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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. 18e jaargang  -  Nummer 33.                              December  2015 

Een positief en druk jaar achter de rug. 
Graag wil ik onze donateurs en belangstellenden weer bedanken 
voor hun inzet om de dove kinderen in Dodoma verder op weg 
te helpen naar een goede toekomst. Dit jaar is de nieuwsbrief 
erg vertraagd omdat we veel activiteiten tegelijk hadden. Dit is 
een heel positief gevolg van het vertrouwen dat we van 
donateurs hebben mogen ontvangen in de vorm van een aantal 
grote donaties. Dankzij het Lilianefonds hebben we fondsen 
ontvangen voor het afbouwen van ons lagere school deel voor 
150 dove kinderen. Tevens hebben we via bemiddeling van 
Shuleni een grote legaat mogen ontvangen om de kinderen 
verder op weg te helpen met goede praktijktrainingen.  
Ook kleinschalige initiatieven zijn van groot belang voor onze 
dove kinderen zoals de discipline van handen wassen met 
schoon water voordat ze gaan eten. Verderop in deze 
nieuwsbrief staat een voorbeeld van een simpel systeem om  
dit te bewerkstelligen op plekken waar geen waterleiding beschikbaar is. Samen met uw steun en deze kleine initiatieven 
kunnen we doorgaan om dove kinderen een goede en gezonde toekomst aan te bieden. (Robin van Donkersgoed) 

De nieuwe eetzaal/ontmoetingshal voor 
onze dove kinderen in aanbouw. Het 
project is gefinancierd door het Lilianefonds 
en wordt volledig uitgevoerd door EOTAS 
team van dove en horende jongeren. 

Leden van EOTAS bestuur en Shuleni gedurende een recente 
bijeenkomst in Amsterdam. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

“Ayaa Vertelt”  (Ayaa vertelt over haar werkzaamheden op de Dodoma Doven School.) 
 

Ik moet toegeven dat ik blij ben dat ik kan horen, ik heb er eigenlijk nooit echt over nagedacht hoe het is om doof te zijn. 
Toen wij kleine kinderen waren speelden we vaak met een blinddoek om even een maar minuten in het donker te leven, 
alsof je blind was. Maar doof…? Dat deden we nooit. Het kan zijn omdat we niemand kenden die doof was. We kenden 
wel blinde mensen. Het is makkelijk om een blind iemand te herkennen met hun rood-witte wandelstok. Maar het is niet 
zo makkelijk om een doof iemand te herkennen. Dus ik moet toegeven dat ik nooit eerder met dove mensen in aanraking 
ben gekomen, en zeker niet met dove kinderen. 
 
Mijn naam is Ayaa, ik kom uit Uganda. Ze zeggen dat leren geen einde kent… Toen ik naar de Dodoma Doven School 
kwam, dacht ik dat ik les zou gaan geven. Maar de waarheid is, dat ik ging LEREN. 
 
Zodra ik uit de auto stapte die mij naar dovenschool bracht… waren we direct omsingeld door lachende en aanrakerige 
dove kinderen. Ze legden allemaal hun hand op hun hoofd… Dit is het handgebaar voor een begroeting… Ik leerde snel 
het antwoord… Gesloten handen bijna als een vuist met de duimen naar buiten en heen en weer bewegen, 'Met mij gaat 
het goed'  
 
Er is zo veel dat ik zou kunnen zeggen over deze reis. Die eigenlijk net begonnen is. Net als een boek, dat je begint te 
lezen, hebben deze kleine kinderen, zo jong al moeten leren omgaan met discriminatie, en toch een manier gevonden  
om te lachen en mij de ware betekenis van het  
woord “HOOP” geleerd. 
 
Het is onmogelijk om direct de ontberingen te zien 
die deze kinderen hebben moeten doormaken en 
nog steeds doormaken. Omdat je bij de eerste 
kennismaking kinderen ontmoet, geen dove 
kinderen, maar gewoon kinderen. Ze spelen, lachen 
en denken aan de toekomst. Ik ben erg dankbaar 
voor alle lessen die ik al van deze kinderen geleerd 
heb, en alles dat ik nog van hen zal leren in de 
toekomst. 
 
Ayaa.  
(Direct vertaald uit het Engels) 

 

 

1 van de vele belangrijke dingen die we de kinderen op de Dodoma Deaf School leren, is Hygiëne. 

   Afwassen                         Gekookt en gefilterd water. 

    

 

 

 

 
Handen wassen           Persoonlijke hygiëne 

 



Even voorstellen, 
Ik ben Pascalle Andela, 19 jaar en kom uit Zoetermeer. Toen ik aan mijn studie, Voeding & Dietetiek,  begon wist ik dat er 
in het derde jaar van de studie een mogelijkheid zou zijn om op buitenlandstage te gaan. Zelf heb ik altijd erg graag naar 
Afrika gewild, deels omdat mijn opa een lange tijd in Afrika(Congo) heeft gewoond en ik daar als klein meisje altijd vele 
verhalen over te horen kreeg. En deels omdat ik graag iets wil kunnen betekenen voor mensen die het minder hebben.  
 

Ook was het voor mij vrij duidelijk dat de stage gericht moest 
zijn op kinderen. Toen Gitty, een familielid, mij vertelde over 
EOTAS, was ik meteen enthousiast en wist ik dat dit de stage 
was, waarnaar ik opzoek was. Toen ook school akkoord ging met 
de stage plek, kon dit mooie avontuur gaan beginnen. Samen 
met twee andere klasgenoten Anouk Pfrommer en Renée van 
Burk en secretaris/ beleidsmedewerker van EOTAS, Nienke 
Munting, zijn we op 5 september het vliegtuig ingestapt op weg 
naar Dar es Salaam.  
 

Na onze observaties op de dovenschool in de eerste paar weken van onze stage, hebben we een plan gemaakt voor de 
bouw van een groenten kas. De groenten kas willen wij bouwen zodat de kinderen meer variatie hebben in groenten, met 
uiteindelijk als doel een optimalere voedingstatus. Vanuit de Haagse Hogeschool konden we hiervoor een fonds 
aanvragen, hier zijn wij dan ook in aanmerking voor gekomen. Helaas heeft dit langer op zich laten wachten dan gepland.  
In de tussentijd hebben we niet stil gezeten. We hebben de voeding van de 
kinderen geanalyseerd, lengte, gewicht, BMI gemeten en berekend. Daarnaast 
hebben we onderzoek gedaan naar de groentenkas. En tot slot, hebben wij 
drie presentaties gegeven, allen gerelateerd aan de kas. Nu na ruim drie 
maanden ben ik verknocht aan het land en de kinderen. De kinderen op de 
dovenschool maken deze stage de moeite waard en hebben dan ook een 
bijzonder plekje in mijn hart. Ik ben dan ook erg dankbaar dat ik deze mooie 
kans heb gekregen om bij EOTAS stage te kunnen lopen. Na deze 20 weken 
stage hoop ik de school te kunnen achterlaten met een nieuwe groentenkas, 
zodat de kinderen hier nog lang van kunnen gaan genieten!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstmarkt van het Viertaal college in Amsterdam. 

Op 16 december 2015 werd op het Viertaal college in  

Amsterdam een spetterende kerstmarkt georganiseerd  

en de opbrengst van de markt ging naar stichting EOTAS.   

Tijdens de Kerstmarkt konden ouders en leerlingen vele verschillende activiteiten ondernemen, waaronder een spoed cursus 

Swahili gebarentaal. Er werd live muziek gemaakt en in de aula van de school ontstond een heuse markt waar knutselwerkjes 

van de leerlingen, vele andere artikelen en Tanzaniaanse tassen verkocht werden.  

Al in de dagen voorafgaand aan de kerstmarkt maakten de leerlingen van de kookopleiding lekkere hapjes die in de pauzes 

gekocht en opgegeven konden worden. 

 

 

 

 
De kerstmarkt en de hapjes hebben een  
fantastisch bedrag opgeleverd dat als klap op de vuurpijl door meester Rob (bestuurslid van EOTAS)  
zelf naar Tanzania gebracht gaat worden! EOTAS is alle leerlingen, docenten en ouders die zo hard aan deze kerstmarkt 
hebben gewerkt en eraan hebben bijgedragen dat er een geweldig bedrag voor de dove kinderen in Tanzania is opgebracht, 
zeer dankbaar! 

De groentekas in aanbouw. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Geslaagd!   Overal op school kon je in september 2015 merken dat er iets bijzonders en spannends stond te gebeuren. Voor 
het eerst in de geschiedenis van de Dodoma Doven School moesten 5 leerlingen eindexamen doen. Zouden ze goed 
voorbereid zijn, de spanning aan kunnen en goede resultaten boeken in vergelijking met andere leerlingen en scholen? De 
examendagen liepen gesmeerd en schoolhoofd, meester Kennedy had alles keurig op orde. De examenpapieren werden 
bewaard op een geheime plek en pas uitgereikt aan de leerkrachten op het moment dat de examens begonnen.  
 
Na de examens begon het lange wachten op de resultaten die pas in december kwamen.  
Alle 5 leerlingen zijn glansrijk geslaagd en hebben het ten opzichte van 
andere kinderen in Dodoma ver bovengemiddeld gedaan. Als Stichting 
EOTAS zijn wij hier uitermate trots op.  
 
Voor deze kinderen is nu een toekomst weggelegd buiten de muren van 
onze basisschool via een goede vakopleiding. Als kinderen goed en eerlijk 
onderwijs kunnen ontvangen, dan hebben ze een mogelijkheid om in hun 
eigen maatschappij later een eerlijk bestaan op te bouwen.  
 
Door samen te werken met dove en horende Tanzaniaanse mensen werken 
we aan een duurzaam onderwijsprogramma wat in de toekomst 
overgenomen moet kunnen worden door onze Tanzaniaanse partners. Op 
dit moment hebben we uw financiële steun nog hard nodig, terwijl we op 
weg zijn naar een goed draaiende school onder Tanzaniaans beheer.  
(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.NL95ABNA0 50.27.50.820 

ABNAMRO bank, Amsterdam 
 

Wat deed u voor de dove kinderen in Tanzania. 

 De vrijwilligers club van Shuleni heeft weer z’n best gedaan om een aantal dove kinderen te sponsoren met 

onderwijs en ervoor te zorgen dat één van de begeleidster een salaris heeft om op de dove kinderen in het internaat 

te passen. 

 Vanuit de basis op de Dodoma Dovenschool is het ook mogelijk voor EOTAS om te bemiddelen met het doorsturen 

van geld van donateurs naar een aantal andere studenten in Tanzania. Hierdoor krijgen nog meer mensen een 

unieke kans om een goede opleiding te volgen en zelfredzaam te worden.  

 Dankzij bemiddeling van medewerkers van Shuleni heeft Stichting EOTAS een legaat mogen ontvangen van een dit 

jaar overleden dove heer uit Amsterdam. Het legaat zal gebruikt worden voor uitbreiden en verbeteren van goed 

beroepsonderwijs voor onze doven jongeren in Tanzania.  

 Met veel dank aan onze vrienden in Dokkum die voor de viering van hun 50 jarig huwelijk bijdragen hebben 

gevraagd voor de dovenschool in Dodoma, zodat de jonge kinderen goede opvang kunnen krijgen op onze 

kleuterafdeling. 

 En de school heeft een geweldig mooi “Huwelijks cadeau” cadeau mogen ontvangen van vrienden in het midden van 

het land die in september het ja-woord tegen elkaar hebben gezegd. Deze bijdrage gaat ook naar de beroepstraining 

van onze dove jongeren. 

 Dankzij onze trouwe bijen en vrienden in Ermelo kon de school ook dit jaar weer een mooie bijdrage ontvangen voor 

verdere ontwikkeling van onze praktijkruimte op school.  

Veel dank aan onze trouwe donateurs die onverminderd de dove kinderen in Tanzania blijven steunen met hun 

maandelijkse financiële bijdragen. Via deze weg wil ik ook graag de Kerkgemeenschappen hartelijk danken voor hun bijdrage 

via diverse activiteiten. 

Graag willen wij alle (ook niet genoemde) donateurs en bezoekers hartelijk danken voor hun vertrouwen, geweldige inzet, 

originele initiatieven en donaties. Samen maken we het onderwijs en de zorg voor dove kinderen in Tanzania mogelijk. 

 


