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1. Voorwoord
In november 2007 zijn wij persoonlijk betrokken geraakt bij een bijzonder en kleinschalig project
in het westen van Kenia, dat met een beetje extra steun het alledaagse leven van de mensen
structureel kan verbeteren en de verspreiding van HIV/AIDS kan afremmen. Wij zijn overtuigd
geraakt van de noodzaak van dit project en weten dat elke euro helpt!

2. Inleiding
Een nieuwe aanpak
AIDS, voedseltekorten en armoede zijn de grote problemen van Afrika. Ondanks vele
inspanningen en miljarden euro’s “ontwikkelingshulp” verandert er eigenlijk nog steeds (te)
weinig. De Keniaanse Gertrude Lwanga, hoofdverpleegkundige en later werkzaam in de
gemeenschap kennen wij al 25 jaar. Zij is vanaf het eerste moment zeer betrokken geweest bij de
AIDS-problematiek. In het kader van haar afstudeerproject aan de universiteit van Kisumu
verrichtte zij uitgebreid veldonderzoek. Dit onderzoek leerde haar, dat veel oude- en nieuw
ontstane tradities de verspreiding van AIDS bevorderen.
Een voorbeeld: als een man overlijdt, is zijn broer verplicht de weduwe volledig “over te nemen”.
Niet alleen qua zorg, voedsel en onderdak, maar ook seksueel. Ongeacht wat ze er zelf van
vinden. Vroeger misschien zinvol, tegenwoordig een besmettingsbron van AIDS. Gertrude kwam
tot het inzicht dat het geen zin heeft te proberen jongeren of vrouwen te veranderen, omdat de
(oudere) mannen de “custodiens of traditions” (de bewakers van tradities) zijn. Zij oogstte veel
lof voor haar onderzoek in binnen- en buitenland.
Gertrude besloot een groots project op te zetten. De aanpak van bestrijding van AIDS
moest compleet omgedraaid worden. Zij heeft allereerst de dorpsoudsten benaderd; zij zijn
immers degenen, die veranderingen in gang kunnen zetten. Vervolgens richtte zij zich op de
tweede generatie. Daarna volgden de jonggehuwden, de “ koppels”, de derde generatie. Met
toestemming en hulp van de dorpsoudsten werd de discussie in gang gezet over de verspreiding
van AIDS door de invloed van tradities. Naast gerichte voorlichting over de ziekte zelf, de
invloed van tradities, het belang zich te laten testen en het doorbreken van taboes komen ook
zaken als veilig drinkwater en hygiëne aan bod. Daarnaast het houden van dieren en het
verbouwen van gewassen.
Een op de praktijk gerichte invulling: lidmaatschap, voorlichting en concrete hulp.

3. Missie & Doelstellingen van de vereniging in Nederland.
Onlangs hebben wij de MTAA (Men and Traditions Against Aids) in Kenia bezocht en we zijn
ervan overtuigd dat de MTAA met haar eigen aanpak op structurele wijze een belangrijke
bijdrage levert aan de bestrijding van AIDS èn aan duurzame armoedebestrijding. Voor een
relevante bijdrage aan de MTAA doelstellingen hebben we een vereniging opgericht.
Vanuit Nederland willen we MTAA blijvend ondersteunen. Met advies, maar vooral met geld.
Geld, dat we niet zomaar afleveren, maar willen investeren in van tevoren bedachte projecten met
concrete doelen. Gertrude en wij zijn van mening dat een organisatie niet afhankelijk moet
blijven van donorgeld, maar moet proberen dit geld om te zetten in projecten en investeringen die

geld blijven opbrengen. Wij zorgen ervoor dat gedoneerd geld op die plek terecht komt waar
MTAA en de bevolking vooral op de langere termijn baat bij hebben. In de aanloopperiode, die
zeer flexibel is, zullen wij zorg dragen voor lopende kosten, om terugval van het project te
voorkomen.

Kerntaken
Het werven van gelden in Nederland om MTAA Kenya te ondersteunen met als onderliggend
doel inperking van de verspreiding van HIV/AIDS.
Adviserende rol op het gebied van organisatie en financiën

4.1 MTAA Kenya
Doelstelling
Men and Traditions Against AIDS stelt zich tot doel via een nieuwe aanpak de verspreiding van
AIDS tegen te gaan met behulp van voorlichting en verbetering van de levensstandaard op het
platteland van Kenya.
Gertrude heeft in de omgeving van haar eigen dorp Shianda, vlakbij Mumias in West Kenia, een
beweging opgericht, waarvan zij zelf de directeur is: Men and Traditions Against AIDS (MTAA).
Allereerst wordt met de dorpsoudsten en chiefs het AIDS-probleem besproken en vooral de
wijze waarop AIDS verspreid wordt.
De volgende te benaderen groep bestaat uit 40-50 jarigen. En ten slotte de mensen in de
vruchtbare leeftijd. Zij dienen voorbereid te worden op het testen, ook als de test verkeerd uit
mocht vallen. Meedoen betekent lid worden van de MTAA. Het lidmaatschap biedt hen status en
bescherming. Voor de leden verzorgt MTAA trainingen en MTAA biedt ondersteuning bij het
verbeteren van de levensstandaard.
De rol van de overheid
De overheid is zeer geïnteresseerd, maar betaalt geen salarissen. Wel biedt zij ondersteuning in
de vorm van een door hen betaalde community healthworker (maatschappelijk werker), het
verstrekken van aids-testen en het leveren van zaden en zaailingen in combinatie met
landbouwkundige adviezen.
Resultaten
Taboes werden doorbroken en men zag dat er iets veranderen moest. Zo zijn hechte groepen van
mensen ontstaan die vrijelijk spreken over de problemen rondom AIDS, bereid zijn zich te laten
testen en oplossingen aandragen om besmetting te voorkomen. Daarnaast worden er binnen een

dergelijke groep diverse gezamenlijke projecten opgezet zoals bananenplantages, een waterput
slaan of het houden van vee. De leden van MTAA ontvangen kleine plantjes en zaden, de groep
levert de grond en verzorgt de gewassen. De hele groep heeft zodoende voedselgarantie (food
security). Belangrijk neveneffect is dat binnen deze solidaire groepen mensen met AIDS of
wezen veel beter worden opgevangen, in plaats van verstoten zoals in het verleden. Op dit
moment zijn groepen mannen, vrouwen en jongeren uit acht verschillende dorpen lid van de
MTAA.
MTAA Kenia, structuur en financiën.
MTAA, Shianda – West Kenia, bestaat vier jaar. Structuur is als volgt:
The board of directors, met Gertude Lwanga als director en the board of managers met ervaren
mensen op uiteenlopend gebied en de technische staf, bestaande uit 4 medewerkers, tot voor kort
allen vrijwilligers (3 social workers, en een administrator). In ieder dorp zijn 7 mensen actief, die
het groepsproces in de gaten houden en zo nodig verslag uitbrengen.
Inkomsten bestaan momenteel verder alleen uit de contributie van de leden. Tot vorig jaar was er
een maandelijkse bijdrage van AMREF, waarmee een deel van de trainingen kon worden betaald
en de activiteiten die ter plaatse worden georganiseerd. MTAA wil graag groeien; meer leden,
meer trainingen,
meer dorpen, overstappen naar andere gebieden, meer helpen. Cruciaal is een eigen thuisbasis
met vaste medewerkers!

5. Werkwijze van de vereniging MTAA-Nederland
MTAA Nederland is begonnen met werving van gelden in eigen kring. Daarnaast zullen ook
projecten geschreven en ingediend worden bij landelijke subsidie instellingen in de sector van
zorg en welzijn. De ANBI-status is verkregen en aan alle voorwaarden voor 2014 zijn voldaan.
Wat betreft de adviserende rol op het gebied van organisatie en financiën is reeds veel werk
verricht toen het dagelijks bestuur in 2007 kennis maakte met MTAA in Kenia. De
penningmeester van MTAA Nederland is in het dagelijkse leven financieel en organisatie
adviseur. Correspondentie verloopt verder via e-mail.

6. Organisatie van de vereniging
De vereniging is gevestigd in de gemeente Amsterdam
De bestuursleden hebben zitting voor een periode van 3 jaren. Zij zijn steeds herbenoembaar. De
bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De vereniging kent
geen leden en wordt bestuurd door het bestuur, dat wordt gevormd door de bestuursleden. Het
eerste aantal bestuursleden is vastgesteld op 5 en tot eerste bestuurders zijn benoemd:
- Marianne Holtland; voorzitter
- Martijn Bakker; secretaris
- Tammo Holtland; penningmeester
- Petra van Leeuwen; (vice-voorzitter)
- Tom Boeije
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijkse bestuur. Het dagelijkse

bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van
de vereniging, het contact met MTAA Kenya en zorgt voor de uitvoering van de
bestuursbesluiten.
Het bestuur komt minimaal eenmaal per halfjaar bijeen voor een vergadering en voorts zo
dikwijls als de voorzitter of minstens twee bestuursleden dit gewenst achten.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
- donaties;
- subsidies en sponsorgelden;
- verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift;
- overige baten.
Over elk jaar zal een (financieel) jaarverslag worden opgesteld.
Donateurs ondersteunen MTAA Nederland financieel door eenmalige of periodieke bijdragen.

7. Communicatie
7.1 Website
MTAA beschikt over een informatieve en moderne website: www.MTAA.nl. De website is een
belangrijk communicatiekanaal voor de bestuursleden en de donateurs. Via de website wordt
informatie materiaal ter beschikking gesteld in de vorm van elektronische folders, films en
presentaties. Op deze wijze wordt getracht (potentiële) donateurs enthousiast en geïnteresseerd te
houden met actuele informatie.
7.2 Nieuwsbrief
Ieder half jaar zal er een nieuwsbrief verschijnen met resultaten en plannen.

8. Aandachtsgebieden
8.1 Korte termijn
.
a) Ondersteuning organisatie dmv betaling salarissen en huur kantoor, waardoor een stabiele
situatie ontstaat en continuiteit is gewaarborgd.
b) Helder en volledig financieel overzicht MTAA Kenya.
c) fondsen- werving door MTAA Kenya zelf
d) Ondersteuning van trainingen en indien mogelijk het financieren van een eigen kantoor
als thuisbasis, van waaruit kennis en ervaring gedeeld kan worden.
8.2 Lange termijn
Het toezicht houden op de besteding van de verstrekte gelden en het uitdragen van dit unieke
project naar andere gebieden, zodat steeds meer mensen een AIDS-vrij leven kunnen leiden.

Uiteindelijk doel: Een NGO, die middels zelf georganiseerde fondsenwerving (ook van de
regering) in staat is trainingen te organiseren in gedragsverandering ten aanzien van AIDS. De
vergaarde kennis en ervaring wordt uitgedragen en gedeeld vanuit een activiteiten centrum.

