  (50 USD) kan een bureau voor in de klas worden       
  aangeschaft.  
Dankzij die giften kunnen wij meisjes onderwijs bieden. 

 

Bezoek onze website: www.truegrasses.org 



True grasses  i s  een 
geregistreerde Christelijke organisatie in 
Tanzania en Nederland zonder 
winstoogmerk. True Grasses Nederland is 
een volledig geregistreerde stichting met 
ANBI status, die is opgericht om de 

projecten van True Grasses Tanzania te ondersteunen. 
Pwani Hope School is één van de projecten van True 
Grasses. 
 
 
 

Contact: 
True Grasses  Tanzania  

P.O BOX 9595 –Moshi - Hoofdkantoor 
Of    P.O BOX 7545—Dar es Salaam 

 
Stichting True Grasses  

Campinge 9; 9471 JB Zuidlaren, Nederland 

 
Email: info@truegrasses.org 

Website: www.truegrasses.org 
 

Bank gegevens 
IBAN: NL95 RABO 0108 0787 52 

BIC: RABONL2U 
Naam: Stichting True Grasses Uganda, Zuidlaren  

 

KvKnr: 58308873 

ANBI geregistreerd 
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“een Zaad tot Leven” 

ALS VRIJWILLIGER OP SCHOOL 
Het doel met de uitwisseling van Pwani Hope School:  

 Bewustwording van de situatie waarin meisjes 
verkeren die geen toegang hebben tot onderwijs. 

 Help de kinderen van de school … laat ze 
kennismaken met de wereld buiten Pwani.  

 Maak anderen 
enthousiast om 
Tanzania en Zanzibar 
te bezoeken.  
  
Als vrijwilliger van 
Pwani Hope School 
steek je je tijd en 
energie niet alleen in 
de school, maar ook 
in de mensen. Bezoekers en reizigers hebben de 
mogelijkheid om de cultuur van Tanzania te ontdekken 
door verschillende plekken van het land te bezoeken. 
Zo kun je ervaren dat de toekomst net zo goed in 
handen ligt van de meisjes, als in die van mensen van 
alle leeftijden over de wereld. 

 
Ga naar onze website of 
neem contact met ons 
op voor meer informatie 
over het Pwani Hope 
S c h o o l  c u l t u r e e l 
uitwisselingsproject.  



MEEDOEN 
Pwani Hope School wordt voornamelijk gesponsord 
door giften van betrokken mensen met een hart voor 
het veranderen van de wereld van deze meisjes door 
onderwijs.  
Wij geloven in de kracht van samenwerken, en heten je 
van harte welkom om met ons mee te doen!! 

Karibuni!! 


