MTAA Jaarverslag 2020
Wat is MTAA
MTAA is een Aids-project in Mumias, in het westen van Kenia (sinds 2012 NGO-status). De afkorting staat voor Men and
Traditions Against AIDS.
Doelstelling
Het tegengaan van de verspreiding van HIV/AIDS als gevolg van riskante tradities.
Werkwijze: op initiatief van en uitgevoerd door Keniaanse gezondheidswerkers
1) benadering van invloedrijke dorpsoudsten, bewakers van de tradities (Men and Traditions);
2) bewerkstelligen van gedragsverandering bij de meest kwetsbaren in de samenleving door middel van trainingen in
groepsverband;
3) na de trainingen blijvende ondersteuning door de vaste staf van MTAA aan de groep.
Doelgroepen
- ‘discordant couples’: echtparen waarvan één partner HIV-positief en de ander HIV-negatief is;
- weduwen, die volgens de traditie overerfd zullen worden (ook seksueel) door een
broer van hun overleden echtgenoot;
- jonggehuwden, om hen te leren risicovol gedrag te mijden;
- adolescenten met aangeboren of verworven HIV en een sterke neiging tot non-acceptatie.
Resultaten
- 1500 getrainde deelnemers (in acht sublocaties) die openlijk spreken over sex en hun HIV-status. Taboes zijn doorbroken,
stigma’s afgelegd, er is acceptatie van HIV-positieve mensen in de samenleving.
- De groepsleden blijven bijeen, hebben gezamenlijke landbouwprojecten en ondersteunen elkaar financieel
(armoedereductie);
- De leden van MTAA Kenya verspreiden hun kennis op dorpsvergaderingen en begrafenissen;
- Getuigenissen zijn te lezen en beluisteren op de www.mtaa.nl, met documentaire (15 min);
- Het aantal HIV-patiënten (2.7%) is de helft van het naastgelegen gebied (4.7%).
- Alle leden worden regelmatig bezocht door het veldteam.
Ontstaan MTAA Kenya (2002 CBO, 2012 NGO)
De oprichtster van het project is Gertrude Lwanga. Geconfronteerd met de vreselijke gevolgen van AIDS deed zij onderzoek
naar de oorzaken van de verspreiding van daarvan, in het kader van haar masteropleiding in Public Health. De aanbevelingen
van haar scriptie leidden tot de oprichting van MTAA, Men and Traditions Against AIDS.
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Oprichting MTAA Nederland (2007, ANBI status)
Ten tijde van de oprichting bestaan al 25 jaar nauwe banden tussen de oprichtster van MTAA Kenya en de voorzitter van MTAA
Nederland, die het project regelmatig bezoekt.
Doel: financiële ondersteuning bieden en helpen bij de stabilisering van het project.
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Het jaar 2020 stond in het teken van het nieuwe Centrum
In 2019 werd een start gemaakt met de bouw van een geheel eigen centrum. Half februari 2020 is het gebouw feestelijk
geopend door officials van de regering en vijf bestuursleden van MTAA Nederland, ook al is het op dat moment niet gelukt de
bouw geheel af te ronden.
Het centrum gaat dienst doen als trainingscentrum, stafoffice, ontvangstruimte voor studenten en leerlingen en andere
belangstellenden (donatie MTAA Nederland en Wilde Ganzen).
Water wordt met zonne-energie opgepompt uit de eigen put naar een grote opslagtank (donatie Grace Impact).
De afronding van het gebouw stagneert helaas door een 20 % budgetoverschrijding om verschillende begrijpelijke redenen.
Een fantastische donor meldt zich en besluit het tekort met behulp van de Wilde Ganzen aan te vullen.
Het schilderen van buiten- en binnenkant, de plaatsing van wastafels en wc’s, van plafondplaten en vensterglas en van de
broodnodige stevige omheining kunnen doorgang vinden.
Het gebouw is klaar voor het eind van het jaar!
Inkomsten kunnen in de toekomst worden gegenereerd uit:
- De verhuur van de twee vergaderzalen;
- Waterverkoop in een kiosk op het terrein, waar ook verkoop van kleine producten plaatsvindt;
- Door een overeenkomst met Huru kunnen aan meisjes van de adolescentengroepen herbruikbare maandverbanden worden
uitgedeeld. Anderen kunnen deze tegen een lage prijs kopen;
- Scholen betalen voor hun bezoek aan MTAA;
- Studenten kunnen hun stage lopen bij MTAA. Zij dragen financieel en inhoudelijk bij.
Contacten werden geïntensiveerd en gelegd met andere partijen dan MTAA Nederland.
- Grace Impact, sinds 2018 betrokken bij MTAA Kenya, sponsor van workshops voor de adolescentengroepen en het
watertankproject met bijbehorende kiosk;
- Met Huru Kenya bestaat een partnership sinds februari 2019 in een programma met betrekking tot herbruikbaar
maandverband en luiers. Huru heeft een uitgebreid netwerk, waar MTAA Kenya ook gebruik van kan maken;
- World Peace mission for feeding the poor in Africa. Deze organisatie ondersteunde een voedingsprogramma voor MTAA
leden met workshop voor adolescenten;
- Contacten met de lokale bestuurders nemen op verschillende vlakken steeds intensievere vormen aan: gezondheidszorg
(HIV-testkits, voorlichting), landbouw (zaden, kleine plantjes, landbouwmethoden);
- Contacten met religieuze organisaties;
- PR via radio en tv voor crowdfunding ter financiering van trainingen.
Naast al deze activiteiten is het bezoek aan de bestaande groepen een continu proces.

