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Karaj ge-subtenantoj.
Jen mi sendas al vi la raporton pri la agado farita de 
Mazingira en la periodo de 2010-09 ghis 2011-06.  
En ĉi tiu raporto mi informas al vi pri la faritajn projektojn 
dum tio tempo kaj pri kion ni ankoraŭ deziras estonte.
Mi tamen tutkore dankas al vi ĉiuj kiuj mon-donacis por 
subteni la lernadon de orfoj kaj por subteni la projektoj 
de Mazingira en tio tempo, kaj mi esperas ke vi ankoraŭ 
daurigos vian agon por Mazingira en la ĉi tiu tempo kaj 
por la venontaj tempo.
Mi ankaŭ dankas al ĉiuj kiuj subtenis al Mazingira tuj 
kiam ni bezonis urĝan helpon,kiel Manfred Westermayer, 
Martin Schaeffer de Stiftung-mondo, Malcolm Jones en 
Skipton, Esperanto grupo de Skipton kaj aliaj Britaj 
esperantistoj. Kaj mi kore dankas al S-ino Kristiana 
Lamy, Maurice Foucher kaj Luc Gouvernou en Bretonio 
pro ilia bonfara agado pri kolektado de mondonacoj por 
subteni la operacioj (kruroj) de malsanaj infanoj en 
Tanzanio kaj pro ilia ago pri serĉado de la asocion kiun 
povus subteni la funkciado de Sun-energio projekto por 
la vilaĝanoj de Salama kaj Ketare en Tanzanio.
 
Se vi legis la pasintan raporton kiun mi sendis al vi en la 
pasinta augusto/Septembro 2010, Mi informis ke en mia 
lando Tanzanio estis kampanjon por ĉef-baloto en kiu 
tanzanoj balotis por elekti la prezidanto de la lando, la 
parlamentanoj kaj la urbestroj/vilaĝar-estroj kiujn gvidos 
la landon ĝis 2015. La baloto okazis bone kaj pace en la 
2010-10-30 kun la partopreno de miloj da kandidatoj por 
diversaj postenoj  el 13 politikoj partioj.
Salama vilaĝaro kiun mi gvidis dum 5 jaroj kiel urbestro 
estis tre granda kun kvin vilaghoj kiujn  enhavis ghis la 
pasinta jaro proksimume 16,000 da loghantonjn, pro tio 
la distrikt-konsilio de Bunda  decidis dividi ĝin en du 
partoj, kaj pro tio fondiĝis du novaj vilaĝoj kiujn kun du 
aliaj kune fondis novan vilaĝaron nome, Ketare kun 4 
vilaĝoj kaj vilaĝaro Salama restis kun 3 vilaghojn.
Mi kandidatiĝis por la nova vilaĝaro Ketare; mi estis la 
sola kandidato en la distrikto Bunda sen kontraulo, Pro 
tio  mi estis automate anoncita kiel urbestro ghis 2015. 
(dank al viaj subtenoj por Mazingira). 
Ĉi tiu jaro en nia regiono estas tre malbona vetero 
malmulte pluvis inter oktobro kaj majo, kaj pro tio multaj 
plantoj ne bone kreskis pro ne sufiĉo da pluvo, pro tio 
nun oni eksuferas pro manko da nutrajhoj, en la pasinta 
jaro oni aĉetis 20kg da maiz-faruno kontraŭ 3 euroj, sed 
pro la sekeco nun la prezo de 20kg da maiz-faruno 
kostas inter 8 kaj 10 euroj.

PROJEKTOJ     
ORFOJ

La nombro de la orfoj kiuj ricevis helpon en ĉi tiu jaro 
2011 kreskis ghis 434. Inter tiuj orfoj  chirkaŭ 106 orfoj 
ricevis helpon de diversaj subtenantoj, el Belgio, 
Germanio, Nederlando, Hungarujo kaj Irlando, kaj 328 
orfoj ricevis helpon de francaj subtenantoj, kolektita de 
Maryvvone kaj Bruno Robienau (suda) kaj de Boris 
Bouchez (norda); la mono estas sendita al Mazingira tra 
la franca asocio Solidareco Afriko-Azio.
Mi tamen deziras infornmi al vi ke ankoraŭ restas ĉirkaŭ 
500 orfojn kiujn atendas helpon por iri al lernejoj en baz-
lernejoj kaj mez-lernejoj, en la vilaĝaroj Salama kaj 
Ketare inter ili ĉirkaŭ 160 deziros daŭrigi la mez-lernadon 
ĉe Esperanto mez-lernejo en Januaro 2012, kaj mi kore 

petas al ĉiuj subtenantoj aldonu almenau apartan 
donacon lau via povo por helpi la lernantojn kiujn aliĝos 
al Esperanto mez-lernejo en Januaro 2012 (bv indiki: (E-
o mezlernejano 2012). Tio helpo estas por aĉeti 160 
esperantajn t-ĉemizojn, subteni la tagmanĝon por la 
esperanta-instruisto kiu instruos Esperanton al lernantoj 
ĉiutage, & ankau por lernopago al nepagipovaj lernantoj.
 
Mi kore dankas al  ĉiuj kiuj subtenis la orfojn dum 2011; 
kaj petas sendi vian novan subtenon ghis 2011-10-30.
La venonta lernojaro kiun komencos en Januaro 2012
Bonvolu sendi la monon kiel vi faris pasintfoje. 
Francio suda (Robineau) kaj norda (Bouchez)
Belgio, Nederlando (Juri Smolders) au rekte al FEL 
Germanio al Martin Schaeffer de Stiftung Mondo
 

LERNEJO
La projekto pri konstruado de lernejo dauris en ĉi tiu jaro, 
dank al ĉiuj kiuj kontribuis en 2011. Inter la donacantoj 
estis la avino de Bart Demeyere kiu aĝis 100 jarojn kaj 
kolektis ĉirkau 3237 euroj, per tio ni aĉetis ferladojn kaj 
cementon por la tri novaj klas-ĉambroj kaj la cementon 
kaj iom da lignaĵ-stabojn por daŭrigi la konstruadon de la 
adminisra konstruaĵo kaj unu instruista loĝejo.
 
Ĝis nun Mazingira ankoraŭ bezonas ĉirkau 6.800 Eurojn 
por kompletigi la tegmentojn de la tri novaj klasejoj, la 
instruista loĝejo kaj la adiministra konastruaĵo kun du 
necesejoj por la novaj lernantoj en Januaro 2012. 
 Se la tri konstruaĵoj estos kompletaj en oktobro, tiam la 
lernejo kapablos en ses klasejoj servi al 240 lernantoj en 
januaro 2012, sed la distrikestroj volas ke la mez-lernejo 
Esperanto Secondary School akceptu almenau 160 
novajn lernantojn januaro 2012.
Pro tio Mazingira petas vian urghan donacon por la 
projekto lernejo, kaj estas bone se via donaco koncerne 
la lernejo-projekto venu al Mazingira ghis la 15-a de Sep. 
 

MIKROKREDITOJ
La mikrokredito-projekto bone progresis en ĉi tiu jaro kun 
partopreno de 420 virinojn. Sed nun okazas iom da 
repag-problemoj pro la sekeco, pro tio kelkaj virinoj ne 
kapablas repagi regule, ĉar ili multe elspezas por nutra-
jhoj kies prezoj altighis. Ni tamen esperas ke la situacio 
pliboniĝos kaj la virinoj povos daurigi la repagon. Mi 
tamen esperas ke viaj donacoj por tiu projekto venos 
ankau por la venonta jaro. 
 

PUTOJ
La projekto pri konstruado de profundaj putoj daurigis 
bone en ĉi tiu jaro, dank al la franca asocio Solidareco 
Afrika-Azio kiun subtenis la projekton per 7500 euroj.
Ni aĉetis 9 pumpilojn kaj ĝis nun ni sukcesis bori 5 
profundajn putojn kiujn bone funkcias kaj donas akvon al 
vilaĝanoj. La konstru-laboro por la 4 putoj ankorau 
dauras espereble ĝis oktobro. Ghis nun en la vilagharoj 
Salama kaj Ketare estas konstruitaj jam 22 putojn kaj ĝis 
oktobro ni havos kompletajn 26 putojn kaj post tiam ni 
bezonos konstrui pliajn 21 kiujn kostos entute 19.000 
eurojn. por ke la loghantoj de Salama kaj Ketare ricevu 
puran akvon ene de 400 metrojn lau la nacia celo .
Ĝis nun la nivelo de la grund-akvo ne restas stabila pro 
la sekeco, ni esperas ke post la konstruadojn de la 21 
putojn, Ni devos komenci pli grandajn projektojn pri 
konstruadoj de akvo-baraĝoj kaj malgrandaj lagetoj lau 
la riveretoj por konservi la pluv-akvoj sur la tero. 



Mazingira tutkore dankas al Solidareco Afrik-Azio, firmao 
WKV, la akvo centralo de la urbo Augusburgo, La lernejo 
en Gundelfingen kaj al chiuj individuaj donacantojn 
esperante ke vi denove subtenos .tiun projekton.
La pumpilo kaj cemento por unu puto kostas chirkau 850 
Euroj; la borad-laboron faros anoj de Mazingira.
 

reARBARigo
Ni komencis planti diversajn arbojn kiel akacio kaj jatrofo 
sed pro la sekeco ili ne bone kreskis, do dum du/tri 
pasintaj jaroj ni multe okupiĝis pri plantado de sadrella 
kaj acrocapas kiuj bone kreskas kun pli ol 3.000 arbojn 
kaj ni trovis bonan terenon en kiu ni plantos 5.000 
arbetojn tuj kiam komencos la pluvon en  septembro/ 
oktobro 2012 poste ni bezonos gardiston kiu gardos la 
arbaron. Ni ankau deziros planti 10.000 arbojn sur la 
monto Tiring’ati kiun estas 1.501m alta de la marnivelo,  
 

BIOGASO / Kuir-fornoj
Mi bedauras ke ĝis nun mi ne jam sukcesis funkcigi la 
metanigujon kiun subtenis Damien el Parizo ĉar ankorau 
mankas al mi la mono por cemento & kelkajn materialojn 
kiujn mi bezonos por ripari ĝin.
Mi tamen bone sukcesis funkcigi alian tipon de metanig-
ujo kiu bone funkcias, sed ĝi donas gason nur dum 2 
horoj kaj poste oni devas atendi 24 horojn por havi plian 
gason; char ghi estas malgranda. Do, necesas pli da 
mono por konstrui pli grandan metanigujo.

Pri la kuir-fornoj nun funkcias ligno-ŝparaj fornoj faritaj el 
argilo, kaj ankau funkcis la kuirado per sun-energio en 
kesto uzante la aluminia-folion.Ni planas konstrui para-
bolajn spegulojn sed ankorau mankas mono.
Ankau funkcias la kuirado per speciala Jatrofo-oleo, sed 
ni bezonas premilon por havi la oleon. 
Pro tio mi ankorau petas al vi chiuj , se iu de vi konas 
organizajhon kiun financas la projektojn pri biogaso, 
sunkuirilojn kaj modernajn fornojn, kiuj shparas lignon 
bonvolu konatiĝu ilin kun Mazingira, eble tioj organizoj 
povus financi tiun projekton per chirkau 1.000 euroj.
 

ELEKTRO ENERGIO
 Mi re-dankas al S-ro Maurice Foucher kaj Kristianna 
Lamy kaj S-ro Luc Gouverneau, kiuj multe laboris pri la 
sun-elektra projekto por Salama kaj Ketare vilaĝaroj, kaj 
poste prezentis la projekton ĉe la estrar-komitato de la 
asocio de Elektrikistoj Sen limoj (Loire), sed bedaurinde 
ĝis nun ESF ne jam anoncis sian deziron subteni tiun 
projekton. 
La celo de tiu projekto estas planita unue elektrizi la 
domojn de instruistoj kaj kuracistoj kaj en lernejoj kaj 
dispensarioj, poste en la domo de vilaĝanoj.
 

RADIO PROJEKTO.  
En la 7-an de Marto 2011 la direktoro de Tanzania 
Communication Regulatory Authority (TCRA) aldonis 
permeson al Mazingira por minti la elsend-materialojn 
kaj post tio ni invitis inghenieron de tcra kiu vizitis nian 
radio-domon por kontroli niajn materialojn, kaj okaze de 
tio ili permesis al Mazingira komenci la oficialan radio-
elsendon kaj samtempe TCRA devigis al Mazingira fm 
aĉeti novajn elsendilon.
Do pro tio Mazingira sendis urĝan helpopeton al Malcolm 
Jones de esperanto grupo de Skipton kaj kelkajn esper-
antistojn en Anglujo kiuj tuj kolektis mon-donacojn kaj 
aĉetis novan elsendilon por Mazingira; alvenis en junio.

Ni ne jam komencis elsendi per tio nova elsendilo ĉar 
ankorau mankas mono por la masto, kiun lau la kondiĉoj 
de TCRA ni devus instali sur la monto Tiring‘ati kaj ni 
ankorau bezonas STL ligilon kiu sendos signalojn de la 
elsendejo al la Transmisilon sur la monton kiun troviĝas 
15 km for de la elsendejo. 
 Ankau ni bezonas ĉirkau 350 euroj por la masto kun 
fortaj dratoj kiujn tenos la maston kaj 400 euroj por 
konstrui la necesejon, dometon por la gardisto kaj 
malgrandan dometon por la transmisilo.
 
Kaj fine ni ni bezonas ventoradon kiun ni instalos sur la 
monto Tiring‘ati por produkti vent-energio kiun funkciigos 
la elsendilon, M.Westermayer kolektas monon por aĉeti 
la ventoradon por Mazingira radio, do mi esperas ke vi 
deziros kontribui por la vento-energio, b-vu kontaktu lin: 
<manfred@westermayer.de>
 

La RET-KAFEJO
 Dank al Maurice Foucher kaj Kristiana Lamy kaj la 
asocio de Elektrikistoj sen Limoj (Loire) kiuj donacis 
komputilojn al Mazingira, Mazingira funkcigis la ret-
kafejon en Bunda urbo. Ghi bone funkcias kaj Mazingira 
dungis 2 junulinojn el Salama (?) kiuj laboras en ĝi kaj 
bone ricevas monatan salajron,
La profito kiun Mazingira ricevas de la ret-kafejo helpas 
por salairigi la 2 junulinojn, 2 gardistojn kaj la reston ni 
elspezas por la asocio.
 

La OPERCIO DE INFANOJ
Mi denove re-dankas al Kristiana Lamy, Maurice 
Foucher kaj Luc Gouverneau kiujn multe vojaĝis en 
Francio kaj prelegis pri ilia vizito al Salama; ili kolektis 
monon por kuraci malsanajn infanojn (je piedoj au kruroj) 
kiujn ili renkontis dum ilia vojaĝo en Tanzanio.
 
Ĝis fino de Junio ili sukcesis kolekti sufiĉe da mono por 
subteni la kuracadon/operacion de 4 infanojn; kiuj restas 
en hospitalo en Dar es Salaam post la operacio.
En la distrikto de Bunda troviĝas multe da tiaj malsanaj 
infanoj kaj en la listo de Mazingira ankoraŭ restas 5 
infanojn kiuj bezonas operacion.
 
Mi kunsendas la fotojn de la malsanaj  infanoj – videbla 
je www.verduloj.org/mazingira.htm
eble vi povus decidi kontribui lau via ebleco subteni la 
kuracadon de la infanojn. Por informighi pri la malsano 
b-vu kontakti Kristiana Lamy: 
<maurice.foucher@cegetel.net>
 
La ORGANIZAĴO MAZINGIRA
P.O. KESTO 51,   BUNDA – TANZANIO
Rete:<mazingira@kono.be>, <mazingiratz@gmail.com>, 
<smbmramba@yahoo.com>, <mazingira.de@kono.be>, 
<stiftung-mondo@web.de>
Retpagho: www.kono.be/mazingira

Kontoj: 
UEA-Konto de FEL: fela-x
Flandra Esperanto Ligo, Frankrijklei 140, BE-2000 Ant-
werpen: IBAN: BE66 0000 2653 3843; BIC: BPOTBEB1

en Germanio Stiftung Mondo (donas donackvitancon): 
Martin Schäffer, Hauptstr. 42, 64753 Brombachtal,
Stiftung Mondo, VoBa Stuttgart,  Kto. 151 100 004, BLZ 
600 901 00, Rim-o: "Mazingira & projekto, via nomo"
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