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Dialog Projekt di Simanjiro, Tanzania 
 

 
 
Dokumen Kapitel Umum 2016 kami menjadi hidup dalam banyak hal terutama ketika menghidupkan berbagai tema. 
Salah satu tema khususnya yang telah menjadi pengalaman positif bagi kami adalah Membentuk Kemitraan Pemberi 
Kehidupan. Pada awal 2006, kelompok Projekt Dialog kami dari Jerman datang ke Tanzania dan mulai membangun 
aula serbaguna di Lesoit. Itu tidak berhenti di situ. Ketika para Suster dalam Delegasi sedang bersiap untuk memulai 
pelayanan mereka di Simanjiro pada tahun 2010, mereka ada di sana untuk membantu berdisermen dengan kami, 
menilai sumber-sumber daya yang ada, dan mendiskusikan bagaimana cara mempertahankan dan melangsungkan 
proyek tsb. Awalnya mereka datang untuk membangun biara, sekolah, perumahan guru, dan banyak lagi. Saat ini 
mereka sedang menggali fondasi untuk aula serbaguna. Kami tidak tahu apa yang akan kami lakukan tanpa mereka 
di bagian Tanzania yang jauh ini. Rapat selalu berlangsung dengan Bpk. Ernst Spranger sebelum dan sesudah relawan 
tiba dan pergi untuk membahas rencana, membuat penyesuaian, melihat langkah selanjutnya, dll.  

 
Suster Maria Almuth, dari Komunitas Internasional Emaus kita di Coesfeld telah menjadi bagian dari proyek ini 
selama bertahun-tahun. Dia telah mengajar para wanita cara membuat roti dan banyak lagi. Merupakan tantangan 
bagi banyak relawan untuk tinggal di tanah Maasai yang bisa tanpa air dan semua kenyamanan yang biasa mereka 
alami di negara asal mereka. Kami kagum akan bagaimana mereka semua menyesuaikan diri dengan lingkungan baru 
mereka. Anda dapat melihat dalam dua foto, bagaimana kelompok mulai menggali fondasi untuk aula serbaguna dan 
berapa banyak yang selesai pada saat ini. 

 
Semoga Tuhan dengan berlimpah memberkati banyak pria dan wanita yang memberikan diri mereka dengan murah 
hati untuk membangun kerajaan Allah di Simanjiro dengan kehadiran dan dan apa yang telah mereka lakukan. Tuhan 
memberkati semua Suster kita dan para dermawan kita yang menjadi bagian dari misi ini yang merupakan hadiah 
bagi kami.   


