AGADRAPORTO DE MAZINGIRA 
de Julio 2011 - Novembro 2011 + Aprilo 2012 (lernejo)

Karaj  ge-subtenantoj. 
Mi esperas ke vi bone fartas kaj multe agas por subteni Mazingira-n por la venonta jaro. 
Jen mi raportas pri la agado de Mazingira de inter Julio 2011 kaj Novembro 2011, kaj pri la projektojn kiujn Mazingira deziros prilabori en la venonta jaro 2012. La lasta raporto temis pri Septembro 2010 ghis Junio 2011.
Nome de Mazingir-anoj  mi tutkore sendas niajn dank-esprimojn al Vi Chiuj, kiuj mon-donacis por helpi al lernado de infanoj - kaj al kelkaj kiuj subtenis apartajn aferojn:
1.	S-ro Snorre Benum kiu subtenis la studenton kiu alighis al la universitato.
2.	D-ro Manfred Westermayer kiu subtenis la arbarigon.
3.	Flory Witdoeckt, Utte Hass  kaj Kristiane kiuj subtenis la operacioj de la infanoj.
4.	S-ro Wallace du Tempe kaj S-ro Malcolm Jones kiuj multe agadas por kolekti monon por subteni la radio-projekto de Mazingira fm.
5.	Esperanto grupo de Madrido kiuj tuj kolektis la monon por subteni la elektrizadon de dispensario per sunpaneloj en Marambeka vilagho.
6.	S-roj Bart  kaj Martin kiuj tuj agis por ghiri monon kiun ebligis nin acheti la shuojn  kiujn ni disdonos al lernantojn en la venonta lernojaro.
Mi same dankas al miaj samlandanoj kiuj subtenis al Mazingira, kiel la Ministro en la oficejo de la prezidanto pri la inter-rilatoj kaj ordigado kiun ankau estas parlamentano de Bunda, kiu subtenis la lernejo-projekton  kaj aliaj samideanoj en nia regiono kiuj kolektis la monon por la mashto de nia radio-stacio.
Dum tiu periodo la vetero estas tre bona sufiche pluvas en la regiono ekde augusto kaj shajnas ke bon-pluvos ghis en la venonta majo kaj tio plibonigos la rikolton.

Orfoj.
Dum la tuta jaro la nombro de la ge-orfoj kiuj ricevis subtenon estis 435 inter chiuj orfoj chirkaw 107 orfoj/infanoj ricevis subtenon de diversaj subtenantoj el diversaj subtenantoj de Belgio, Germanio, Nederlando,Hungarujo, Norvegio kaj Irlando, kaj 328 orfoj/infanoj ricevis helpon de Francaj subtenantoj kaj la Franca asocio Solidareco Afrik-Azio  kiu mem subtenis en chi tiu jaro chirkau 99 el la 328 orfoj/infanoj. Mi tamen informas al vi ke ankorau restas chirkau 500 orfoj kiuj atendas helpon por iri al baz-lernejoj kaj mez-lernejoj. 
Do, bonvolu pripensi chu eblas al vi subteni unu au pli el la orfoj per 30 (dum 3 jaroj por la bazlernejo) kaj 50 (por 3 jaroj en la mezlernejo) - se vi preferas, vi rajtas elekti inter la orfoj. (vidu sube)

Esperanto Secondary School - mezlernejo kie ili rajtas instrui Esperanton
La konstruado de Esperanto mez-lernejo daurigis iom bone kvankam mankis monon por Kompletigi la tegmentojn de la tri novaj klasejoj kaj la adiministra konstruajhon kun nececejoj por ke la lernejo estu malfermita por novaj lernantoj en Januaro 2012. Dank al la Ministro en la oficejo de la prezidanto pri inter-rilatoj kaj ordigadoj kiun subtenis la instruista loghejon por donaci 60 ferladojn kiujn kostis chirkau 700 Euroj.
Aktualigo (2012-Aprilo):
Dank al grandanima denova donaco de la germana firmao WKV AG, Ute Haas k.a. Mazingira sukcesis finkonstrui la tegmentojn, kaj dank al kunlaboro de multaj vilaghanoj la lerneja areo estis bele ordigita por la vizito de Regiona kaj Distrikta Estraro je 2012-02-08, kiu estis sukcesplena. 
Post la finaj laboroj la Esperanto Mezlernejo povis komenci la instruon almenau je duona kapacito, por 120 geknaboj.

Mikrokreditoj,
La mikrokreditoj projekto chi jare iom ne bone funkciis  en la pasintaj ok monatoj pro la sekeco, char la virinoj ne bone kaj regule  repagis la prunt-monon pro la sekeco, Sed nun la repago ek-bonighas char nun pluvas sufiche bone kaj baldau oni rikoltos kaj havos sufiche da nutrajhojn, tiam oni havos nutrajhojn kaj povus sen-problemo repagi la prunt-monon.

Putoj.
La projekto pri konstruado de putoj daurigis bone chi jare kaj ghis oktobro ni jam sukcesis kompletigi la konstruadon de la lastajn 4 putojn kiujn faras na nombro de jam konstruitaj putoj al 26 putoj,  kaj ni ankorau deziras subtenon por pliajn 21 putojn kiujn ankorau dezirata en la vilagharoj Salama kaj Ketare.
La deziratajn 21 putojn kostas chirkau 19000 Eurojn porke la vilaghanoj en Ketare kaj Salama ricevi sanan akvo ene de 400 metrojn lau la nacia celo.
Mi tutkore dankas al la Franca asocio Solidareco Afrik-azio kiun subtenis la projekton per 7500 Euroj kiujn ebligis nin konstrui 9 putojn en chi tiu jaro 2011, kaj ni ankoraux petas al la asocio, kaj la firmao WKV, la akvo centralo en Ausburg kaj lernejo en Gundelfingen en Germanio donaci  plian subtenon ankau por la venonta jaro se eblos denove per plian 7500 Euroj kiujn ebligos nin konstrui 9 pliajn putojn en la venonta jaro 2012.kaj do restos 12 putojn kiujn ni konstruos en 2013/2014. Se tio plano ighos bone ghis en la jaro 2015 la vilagharojn Salama kaj Ketare havos 47 kompletajn putojn kiujn donos sufiche da pura akvo el la tero, 
Ekde 2016 Mazingira devos komenci pli grandajn projektojn pri konstruado de akvo barajhoj & malgrandaj lagetoj lau la riveretoj por konservi la plu-akvo sur la tero. Nun eblas bari unu malgrandan rivereton por havi lageton kiun povos konservi la pluv-akvon sur la tero dum la tuta jaro per chirkau 10.000 Euroj au iom pli law la grandeco de la rivereto..

Re-Arbarigo.
Mi dankas al D-ro Manfred Westermayer kiun subtenis la projekton en augusto kaj ghis nun ni sukcesis planti chirkau 1500 arbetojn kaj ankorau dauras, dank al la vetero chiuj plantitaj arbetojn bone kreskas pro la pluvo kiu komencis en augusto kaj dauras ghis nun.

Biogaso.
Chi jare mi ne bone okupighis pri biogaso kaj mi bedauras ke mi ne jam sukcesis funkciigi la metanigujon kiun subtenis S-ron Damien en Parizo char ankorau mankas monon por acheti la sementon kaj kelkajn materialojn kiujn mi bezonas por ripari ghin. Alian tipon de metanigujo kiu bone funkcias sed tro malgranda kaj donas malmulte da gaso ankorau funkcias che mi sed ankau al ghi mankas monon por pli konstrui pli grandan.
Mi ankau planas okupighi pri disvastigo de konstruado de ligno-shparaj fornoj faritaj el argilo kaj sunkuiriloj sed por pli bone sukcesi en tio necesas mono kiun ni ankorau ne havas nun.

Elektro energio. 
S-ro Maurice Foucher, Kristiane Lamy kaj Luc Gouverneau ankorau okupighas pri tio projekto en kiu ili jam prezentis la project-proponon che la estrar-komitato de ESF  sed bedaurinde ghis nun mankas bonan rezulton kvankam la komunumo en Salama kaj Ketare ankorau atendas.
Mi tamen tut-kore dankas al la Esperanto Grupo de Madrido kiu kolektis cxirkau 1305 Euroj por subteni la elektrizadon de dispensario en Marambeka vilagho per sunpaneloj. Per tio mono ni achetis la paneloj kaj baterioj por la dispensario-kostruajho kaj por la loghejo de la kuracisto.
Nun la dispensario havas sufiche da lumo dank al la Esperanto grupo de Madrido sed pro la enhavo de sun-elektro en la dispensario, nun multaj virinoj kaj gemalsanuloj el aliaj vilaghoj venas al Marambeka dispensario por naski kaj por ricevi la kuracadon,

Do char la nombro de vizitantoj kreskis jam naskighis la ideon pri transportilo (Ambulanco) pro tio la komonumo en Ketare petas subtenon de almenau novan au uzitan ambulancon, Toyota, au uzitan automobilon au mon-donacon de chirkau 2500 Euroj por acheti novan tri-radan motorciklon kiun povus tuj transporti la malsanulon au virinon kiu ne povas naski en la distrikta hospitalo en Bunda urbo chirkau 40 km for; au ghi povus tuj porti la malsanulon au virinon el diversajn vilaghoj al la dispensario.
La distrikto pagos por petrolo kaj riparado kaj la komunumo pagos por la shoforo.

Radio projekto.
La radio projekto agado bone progresis dum la jaro 2011, la 7-an de Marto la direktoro de Tanzania Communications regulatory Authority (TCRA) aldonis oficialan permeson al Mazingira fm munti la elsend-materialojn kaj poste la teknikistojn de TCRA vizitis la radiodomo por kontroli, kaj tiam ili postulis al Mazingira chesigi la elsendon ghis kiam ni achetos STL Link kaj kelkajn ekipajhojn.
Ili diris ke la reguloj de TCRA ne permesas la elsendojn tra la transmisilon kiun restas che la elsendejo, pro tio ni devus havi STL link kiun transportos la elsendojn de la elsendejo al la elsendilo kiun ni instalos je 15km-oj for de la elsendejo. Do ekde augusto ni ege provas peti helpon de niaj amikoj sed ghis nun ni ne jam sukcesis havi la STL-n.  kiun funkcias kun 300.1 Mhz.
La 27-an de Novembro vizitis nian radiodomo la regiona reprezentanto de TCRA S-ro Erasto Mbilinyi kiun bone konsentis pri la situacio de la radiodomo sed li nur permesis al Mazingira FM elsendi dum la 50 jarigho de nia nacio la 9-an de decembro kaj poste ni devos chesi la elsendojn ghis kiam ni havos la ST-Link-on, La 4-an de decembro ankau vizitis nian radio-domo la ministro pri inter-rilatoj kaj kun-ordigado en la oficejo de la prezidanto kiun vere interesighis pri la radio projekto de Mazingira FM kiu estas la unua komunuma radio-stacio en nia regiono.

La ret-kafejo.  La ret-kafejo de Mazingira en la urbo Bunda funkcias bone kvankam en la 22-a de Novembro 2011 la shtelistoj eniris la retejon dum la nokto tra la plafono. En kiu ili sukcesis sheti 2 komputilojn,, 2 printilojn kaj unu digitalan fotilon. Ni raportis tion cxe la polico sed bedaurinde ghis nun neniu estas kaptita. Ni achetis novan printilon kaj bone dauras la ret-kafejo.

La operacio de Infanoj.
Mi denove re-dankas  ge-sinjoroj: Maurice Foucher, Kristiane Lamy, Flory Witdoeck, Ute Haas kaj Manfred Westermayer k.a., kiuj mondonacis por subteni la operacioj de pied-kripligitaj (malsanaj) infanoj.
Chirkau 6 infanojn ricevis subtenon por operacii iliajn piedojn, kolon kaj urin-tubon. Inter ili la operacio por 5 infanoj bone okazis kaj ili nun fartas bone kun iliaj gepatroj; bedaurinde je unu knabino la kuracistoj decidis forpreni unu dikfingron de la maldekstra piedo.  
Tiu projekto ankorau dauras kaj restas pliaj infanojn kiujn ankorau deziras helpon por operacii ilin.

Subtenoj:
Se vi pretas dejhori en la Esperanto-mezlernejo au aliloke por Mazingira, bonvolu skribi rekte al Mrmaba Simba (adreso tute sube).
Se vi deziras finance subteni la projekton (ekscii pri plej aktualaj bezonoj, au ricevi fotojn de individuaj orfoj) vi povus kontakti Manfred Westermayer (AVE) en Germanio, au Gerd che FEL en Antverpeno au Kristiane Lamy en Francio, kiuj montros al vi la fotojn de la infanoj kiuj atendas operacion au estis operaciitaj.
En Germanio: 
Spendenkonto (mit Spendenbestätigung): 
Stiftung Mondo, Konto: 151 100 004, VR-Bank Stuttgart, BLZ 600 901 00
Bonvolu informi : "Mazingira, orfoj, lernejo, operacioj"
Tutmonde:
Konto: cxe Flandra Esperanto Asocio, Antwerpen
IBAN: BE66000026533843, BIC: BPOTBEB1
Bonvolu informi: "Mazingira, orfoj, lernejo, operacioj"
Mazingira, P.O. kesto 51, BUNDA, Tanzanio, Retadreso: smbmramba@yahoo.com 
retejo (ne tute aktuale, sed kun multaj fotoj): http://www.kono.be/mazingira/



