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Stichting EOTAS heeft als doel om dove kinderen in Tanzania een eerlijke kans te geven om zelfredzaam te
zijn in hun toekomst door een onderwijsprogramma op maat te bieden .
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Welkom bij de 27ste editie van de EOTAS
nieuwsbrief. In dit nummer geven we een
update van de gebeurtenissen die plaats
vonden gedurende het afgelopen half jaar.
Daarnaast zullen we jullie meenemen in
onze plannen voor de komende periode
om onderwijs en toekomstvooruitzichten
van deze dove kinderen in Tanzania verder
te ontwikkelen en verbeteren.
Terugkeer van het Schoolhoofd
Kennedy Maingu heeft sinds 1996 met ons
samengewerkt aan de verbetering van het
doven-onderwijs in Dodoma als hoofd van
onze school. Dankzij mede-financiering
van

Stichting

EOTAS,

kreeg

hij

de

gelegenheid om naar Oeganda te gaan
voor een tweejarige studie in het Speciaal
Onderwijs aan de Kyambogo Universiteit
in Kampala. In oktober 2012 is hij weer
teruggekeerd als schoolhoofd in Dodoma.
De stichting EOTAS wil graag de heer
Chipalo

bedanken,

Schoolhoofd

heeft

die

als

gewerkt

interim
in

deze

periode. We hopen samen met meneer
Kennedy de Dodoma Dovenschool verder
uit te breiden en te verbeteren.

Fijne Kerstdagen en Gelukkig Nieuw jaar
gewenst!

Personeelsbijeenkomst op de Dodoma Dovenschool
Kort na de terugkeer van Kennedy als schoolhoofd in
Dodoma

heeft

hij

een

bijeenkomst

met

al

het

personeel georganiseerd. Deze bijeenkomst had tot
doel onderwijs en zorg voor de kinderen verder te
verbeteren.

Door

toepassing

van

zijn

nieuw

verworven kennis, kon Kennedy duidelijke afspraken
maken en verbetering van onderlinge samenwerking
bewerkstelligen.

Hierdoor

krijgen

de

kinderen

uiteindelijk het meeste voordeel van de 2-jarige
studie van Kennedy in Oeganda.

Voor…

De eetzaal op school
Zoals te zien op de foto's, hadden de kinderen
een geïmproviseerde eetzaal van stenen en
houten planken als stoelen en tafels, (Voor
...). Samen met financiële ondersteuning van
het Liliane Fonds heeft Stichting EOTAS de
eetzaal weer kunnen opknappen en is het nu
een

moderne

hygiënische

voorziening

geworden. (… en nu!) Hoewel de kinderen nu
genieten van goede faciliteiten, zijn er nog
meer stoelen en tafels om het snel groeiend
aantal kinderen te kunnen opvangen.

… en nu!

School prestaties van de kinderen
Een Afrikaans gezegde; “A cat with a mouse in its mouth, mews less but spend more time grooming” literally meaning “A well fed
child is a happy & a fast learning child”

Dankzij de inzet van onze partner, de Anglicaanse kerk in Dodoma, heeft de Dodoma Gemeente eindelijk
een systeem opgezet om te zorgen dat er nu regelmatig eten op de school gebracht wordt. Stichting
EOTAS blijft nog ondersteunen om het karige dieet van de kinderen goed uit te balanceren met vlees,
groente en fruit wanneer dat nodig is. Dankzij de goede zorg zijn de kinderen blijer, kunnen ze zich beter
concentreren in de klas en behalen ze betere resultaten. Dankzij doorlopende verbetering en uitbreiding
van de klaslokalen en slaapzalen, kunnen de kinderen van een vreedzame interactieve omgeving genieten.
En zo kan de school een veilige haven blijven bieden aan kinderen zoals het 3-jarige dove meisje, Rahma
die door haar vader op school is achtergelaten.

.

Wat u deed voor dove kinderen in Tanzania


Dankzij Stichting Shuleni en haar medewerkers ontvangen verscheidene kinderen uit
Morogoro (250km vanaf Dodoma) ondersteuning, zodat ook zij goed onderwijs
kunnen volgen op de Dodoma Dovenschool.
Met EOTAS support



Zonder EOTAS support

Infocaravan Gebruikers Vereniging (ICV) uit Woudrichem hebben met hun gulle
donatie het onderwijs van een complete groep van 8 dove kleuters voor een jaar
veilig gesteld. Deze jonge kinderen komen van het platteland en hebben heel veel
positieve aandacht nodig, wat nu mogelijk is geworden.



Stichting

Wanaziwi

ondersteund

dove

jongeren

in

hun

ontwikkeling

naar

zelfredzaamheid, door middel van financiele ondersteuning voor de bouw van een
naaiatelier en training in ontwerp en productie van kleding en tassen.


Dankzij

maandelijkse

sponsoring

vrienden

in

Duitsland

kunnen

4

kinderen

doorlopend onderwijs blijven ontvangen met goede zorg en expertise in een veilige
kindvriendelijke omgeving.


Met dank aan collecte opbrengsten uit Baarn kunnen er weer tafeltjes en stoeltjes
gemaakt worden voor in de klaslokalen, zodat nieuwe leerlingen een goede eigen plek
hebben om te kunnen leren op school.



Dankzij de bijdrage van Sharing Worlds in Nederland kon Stichting EOTAS in
Samenwerking met aantal partners een poster uitbrengen om meer aandacht te
creëren voor de HIV/AIDS problematiek onder dove jongeren.



En veel dank aan een aantal trouwe donateurs die maandelijks onverminderd de dove
kinderen in Tanzania blijven steunen met hun financiële bijdragen.

Graag willen wij alle (ook niet genoemde) donateurs hartelijk danken voor hun geweldige
inzet, originele initiatieven en donaties. Samen maken we het onderwijs en de zorg voor
dove kinderen in Dodoma mogelijk.
Herinnering aan Saskia Tien
Sommige dingen, zelfs mensen kunnen worden
vergeten,
maar
ziel,
die vandonateurs
Saskia zal
Graag
willen wij
alleeen
(ook
nietzoals
genoemde)
hartelijk danken voor hun geweldige i nzet,
voor
altijd
een
deel
van
EOTAS
en
de
dovenschool
in
originele initiatieven en donaties. Samen maken we het onderwijs
en de zorg voor dove kinderen in
Dodoma
blijven uitmaken. De mangoboom op de foto
Dodoma
mogelijk.
werd geplant ter nagedachtenis aan Saskia en zal
ons altijd stil doen staan aan de goede herinneringen
die we hebben aan haar vrolijke bijdrage aan de



school, voordat ze uit deze wereld werd geroepen.
Moge haar ziel rusten in vrede en in ons hart.

LOPENDE PROJECTEN
Wanaziwi project
Onder deskundig toezicht van Robin van Donkersgoed en samen met een team van getrainde dove jongeren
maakt het Wanaziwi bouwproject goede vorderingen. Zodra het gebouw klaar is, zal het ingericht worden
als naaiatelier om een beroepsopleiding te kunnen verzorgen voor dove jonge vrouwen en hen verder op
weg te helpen naar zelfredzaamheid.
Praktijkopleiding
De Praktijkopleiding functioneert nu op kleine
schaal en bied beperkte training aan dove
jongens. De opleiding zal over de komende
jaren worden uitgebreid en geformaliseerd. Op
de foto hieronder is Michael, timmerman en
begeleider, samen met de jongens een bed aan
het

bouwen

voor

gebruik

in

één

van

de

slaapzalen in het boardinghuis op de school. En
zo

levert

deze

trainingfaciliteit

tevens

hoognodig meubilair aan de school.

Dank u wel!
Stichting EOTAS wil graag alle donateurs bedanken voor hun
steun aan de dove kinderen in Tanzania. Gulle giften van
donateurs zoals jullie, geven ons de financiële en morele
steun die nodig is om door te gaan met ons missie.
Met jullie financiële bijdragen en betrokkenheid door de jaren heen kan de school meer dove kinderen blijven
inschrijven en hun helpen met het bouwen aan een waardige toekomst door middel van het bieden van goed
onderwijs in een kindvriendelijke omgeving.
De school wordt nu beheerd in samenwerking met de Anglicaanse Kerk, waardoor EOTAS zich beter kan
concentreren op verbeteringen en uitbreidingen van de slaapzalen, klaslokalen en de eetzaal om het groeiend
aantal dove kinderen op school te kunnen opvangen.
Stichting EOTAS blijft geïnspireerd door de toewijding en
vrijgevigheid van donateurs zoals u, die antwoord geven op de
oproep om opnieuw weer te geven.
We kijken uit naar een voortzetting van samenwerking met u.

Info:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met: Robin van Donkersgoed
of Nienke Munting:
Email: info@eotasfoundation.org,
of bezoek onze website:

www.eotasfoundation.org
Fijne kerstdagen en voorspoedig nieuwjaar gewenst ,
Robin van Donkersgoed
Programma Coö rdinator.
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ABNAMRO bank, Amsterdam

