
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EOTAS 
Stichting EOTAS heeft als doel dove kinderen in Tanzania een eerlijke kans te geven om in hun toekomst zelfredzaam te 

zijn door hen een onderwijsprogramma op maat te bieden. 

 

Nieuwsbrief. 17e jaargang  -  Nummer 30.        Juni 2014. 

Beste vrienden en kennissen, 

Van harte welkom bij deze nieuwsbrief van EOTAS en tevens 
van harte welkom op onze dovenschool in Tanzania. We zijn erg 
blij met de mensen die bij ons op bezoek komen en willen graag 
iedereen uitnodigen die de dove kinderen in Tanzania ook een 
warm hart toedragen. Dankzij deze bezoeken voelen wij ons in 
Tanzania ook gesterkt in de wetenschap dat we er niet alleen 
voor staan om het leven van dove kinderen in dit deel van de 
wereld te verbeteren. Uiteindelijk zou elk kind een eerlijke kans 
moeten krijgen om goed onderwijs te ontvangen in een veilige 
en liefhebbende omgeving. Het lijkt mij vaak dat dit concept 
toch veel wereldleiders is ontgaan toen ze de milleniumdoelen 
vaststelden.  
 
 
 
 
 

 
Vandaag zie ik nog steeds dat veel dove kinderen Tanzania hun “recht 
op goed onderwijs” volledig wordt ontnomen. Waarbij de 
“verantwoordelijke mensen” vooral het vingertje naar anderen wijzen, 
of zich verschuilen achter allerlei cliché’s: zoals “eigen 
verantwoordelijkheid nemen”. EOTAS doet niet mee aan dit spelletje 
en heeft een directe practische benadering. Hierbij hebben de 
Tanzaniaanse mensen de verantwoordelijkheid voor het goed 
functioneren van de school en ondersteunende activiteiten. Zij worden 
hierin ondersteund met training en coaching door de 
programmacoördinator, die zelf niet taken overneemt, maar wel 
Tanzanianen blijft aanmoedigen, om goede initiatieven te ontplooien 
en elk doof kind een eerlijke kans op goed onderwijs en zorg te bieden. 
Want uiteindelijk gaat het om de toekomst van ieder kind!  
(Robin van Donkersgoed) 

 

 

 

Maiko, een van de begeleiders en ook timmerman, 
maakt tafels voor een van de klaslokalen. Bij EOTAS 
wordt al ons meubilair door eigen personeel en 
studenten gemaakt. 

Kinderen hebben kleren ontvangen van bezoek 
uit Nederland. Voor enkele dove kinderen de 
eerste keer dat ze een cadeautje uit liefde 
ontvangen. 



 

Dodoma met eigen ogen zien en beleven! 
 
Op 18 mei 2014 zijn wij, Elsa Waljaard en Daniëlle Pool, op het vliegtuig 
gestapt naar Dodoma Tanzania. Twaalf dagen lang mochten wij zien en 
ervaren wat stichting EOTAS daar heeft neergezet.  
 
Daniëlle: “Door mijn werk met kinderen met een 
taalontwikkelingsstoornis en dove kinderen was mijn interesse voor het 
werk van EOTAS gewekt. Robin reageerde enthousiast op mijn vraag of ik 
langs mocht komen en Elsa wilde met mij mee, dus het ticket was snel 
geboekt. Twaalf dagen is helaas niet zo lang, maar voldoende om onder 
de indruk  te zijn van Tanzania, de Dovenschool, Camp Holland, WanaZiwi, 
de vocational training en vooral de visie en ideeën voor de toekomst van 
Robin en ieder die betrokken is bij EOTAS foundation.  
We hebben met de kinderen kunnen spelen, knutselen, lachen en hebben mee mogen kijken bij een les van de kleuters. 
We dachten dat we wel een beetje Swahili gebarentaal konden, maar dat viel ons de eerste dag toch wel een beetje 
tegen. Maar wij hebben ons best gedaan en gelukkig is samen plezier maken en genieten een universele taal. Eén van de 
redenen dat ik naar Dodoma ben gegaan is om te kijken wat ik zou kunnen betekenen voor dit (of een soortgelijk) project. 
Hoewel ik daar nog niet over uit ben, ga ik nu wel, samen met mijn dochters, een kind sponsoren. Voor twintig euro per 
maand kan een doof kind zorg en onderwijs krijgen op de Dovenschool in Dodoma. Daar draag ik graag mijn steentje aan 
bij! U ook? 
 
Elsa: „Er over lezen geeft al een indruk maar het met eigen ogen zien en beleven, maakt het toch veel echter en reëler.Wat 
een geweldig werk wat daar is opgezet. De visie is groot en uitdagend. De kinderen zijn zo bijzonder en zo uniek. De 
medewerkers doen een prachtig werk en betekenen al zoveel voor al deze mooie kinderen. De volharding om door te gaan 
is alle respect waard. De rode draad is elk kind de kans geven een menswaardig, zelfstandig leven op te bouwen. Kortom: 
een geweldige tijd, met prachtige mensen, waarin ik veel geleerd heb en inzichten vergroot zijn waardoor het leven rijker 
is geworden.”  
 
Elsa en Daniëlle 

Directe kind hulp 

Ik wil u graag even mee nemen in het verhaal van Naomi.  
Naomi is inmiddels een echte jonge dame geworden. In 2008, toen Naomi 8 jaar oud was heb ik haar leren kennen. Door de 
jaren heen heb ik haar zie opgroeien tot een prachtige jonge dame. Ze is een vriendin voor iedereen op de Dodoma 
Dovenschool. Sociaal, erg goed in de Swahili gebarentaal, leert goed op school en kan een paar woordjes praten. Maar 
buiten de school heeft Naomi niemand. Geen familie die voor haar zorgt, niemand. Naomi woont op school. Maar nu de 
vakantie periode aanbreekt en de school gaat sluiten kan Naomi niet naar huis. Voor alle andere kinderen staat er, op het 
plein van de school, een ouder, opa, oma, broer of zus te wachten. Maar niet voor Naomi.  
Gelukkig kan Naomi in de vakantieperiode bij Hawa, de office manager van EOTAS TZ, logeren. Dus samen met Naomi ben ik 
haar spulletjes bij elkaar gaan zoeken. Wat moet je allemaal mee als je 6 weken uit logeren gaat. Al snel kwam Naomi aan 
met een klein plastic tasje met een paar kleren. Ik vroeg Naomi of ze niet meer mee moest nemen.  
Naomi antwoordde dat dit alles is wat ze heeft. 
Een kind van 14 jaar. En al haar bezittingen passen in 1 plastic tasje. 

Nu is Naomi 1 van de gelukkigen die direct geholpen wordt.  
Dus met Naomi komt het wel goed.  
Maar er zijn op de Dodoma doven school veel kinderen met een soort 
gelijk verhaal als Naomi. En ook hen gunnen we een beetje extra hulp. 
 
Bekijk voor meer informatie onze website:  

http://www.eotasfoundation.org/directe-kind-hulp.html 

Nienke Munting  

EOTAS NL secretaresse  
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Een bladzijde uit het dagboek van ons avontuur: 
 

Soms moet je even een knop omzetten. Soms word je weer even met beide benen op de grond gezet. Soms zijn bepaalde 
dingen die je meemaakt niet te beschrijven.   
Kinderen zijn blij of kinderen zijn tevreden. Ook dove kinderen kunnen blij en tevreden zijn. Vooral met de hulp die hen 
wordt aangeboden. Maar in sommige dorpen ziet de bevolking de dove kinderen nog steeds als vervloekte, mislukte 
kinderen. En die kinderen zijn alles behalve blij en tevreden. Zij zijn mishandeld, geïsoleerd, opgesloten... Een geluk kan je 
het wel noemen als zo’n kind wordt gevonden en naar de dovenschool wordt gebracht. Zo kan EOTAS zich over dit kind 
ontfermen en het een veilige plek in de maatschappij bieden.  
We hebben vandaag gezien hoe Maganga vluchtte omdat hij bang was voor iedere volwassene die hem aanraakte, hoe 
hij huilde in een hoekje, hoe hij uit angst schreeuwde als hij naar het toilethokje werd gebracht. Na vandaag zijn we met 
beide benen op de grond gezet en werden we met de neus op de feiten gedrukt. Het is zo ontzettend belangrijk om 
volkeren voor te lichten over doofheid en alles wat er bij hoort en bij komt kijken. We beseffen nu dat we niet alleen geld 
nodig hebben voor schoolspullen e.d., maar ook om de mensen voorlichting te geven. Onwerkelijk om mee te maken, bizar 
en emotioneel om te zien en zó ontzettend noodzakelijk om hier mee aan de slag te gaan!  
In de tijd die wij op de dovenschool hebben door- 
gebracht, hebben we zowel mooie dingen als 
verdrietige dingen gezien. En ondanks dat we nu 
weer thuis zijn, zitten deze kinderen voor  altijd in ons 
hart en proberen we ze ook vanuit Nederland (en 
straks weer Tanzania) te helpen.  
We kunnen dit natuurlijk niet alleen.  We hopen dat 
we met z’n allen ook komende schooljaren weer veel 
kunnen betekenen voor deze speciale kinderen.  
Laten we hopen op een goede toekomst voor hen. 
 
Amy en Lonneke 
(Hebben 6 maanden op de Dodoma doven school gewerkt.) 

  

De Dodoma doven school kinderen gaan Beter Horen! 
“In het stilste huis op de compound Camp Holland, zetten we op tafel in de keuken de audiometer neer. De laptop aan het 
stroom. Langs de zijkant van de koelkast hangen we een Beter Horen vlag. Dan is er nog even de spanning…zou alles heel 
gebleven zijn in het vliegtuig? En ja hoor, het werkt en we voelen ons direct helemaal thuis in de Tanzaniaanse 
hoortoestel-aanpaskamer!” 

Hooradviseur Susanne de Jong en Audicien Nienke Munting zijn in Mei 
2014 naar Tanzania afgereisd om daar, op de Dodoma Dovenschool een 
hoortoestel programma op te zetten. Voor slechthorende kinderen is het 
van groot belang hoortoestellen te dragen om zo te leren horen en te 
leren spreken. Via Beter Horen zijn zeer veel materialen beschikbaar 
gesteld, waardoor wij daar professionele hoortesten kunnen doen en de 
kinderen weer kunnen laten horen met moderne digitale hoortoestellen. 
Met gepaste trots kunnen we zeggen dat dit, de enige moderne 
hoortoestel-aanpaskamer is,  in heel Tanzania! 
Hawa stuurde ons al dagen voor onze aankomst in Dodoma sms’jes over 
wanneer we nou eindelijk zouden komen met haar nieuwe hoortoestellen. 
De glimlach op Hawa haar gezicht, toen ze met haar nieuwe 
hoortoestellen, haar 2 jarige zoontje weer veel beter kon horen, spreekt 
boekdelen. Hawa is één van onze belangrijkste rolmodellen voor de dove 
en slechthorende kinderen op school.  

Ondanks haar handicap heeft ze het, als slechthorende vrouw, zeer ver 
geschopt. Hawa is office manager en regelt alle (financiële) administratie op 
school. Belangrijker nog. Hawa draagt haar hoortoestellen met trots! In een land 
waar alles dat ook maar een beetje afwijkt van de standaard als abnormaal 
wordt gezien, getuigt dit van een goede dosis zelfvertrouwen. Na Hawa zijn de 
kinderen aan de beurt. 1 voor 1 een hoortest met, indien mogelijk, een 
hoortoestel aanpassing. 
 
Wij zijn Beter Horen en EmiD enorm dankbaar voor de fantastisch bijdrage die 
ze hieraan geleverd hebben.     Asante sana! 

 

 



 

Wat deed u Voor de dove kinderen in Tanzania. 

Hieronder volgt een greep uit een aantal initiatieven die mensen hebben genomen vanaf december tot juni om dove kinderen 

in Tanzania te ondersteunen via Stichting EOTAS. 

 Dankzij een diaconie uit Nijega konden we weer een aantal bedden in onze slaapzalen voor de kinderen erbij zetten, zodat 
we weer een paar dove kinderen uit zeer slechte levensomstandigheden konden onttrekken. 

 De bijen uit Ermelo hebben het weer goed gedaan voor dove kinderen in Tanzania. Dankzij hun honing konden we goede 
medische zorg voor de kinderen op school realiseren. 

 Dankzij het harde werk van vrijwilligers van Stichting Shuleni, hebben meerdere kinderen sponsoring ontvangen, zodat ook 
zij goed onderwijs ontvangen en aan hun eigen toekomst kunnen bouwen.  

 De sponsoring van kinderen gaat de goede kant op, en wij danken allen die hun best doen om maandelijks een doof kind te 
ondersteunen met onderwijs. U maakt het verschil tussen verwaarlozing en een eerlijke kans in het leven voor deze 
kinderen 

 Heel veel dank aan onze bezoekers van het afgelopen half jaar, die naast hun praktische steun ook financiële steun 
organiseerden. Dankzij deze betrokkenheid uit Nederland kan Stichting EOTAS zich blijven inzetten voor het dove kind in 
Tanzania. 

 Wederom dank aan EmiD voor hun bijdrage aan audiologisch apparatuur, zodat wij slechthorende kinderen een beter kans 
kunnen geven om mee te draaien op school en in de maatschappij. 

 Tevens hebben we hoortoestellen, batterijen, kleurpotloden en audiologische apparatuur van Beter Horen mogen 
ontvangen, waarmee voor  een aantal slechthorende kinderen een nieuwe wereld van geluid is open gegaan. 

 Onze dank aan de vele huurders die voor werk of vakantie naar ons Camp Holland in Dodoma kwamen en via hun 
huurbijdrage veel kinderen gesponsord hebben.  

 
Veel dank aan onze 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 Tanzania mogelijk. 

 

Samen bouwen aan een eerlijk toekomst.......  

Het blijkt wel duidelijk uit deze nieuwsbrief dat bezoekers, 

donateurs en medewerkers van Stichting EOTAS het allemaal 

belangrijk vinden dat dove kinderen een eerlijke kans krijgen 

om goed onderwijs te ontvangen in een veilige en liefdevolle 

omgeving.  

Vind u het ook belangrijk dat ieder kind een eerlijke kans 

krijgt? Dan wil ik u graag uitnodigen om een kind te 

sponsoren, bij ons op bezoek te komen, of op een andere 

manier bij te dragen aan het onderwijs van dove kinderen in 

Tanzania. 

Met vriendelijke groet, 

Robin van Donkersgoed 

 

 Info: 
Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met:  
Robin van Donkersgoed of 

Nienke Munting: 
Email: 

info@eotasfoundation.org, 
of onze website bezoeken: 
www.eotasfoundation.org 

 

Stichting EOTAS: Rek. Nr. 
50.27.50.820 ABNAMRO bank, 

Amsterdam 
 

 

 
Overhandiging van audiologische apparatuur door 

EmiD directeur dhr. vd Heuvel aan Robin van 

Donkersgoed.  


