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Taarifa ya mwaka 2006 ya Mwenyekiti wa TNRF. 

Imewasilishwa Ijumaa Tarehe 9 Februari 2007 

Kwenye Mkutano Mkuu wa Mwaka wa TNRF 

katika Hoteli 77 (Arusha). 

 

UTANGULIZI. 

Wanachama, Mabibi na Mabwana. 

 

Inanipa faraja kubwa kutoa taarifa ya mwaka 2006 ya TNRF nikiwa kama 

Mwenyekiti. Ninadiriki kusema kwamba hili ni tukio maalumu na la kipekee 

kwetu sisi-bado shirika letu ni changa-na limesajiliwa tu mnamo mwaka 2006 

lakini limeonyesha uwezo mkubwa. Tuna njia ndefu ya kujifunza na kupata 

mafanikio zaidi. Ninatumaini ya kwamba taarifa hii itatoa changamoto 

kwenu kufanya majadiliano zaidi ya majukumu ambayo TNRF inayatekeleza, 

la msingi zaidi ni kushiriki kikamilifu katika majadiliano hayo.  

 

Kabla sijaendelea, ninaamini ni muhimu kwangu kuwaelezeni kwa nini nipo 

hapa mbele yenu nikiwa kama mwenyekiti wa TNRF. 

 

Address: P.O. Box 15605, Olorien, Arusha, Tanzania.                                                  Email: info@tnrf.org  
Phone: +255 755 022267                                                                       Website: http://www.tnrf.org 
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Mwenyekiti aeleze kwa kifupi kuhusu wasifu wake na ushiriki wake 

katika shughuli za TNRF. 

 

Ninafikiri kwamba TNRF imeweka malengo mazuri na vilevile imeweka 

mkakati mazuri wa kuweza kuyafikia malengo hayo. 

 

Ninajua nitawagusa kwa kiasi kikubwa nitakaposema ya kwamba, wote 

tungependelea kuona kunakuwa na utawala bora katika suala la hifadhi ya 

mbuga za wanyama, misitu, wanyamapori, rasilimali ya maji na shughuli za 

uvuvi  pamoja na ardhi kwa faida yetu wote. TNRF ipo kwa ajili ya kuweza 

kusaidia ili kuboresha mambo hayo. Vilevile ningependa kusema kwamba, 

changamoto iliyo mbele yetu ni kubwa sana hasa tunapofikiria na kuweka 

pamoja masuala muhimu kama vile mazingira na maendeleo, halikadhalika 

tunapoona mabadiliko ya msingi yahusuyo ongezeko la watu, madadiliko ya 

hali ya hewa na kuongezeka kwa kiwango cha umaskini. 

 

Uchumi wan chi yetu na majaliwa yake unategemea maliasili-soko linalokua 

la mifugo, soko linalostawi la utalii, uvuvi, misitu bila kusahau kilimo. Ingawa 

mara kwa mara sisi kama watumiaji na mameneja wa rasilimali hizi 

hatujapata kwa ukamilifu fursa kubwa ya kuweza kuziendeleza sera na 

taratibu mbalimbali zihusuzo rasilimahili hizi. Akilini ninapata picha kwamba, 

vilevile hii inamaanisha ya kwamba hatuhifadhi kwa kiwango cha juu ardhi 

pamoja na rasilimali zingine za asili kwa namna ambavyo inapaswa kuwa. 

TNRF ipo kwa lengo la kutoa huduma halisi ili watu waweze kunufaika kwa 

kufanya kazi pamoja na kwa ushirikiano. Wote tunajua changamoto 

tunazokabiliana nazo iwe mtu mmoja mmoja au wote kwa pamoja katika 

jamii zetu katika kazi zetu za kila siku na katika maisha yetu. Lakini kama 

tutakuwa na uwezo wa kufanya kazi pamoja katika kukabiliana na 
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changamoto zinazohusu hifadhi za maliasili, kwa njia ya uwazi na usawa 

nafikiri tutaleta mabadiliko makubwa na  ya msingi kwetu wote, kwa 

maliasili pamoja na mazingira kwa ujumla. 

 

Wengine wanaweza kusema je huu si wajibu wa serikali? Ndio, lakini ni 

dhahiri kwamba serikali ni upande mmoja tu wa mlinganyo. Sisi kama jumuia 

ya kiraia ni sehemu nyingine ambayo ina wajibu mhimu wa kuhakikisha 

kwamba serikali inawajibika. Ni muda muafaka kwetu sisi kutumia maarifa 

kama watumiaji, mameneja, wanasayansi na wafanya biashara katika 

kuhakikisha tunakuwa na sera na sheria mzuri na vilevile tunanufaika na 

maliasili zilizopo. 

 

Binafsi, ninaiona taarifa ya Mwenyekiti kama hatua muhimu ya shirika 

linalokua kama TNRF kufuata barabara sahihi ambayo itatuongoza ili 

kuweza kufikia dira kwa lengo la kuboresha uhifadhi wa maliasili kwa 

kutegemea mambo muhimu yafuatayo: 

 

• Utawala Mzuri-Ili kuweza kuwajibika zaidi na kuwa na serikali ya 

uwazi na ukweli. 

• Sera na Sheria Mzuri - Sera na Sheria mzuri zinazofanya kazi na 

kuwajibika na mazingira ya kisheria ambayo yatawezesha kuwa na 

uhifadhi mzuri wa maliasili na kusaidia kupatikana kwa haki za 

kimsingi za raia hususani kwa wananchi waishio vijijini/mashambani. 

• Jamii imara ya vijijini/mashambani - Iliyo na madaraka, ujuzi na 

kuwajibika katika suala la rasilimali kama watumiaji na mameneja wa 

maliasili. 

• Shughuli za kibiashara za kisheria zenye hamasa - Zenye kuleta faida 

zinazoendeshwa kwa misingi ya umoja na watu wa 
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vijijini/mashambani kwa lengo la kuinua na kuendeleza maisha yao 

pamoja na maendeleo ya taifa kwa ujumla. 

• Mandhari mzuri ya nchi- Yenye mfumo wa kiikolojia unaohifadhiwa 

vizuri na wenye kutoa huduma endelevu na thamani mbalimbali 

zinazohitajiwa na watu mbalimbali wenye maslahi tofauti. 

 

Taarifa ya Mwaka 2006 ya Mratibu wa TNRF. 

Imewasilishwa Ijumaa Tarehe 9/02/2007 

Kwenye Mkutano Mkuu wa Mwaka wa TNRF katika Hoteli 77 (Arusha). 

 

Mwaka 2006 ulikuwa ni mwaka wa kuweka msingi, mwaka wa mpito 

pamoja na kuijenga TNRF. Mwezi wa February 2006 TNRF lilikuwa ni shirika 

huru na lilifanikiwa kupata usajili chini ya sheria ya mwaka 2002 ya 

mashirika yasiyokuwa ya serikali (NGO Act of 2002). Katika kuadhimisha 

hili, ningependa kutoa shukrani zangu za dhati kwa WCST (Wildlife 

Conservation Society of Tanzania) kwa kuilea na kuitunza TNRF wakati wa 

uchanga wake. Aksanteni sana. 

 

Kujitegemea kwetu ilikuwa ni hatua ya lazima ya kuweza kuendeleza 

mazingira mazuri ya mtandao ambapo watu mbalimbali wanashiriki katika 

shughuli za hifadhi ya maliasili. Ni matumaini yangu kwamba WCST 

(Wildlife Conservation Society of Tanzania) itaendelea kuwa mshirika 

muhimu na wa kudumu wa TNRF. 

 

Mwanzoni mwa mwaka, kilikuwa ni kipindi kigumu sana kwa sekretarieti kwa 

sababu ilijitahidi kuhimili vikwazo mbalimbali kutokana na uchanga wa 

shirika. Licha ya kuandaa mikutano mbalimbali pamoja na mikutano ya 

kamati ya uongozi, sekretarieti iliweza kuandaa mara mbili mafunzo 
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yahusuyo umaskini na mazingira kwa watu mbalimbali kutoka sehemu 

mbalimbali za nchi. Mafunzo hayo vilevile yalifanyika kwa ushirikiano wa 

wizara ya uchumi na uwezeshaji na shirika la kimataifa la hifadhi ya 

maliasili duniani (WWF). 

 

Ingawa sekretarieti ilifanikisha mambo hayo lakini kilikuwa ni kipindi kigumu 

sana katika mwaka. Kwa kifupi ningependa kuchukua fursa hii kuwajulisheni 

mambo muhimu yaliyotokea katika mwaka uliopita. 

 

Mwezi wa tano (May), tulipata fursa ya kuwasilisha mambo muhimu kwa 

kundi la washirika wa maendeleo-ambalo linahusisha wafadhili wa pande 

mbili (bilateral donors)-kuhusu hali ya utawala bora katika sekta ya 

wanyamapori nchini Tanzania. Tulikuwa wawazi kwa imani kwamba kwa 

kutoa tathmini yenye ukweli itasaidia katika kubadili mkondo wa mambo na 

kuboresha hali ya mambo. 

 

Vilevile mwezi wa tano (May) tulipata wasaa wa kubadilishana mawazo na 

kamati ya bunge ya maliasili na mazingira kama sehemu ya kupeana habari 

muhimu iliyoandaliwa kupitia programu ya kusaidia bunge inayooendeshwa 

na chuo kikuu cha New York. 

 

Mwezi wa saba (July) kwa kushirikiana na washirika wetu yaani PINGOS na 

OXFAM tulikutana na waziri wa mifugo-katika juhudi za kuendeleza 

mahusiano imara na wizara hususani katika nyanja zinazohusu sera za 

mapori ya wanyama pamoja na uhifadhi kwa ujumla. Matokeo ya mkutano 

huu ilikuwa ni kuanzisha kikundi chenye hadhi ya juu chenye dhamana ya 

mawasiliano na waziri. Tulifanya kazi kwa bidii ili kuweza kukipa nguvu ya 

kukihalalisha na kukipa msukumo kikundi hicho. Ingawa, kama inavyotarajiwa 
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katika maisha aliyekuwa waziri alihamishiwa katika kazi nyingine mwezi 

October na tangu hapo hatujaweza kufanya mawasiliano yoyote-Hii ni 

changamoto kubwa kwetu kwa mwaka huu. 

 

Mwezi wa nane (August) pamoja na washirika wetu, kama sehemu ya kamati 

ya kusimamia mbuga za wanyama na ustawi wa maisha ya watu tuliandaa 

semina kwa wajumbe wa kamati ya bunge ya maliasili na mazingira, 

wajumbe wa kamati ya kilimo, mifugo na ardhi kuhusu majaliwa ya sekta ya 

ufugaji nchini Tanzania. Semina iliandaliwa kwa kuzingatia muktadha wa 

sera mpya ya mifugo ambayo inasema kwamba wafugaji watulie sehemu 

moja na wasihamehame. Lengo la semina hii ilikuwa ni kuwapa fursa 

wajumbe wa kamati ya wabunge wajue matatizo yaliyopo katika maisha ya 

sekta ya ufugaji na uhifadhi wa mapori ya mbuga za wanyama kwa ujumla 

na vilevile kufahamu ya kwamba sekta ya ufugaji  kama itapata msaada 

wa kutosha itatumia vizuri na kwa uangalifu mbuga za wanyama-Huu ni 

ukweli ambao umelenga katika sayansi ya kisasa. 

 

Vilevile, matumizi ya mbuga za wanyama ambazo ni wazi zitatoa fursa nzuri 

kwa matumizi bora ya ardhi na kuinua maisha ya watu. Wabunge 

walionyesha huzuni yao na ufahamu juu ya janga ambalo linawapata 

wafugaji na mbuga za wanyama, ingawa hawakuwa na uhakika kuhusu 

suluhisho madhubuti na mikakati ya mbele. Tutafanya nao kazi mwaka huu ili 

waweze kuelewa zaidi kuhusu mambo haya muhimu na kuwapa taarifa 

muhimu wanazohitaji.  

 

Mwezi huohuo wa nane, tuliandaa warsha pamoja na watu wa idara ya 

misitu na nyuki kama sehemu ya mchakato wa kutekeleza utayarishaji wa 

miongozo ya dhana shirikishi ya misitu chini ya sheria ya misitu ya mwaka 
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2002. Dhana shirikishi ya misitu ni mkakati wa kuhakikisha uhifadhi bora wa 

mashamba makubwa ya  misitu hususani yanayomilikiwa na serikali. Idara ya 

misitu na nyuki imetamabua ya kwamba ili kuweza kuendelea kuwa na 

mchakato imara na madhubuti wa kuhifadhi misitu ni lazima kuhusisha jamii 

pamoja na sekta ya biashara katika kuhifadhi misitu. Miongozo itapelekea 

kuandaliwa kwa taratibu mbalimbali ambazo zitaainisha utaratibu wa 

gharama na faida katika dhana shirikishi ya utunzaji wa misitu. Katika hili, 

tulifanya kazi na wanasheria waliobobea na zaidi ya mameneja wa misitu 

20 kutoka sehemu mbalimbali za Tanzania pamoja na maafisa misitu wa 

ngazi za juu na washauri mbalimbali. 

 

Mwezi wa kumi na moja (November), kwa mara nyingine tena tulifanya kazi 

na kamati ya bunge ya maliasili na mazingira kwa kuwapeleka katika ziara 

ya mafunzo kaskazini-magharibi ya Namibia kuangalia jinsi jamii 

zinavyoshiriki katika shughuli ya hifadhi ya maliasili na mazingira kwa 

ujumla. Lengo kuu la ziara lilikuwa ni kuwaonyesha waheshimiwa wabunge 

njia mbadala ambazo zinatumika katika kuhifadhi wanyama pori nje ya 

maeneo yaliyohifadhiwa (protected areas) zinavyofanya kazi. Washirika 

wetu wa Namibia waliwaonyesha waheshimiwa wabunge ya kwamba, kama 

jamii itapewa mamlaka kamili pamoja na haki za kimsingi basi sekta ya 

wanyama pori itainua kwa kiasi kikubwa mapato yao hivyo kuboresha 

maisha yao ya kila siku bila matatizo. Hii inawezekana ndiyo sababu kubwa 

inayoifanya Namibia kuwa nchi pekee barani Afrika ambayo idadi ya 

wanyama pori katika maeneo yaliyopo nje ya hifadhi imekuwa ikiongezeka 

kwa kasi. Mafanikio haya yamewezekana tu kutokana na ushirikiano 

mkubwa uliopo kati ya jamii na sekta ya biashara kwa kuwezeshwa na 

jumuiya za asasi zisizo za serikali pamoja na msaada kutoka serikalini na 

bunge kwa ujumla. Changamoto bado ipo kwa maeneo ambayo 
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waheshimiwa wabunge walitembelea. Ingawa hivyo, wabunge 

walishangazwa na mafanikio ya Namibia ukizingatia ya kwamba sehemu 

kubwa ya nchi ya Namibia ni jangwa tofauti na nchi yetu ambayo ni tajiri 

kwa maliasili. 

 

Wanachama, Mabibi na Mabwana. 

Nitajaribu kutoa tathmini inayoelezea jinsi TNRF inavyokua kama shirika 

pamoja na changamoto ambazo inatarajia kukabiliana nazo kwa kipindi 

kijacho. 

 

Mwanzoni mwa mwaka huu tulitambua ya kwamba, ili TNRF iweze kufikia 

malengo yake na kutoa matokeo yanayoonekana sekretarieti yetu ndogo 

inahitaji kukua ili kuweza kufikia malengo ya wanachama pamoja na 

mahitaji ya washirika wetu. Kwa hiyo sekretarieti ilianza mchakato wa 

kukusanya fedha na kuangalia uwezekano wa kupata pesa kutoka sehemu 

nyingine. Ingawa Mweka hazina wa TNRF atazungumza zaidi katika somo 

hili, naweza kudiriki kusema kwamba kwa sasa hivi tuna vyanzo mbalimbali 

vya kupata fedha na kwa sasa mapato yetu yameongezeka mara tatu zaidi 

chini ya mwaka mmoja. 

 

Kabla sijaendelea, ningependa kusema ya kwamba mafanikio haya 

yametokana na juhudi za rafiki yangu na mshirika wangu Liz Singleton, 

mratibu wa kwanza wa TNRF ambaye aliondoka mwishoni mwa mwezi wa 

tano (May). Kama mratibu, Liz alikuwa na kazi kubwa ya kuweka msingi 

imara kwetu sisi na mikakati ya mbele. Kwa hiyo ningependa kusema 

kwamba aksante sana Liz. Kimsingi Liz amekwenda kwenye masomo mbali 

zaidi na Arusha. 
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Ili kuhakikisha utendaji wa TNRF unaboreka kwa siku zijazo, tumetambua ya 

kwamba kuna haja ya kufanya mabadiliko katika shirika letu, kufanya 

tathmini tunatoka wapi, tuko wapi na tunakwenda wapi. Tumeng’amua ya 

kwamba tunahitaji kubadilika kutoka katika shirika dogo na la ujasiriamali 

na kuwa shirika la kifani zaidi (professional) lakini bado tutaendeleza 

ujasiriamali na kuwa na moyo wa kuwajibika zaidi. Mwezi wa kumi na moja 

(November) mwaka jana tulifanya tathmini na mkutano wa kupanga na 

tuliwaalika washirika wetu wakuu (key partners) pamoja na washauri. 

Tulikuwa wawazi kuhusu maeneo ambayo tulikuwa na mapungufu naa kwa 

pamoja tulipanga mipango na mikakati ya kipindi kijacho. Nitaeleza kwa 

kifupi kuhusu mipango na mikakati hiyo na ninadhani ni wasaa mzuri kwenu 

nyinyi kuweza kupata fursa ya kufikiria kwa makini mipango na mikakati 

hiyo na kutoa maoni yenu. 

 

Mipango na Mikakati ya TNRF ni pamoja na:- 

• Kuboresha mawasiliano 

• Kupeana taarifa 

• Kuboresha ushirikiano/mahusiano 

• Kusaidia juhudi za pamoja 

 

Tutaandaa programu madhubuti ya mawasiliano kwa wanachama na 

washirika wetu ambayo itakuwa na mambo yafuatayo ya msingi:- 

• Kutoa taarifa muhimu kwa wakati unaotakiwa kuhusu maendeleo 

katika sekta ya maliasili kwa wanachama na washirika wetu. 

• Kutoa fursa za kushiriki semina pamoja na kutoa maelezo kuhusu 

mambo muhimu kama tutakavyoombwa na wanachama na washirika 

wetu. 
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• Kufanya mikutano kwa lengo lakuboresha kupeana/kubadilishana 

taarifa kati ya wanachama wetu kama sehemu ya kujenga ushirikiano 

mzuri. 

• Kushirikiana katika kuandaa mafunzo pamoja na uyakanifu (materials) 

wa maelezo na prgramu mbalimbali zinazohusu hifadhi ya maliasili na 

utawala bora kwa ujumla-mathalani kwa jamii za vijijini na sekta za 

biashara. 

 

Lakini mawasiliano na maelezo pekee hayatoshelezi. Tutawawezesha 

wanachama washiriki kikamilifu katika sera zinazohusiana na maliasili 

pamoja na mambo ya hifadhi kwa ujumla. TNRF itatekeleza hili kwa njia 

ya  kusaidia kuanzishwa kwa makundi ya kazi (working groups) kwa 

wanachama pamoja na washirika mbalimbali na programu za kukuza na 

kutetea sera sahihi na zenye kufaa, sheria pamoja na taratibu mzuri. 

Makundi ya kazi yameanza kutoa fursa zinazoonekana kwa wanachama 

kushiriki kikamilifu katika mambo yanayowahusu kwa njia ya 

ushirikishwaji, hivyo kupunguza hatari na kuwezesha kuingia katika 

mtandao wa washirika. 

 

TNRF itatoa fursa zaidi kwa kuweza kushirikiana na serikali kuu pamoja 

na bunge katika masuala muhimu na maelezo yanatolewa na makundi ya 

kazi. Ili kuielewa vizuri serikali na bunge na kuweza kuimarisha 

ushirikiano, TNRF itahimarisha mawasiliano baina ya pande mbili ili 

kuweza kuboresha dhana nzima ya kuhifadhi maliasili kwa misingi 

endelevu. 

 

Licha ya kuwa na mkutano wa mipango kwa mwezi November mwaka 

jana, sekretarieti ya TNRF iliweza pia kufanya kazi pamoja na makundi 
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mawili ya kazi kwa mwezi October na December. Makundi hayo ni 

Kamati ya kusimamia mapori ya wanyama na ustawi wa maisha pamoja 

na kundi la misitu ili kuwawezesha kuandaa mkakati wa utekelezaji kwa 

siku za mbele, kuweza kuainisha rasilimali watu na pesa ambazo 

zinahitajika katia utekelezaji wao. 

 

Wanachama, Mabibi na Mabwana. 

Kwa sasa ningependa nizungumzie kuhusu hali ya sekretarieti yetu 

pamoja na kamati yetu ya uongozi. 

Mwaka ujao, TNRF itahimarisha sekretarieti ili kuweza kukidhi haja ya 

mpango wa mkakati (strategic plan) ambao tumeuandaa. Uwezo wa 

mawassiliano wa sekretarieti utaboreshwa, tutakuwa na wafanyakazi 

zaidi ili kuweza kukidhi haja ya makundi ya kazi na tutafanya kazi kwa 

bidii ili kuendeleza mahusiano mazuri na serikali. Kama shirika tumejaribu 

kuifanya idara ya utawala na uhasibu kuboreka zaidi ili kukidhi viwango 

vya kimataifa. Mwezi ujao tutaimarisha uwezo wetu katika kupata pesa 

kama sehemu ya mchakato wa kuhakikisha ya kwamba tupo imara 

kipesa na shirika linaendelea kukua kama tulivyopanga. 
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Wanachama, Mabibi na Mabwana. 

Kamati yetu ya uongozi imefanya kazi zake vizuri na ningependa 

kuchukua fursa hii kuwapongeza kwa kazi yao mzuri ya kujitolea. Mara 

kwa mara wamekuwa wakijituma na wamekuwa wakitoa miongozo 

yenye maana kwa shirika. Kama mwenyekiti, ningeomba wanachama 

kufikiria kuwaongezea mwaka mmoja zaidi katika kipindi chao. Tunahitaj 

wao waendelee kama shirika, ukizingatia uzoefu wao pamoja na ushauri 

mzuri na wenye busara ambao wanatoa. Tuna nafasi tatu za wazi katika 

kamati ya uongozi na ningewaomba watu wote katika mkutano huu 

kufikiria jinsi ya kuweza kuzijaza nafasi hizi. Pia ningependa kudokeza 

ya kwamba uwakilishi wa wanawake bado ni mdogo hivyo ningependa 

wanawake wajitokeze zaidi ili kuweza kuziba nafasi hizi. 

 

Wanachama, Mabibi na Mabwana. 

Muda umefika kwa sisi kjaribu kufikiria mambo yajayo. 

Kimsingi mwaka huu utakuwa muhimi sana kwa TNRF. Ni lazima tuwe 

makini katika kujishughulisha na masuala yanayohusu sera muhimu pamoja 

na maendeleo ya sheria hususani katika sheria (ambayo bado 

inafanyiwa kazi) ya wanyama pori (wildlife legislation) na sheria 

inayokuja inayohusu mapori ya wanyama (Rangeland management act). 

Sekretarieti ya TNRF itafanya kazi kwa juhudi ili kuweza kuwajulisheni 

kuhusiana na mambo haya ya kimsingi mathalani tathmini ya maeneo ya 

wanyama pori (wildlife management area review). Vilevile tunatarajia ya 

kwamba mwaka huu makundi ya kazi yataongeza juhudi kubwa zaidi 

katika utekelezaji wa shughuli zao. Kamati ya mapori ya hifadhi ya 

wanyama na ustawi wa maisha muda si mrefu itakuwa na afisa wa 

programu hiyo. Tunamatumaini makubwa na na kundi la kazi la kuhifadhi 

misitu ambalo linatokana na kundi la kazi la misitu ambalo vilevile 
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linasaidiwa kitaalamu na bwana Cassian Sanga ambaye ni afisa 

programu wa misitu. Tunatumaini ya kwamba makundi mengine 

yatajiunga pamoja-kama vile makundi ya kutatua migogoro kati ya 

binadamu na wanyama pori pamoja na utalii katika jamii kwani 

wanachama pamoja na washirika wameonyesha kuvutiwa na utendaji wa 

makundi haya. 

 

Pengine lingine muhimu na la msingi ni kwamba TNRF inahitaji kufanya 

kazi ili iweze kuwa na mtandao wa watumiaji na watunzaji wa maliasili 

nchi nzima hususani katika ngazi ya jamii. Tunajenga huo mtandao kwa 

kufanya kazi na kusaidia washirika wetu ambao wanafanya kazi na 

jamii. Kwa misingi hiyo basi ningependa kumkaribisha bwana Julius 

Norbert katika shirika la TNRF kama afisa mahusiano mpya wa shirika. 

Kwa kufanya kazi na washirika wetu, yeye atakuwa na wajibu mkubwa 

wa kuhakikisha ya kwamba jamii inasaidiwa hususani katika kupewa 

maelezo na taarifa sahihi, kupewa mafunzo na kufika maeneo 

mbalimbali ya nchi yetu. 

 

Wanachama, Mabibi na Mabwana. 

Kwa kuhitimisha ningependa kuwahusia masuala muhimu yafuatayo:- 

Tangu kuanzishwa kwa TNRF, limekuwa ni shirika ambalo limekuwa 

likikidhi mahitaji ya wadau na washirika wake. Tupo hapa kwa ajili ya 

wanachama na tunajivunia kuwa wanachama ambao umejengwa kwa 

misingi shirikishi na ni huru. Kama wanachana na washirika, ningependa 

kuwaalika ili muwe sehemu ya juhudi zenye lengo la kuhakikisha ya 

kwamba tunaboresha hifadhi ya maliasili. Tutaendeela kufanya kazi kwa 

juhudi ili kuweza kutoa fursa kwenu nyinyi muweze kushiriki kikamilifu 

hivyo basi kazi ipo kwenu ya kushiriki. Kwa kushiriki, ikiwa na maana ya 
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kupeana taarifa muhimu na sahihi, kuomba msaada pale unapohitajika 

kutoka kwa sekretarieti, kushiriki au kuanzisha makundi ya kazi, kuuliza 

maswali, au kuchangia hoja katika mikutano kujulisha wanachama 

wengine mahitaji yetu na changamoto tunayokabiliana nayo. 

 

Baadhi yenu mnaweza kufikiri ya kwamba juhudi hizi ni za kigeni mno, 

mbaya zaidi mara kwa mara kumekuwa na migongano kati ya watumiaji 

wa maliasili na imekuwa vigumu wakati mwingine kupeana taarifa. 

Kimsingi, mimi binafsi sijajua migongano yoyote yenye maslahi ambayo 

haina gharama na athari mbaya. Kama tutajifunza kuwa wawazi, 

ninaamini tutatatua migongano hiyo kwa njia za amani, kama tutafanya 

kazi kwa pamoja kwa maslahi ya wote kwa sasa na hapo baadaye wote 

tutanufaika kama jamii ya kiraia, halikadhalika urithi wetu wa asili 

ambao ni wa ajabu pamoja na mazingira kwa ujumla navyo vitanufaika. 

 

Aksanteni sana kwa kunisikiliza.  

 


