
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Beste vrienden van EOTAS, 
Dankzij uw steun afgelopen jaar hebben we weer grote sprongen vooruit kunnen maken. Zoals u in deze 
nieuwsbrief kunt lezen, is er weer veel gebeurt in het afgelopen jaar. De school blijft doorgroeien en de 
samenwerking met de overheid op gebied van onderwijs voor dove kinderen is in het afgelopen jaar verder 
verbeterd. We verwachten, dat in januari 2017, meer dan 110 dove kinderen op school terecht kunnen voor 
onderwijs en goede zorg. Samen met u hebben we dit mogelijk gemaakt. (Robin van Donkersgoed) 

 
(Robin van Donkersgoed) 

Kinderen in onze nieuwe eetzaal 
genieten van een voorstelling 
van onze Engelse vrienden die 
even op bezoek zijn. 

Kinderen op school krijgen 
training in gebruik van 
brandblussers. Een aantal oudere 
kinderen mochten het apparaat 
ook echt proberen. 

Ons eigen team bereidt zich 
voor op installatie van 
dakspanten, die allemaal met 
de hand getild en op hun plaats 
gezet worden. 

Nadat de dakspanten en dakplaten 
geïnstalleerd zijn op ons nieuwe 
schoolkantoor, gaan we nu verder 
met afwerken van het interieur. 

Mwendwa spuit onze 
zelfgemaakte bedden  in mooi 
groen, zodat we meer kinderen 
een goede slaapplek bij ons op 
school kunnen bieden. 

Raymond en Yasini werken mee 
aan de ontwikkeling van onze 
zelfgemaakte betonmolen, die 
inmiddels meer dan 80m3 
beton heeft gemengd. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creativiteit door middel van kunst. 

(Ayaa Musuya-Muttu) 
 

Er wordt gezegd dat een wereld zonder kunst gewoon 
“ugh” is! En daarom kan het ook waar zijn dat, in een 
wereld zonder creativiteit, kunst “ugh” is! Maar dit is een 
discussie voor een andere plek. Bij ons ligt de nadruk op 
een groep dove kinderen, die begonnen zijn aan een reis 
om kunst en handvaardigheid te ontdekken. En via deze 
reis de mogelijkheid kregen om een beetje meer te 
ontdekken over wie ze zijn en hoe opmerkzaam ze zelf 
zijn. Ze leren te beseffen hoe uniek en verschillend dingen 
kunnen zijn en toegepast worden. De kinderen krijgen de 
mogelijkheid om hun ideeën om te zetten in een creatie  
dat anderen kunnen zien, waarderen en ook van leren.  
 

Het is een groot genoegen te ontdekken dat Stichting EOTAS, WanaZiwi en de Dodoma Doven School deze weg van 
zelfexpressie en ontwikkeling van sociale vaardigheden willen verkennen. Het is ook een gelegenheid voor de 
kinderen om oplossingsgericht te leren denken en van de mogelijkheden in hun omgeving te leren. We hopen via 
deze training van dove kinderen hun vaardigheden zodanig te ontwikkelen dat zij actief kunnen deelnemen aan de 
samenleving en ook als inspiratie kunnen dienen voor anderen in de horende wereld. Het klinkt misschien te mooi om 
waar te zijn, maar de beste manier om vooroordelen uit de maatschappij weg te halen, is door middel van het 
demonstreren van goed ontwikkelde vaardigheden van dove mensen. 
 

Echter het potentieel werd duidelijk zichtbaar tijdens de eerste proeftrainingen van het programma. Via het 
uitproberen van verschillende benaderingen samen met de leerlingen, zijn er interessante en onverwachte resultaten 
naar voren gekomen. Het idee in het begin was om de kinderen te leren tekenen, schilderen en knutselen. Het bleek 
dat de kinderen in de beginfase erg verlegen en bang waren om zelf iets te ondernemen. Alles moest hun verteld 
worden en ze waren onzeker over hun eigen creativiteit en durfden niks te doen.  
 

Nadat de kinderen een tijdje mee hadden gedaan aan verschillende trainingen in onze kunst en handvaardigheid, 
begonnen zij zich meer op hun gemak te voelen in de klas. Ze hoefden niet meer zo hard te denken of iets wel of niet 
goed is, en werden vrijer in het gebruik van de gereedschappen en materialen die beschikbaar waren. Ze lieten hun 
zelf opgelegde beperking meer los en lieten zich meer leiden door hun eigen inspiratie. Voordat ze aan kunst konden 
beginnen, moesten de kinderen eerst ruimte creëren voor hun eigen creativiteit. Het lijkt alsof de ontdekking van 
kunst hun beter heeft geholpen bij de ontwikkeling van hun maatschappelijke vaardigheid; de ontdekking van 
creativiteit en daar ruimte aan geven! 
 

Hoe kun je leren door jezelf te trainen? Hoe kan je vermijden dat angst voor het onbekende je stopt om iets nieuws te 
ondernemen? Hoe vind je oplossingen voor nieuwe problemen? Hoe kun je observeren en ervan leren? Hoe breng je 
nieuwe ideeën tot werkelijkheid? Hoe gebruik je de juiste gereedschappen en hulpmiddelen? Allemaal zeer 
belangrijke vragen die je in het dagelijks leven tegenkomt. 
 

Het is de visie van Stichting EOTAS, WanaZiwi en de Dodoma Doven School dat dove kinderen via praktische training 
zoals deze, zichzelf leren waarderen en toepasbare vaardigheden ontwikkelen waarmee zij economisch zelfstandig 
kunnen worden. We hopen via deze zichtbare weg, dove kinderen en jongeren uit de hoek van kwetsbare groepen in 
de maatschappij te kunnen halen, ondanks hun doofheid.  

 

Creativiteit, door middel van kunst, blijkt een goede 
benadering te zijn om meerdere maatschappelijke 
vaardigheden te ontwikkelen. De kinderen leren een 
vaardigheid waarmee ze kunnen creëren en tegelijkertijd 
zichzelf leren ontdekken. Met hun praktische vaardigheden 
kunnen ze zelf uiteindelijk geld gaan verdienen, maar 
tegelijkertijd leren ze nu ook omgaan met realiteit van het 
leven en problemen oplossen. Zodanig hebben ze betere 
kansen om zich straks staande te houden en actief mee te 
doen aan de maatschappij als volwaardige deelnemers en 
inspiratie voor anderen om zichzelf ook te verbeteren. Dit is 
wat creativiteit door middel van kunst bewerkstelligt! 

 



Ervaringen van Eline, (Nederlandse Diëtist in opleiding) 

Een half jaar stage lopen in Tanzania is net als een half jaar leven in een 
andere wereld. Weg uit de materialistische wereld. Geen Albert Heijn 
om de hoek, maar kleedjes op de grond waar ze groente en fruit 
verkopen. Onze stage ging voornamelijk over het laatste; groente en 
fruit. Waarom is dit nou zo goed voor je lichaam? Wat voor vitamines en 
mineralen zitten erin? En hoe gebruik je fruit, maar vooral groente, in 
maaltijden? Hierop kunnen de kinderen en keukenmoeders nu 
antwoorden geven. Dat dit essentieel is voor de ontwikkeling van het 
lichaam en voor onder andere een goede concentratie tijdens de lessen.  
The Greenhouse bij de dovenschool moet stimulerend gaan werken zodat de kids meer groente en fruit gaan 
consumeren. Het is fantastisch om te zien dat ze dit zo goed hebben opgepakt. Tijdens de lessen genoten wij keer op  

keer van de lachende gezichtjes en het 
enthousiasme. Vragen als: "Als ik nu heel veel 
bananen eet, word ik dan heel breed en gespierd?" 
kwamen naar voren. Aan zulke kleine dingen merk 
je dat ze het allemaal interessant vinden. Ook 
tijdens het spelen met de kids komen ze naar je toe 
om de gebaren van verschillende groente en fruit 
soorten te oefenen. Met ontzettend veel plezier 
hebben we deze maanden op de school mogen 
stage lopen. Het was “eentijdomnooittevergeten”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Ervaring van Anne op onze dovenschool, (Nederlandse diëtist in opleiding) 
 

Het voelt raar om een plaats te verlaten waar ik de laatste vijf maanden 
heb gezeten en mijn tijd en energie op een bijzondere manier heb kunnen 
gebruiken en mij op een speciale wijze verbonden ben gaan voelen met 
de mensen om mij heen. Voor een lange tijd is het is mijn droom geweest 
om naar een ontwikkelingsland te gaan en mensen te helpen. Hoewel, ik 
ontdekte dat veel mensen de kwaliteit van hun leven zouden kunnen 
verbeteren, doen heel veel het veel beter dan dat de media ons 
voorspiegelt. 
 

Het is anders en het is minder dan ik gewend ben, maar het is hun eigen  
manier waaraan ze gewend zijn. De dovenschool in Dodoma kon wel wat hulp gebruiken en mijn klasgenoot en ik zijn 
hartelijk ontvangen om ons project te kunnen doen. Voor ons, hebben drie andere studenten een kas op het schoolterrein 
gebouwd met het doel om de kinderen op school dagelijks groenten en fruit te kunnen geven om hun gezondheid te 
verbeteren. Na aankomst hebben we een aantal verbeteringen aangebracht in de kas samen met Mwendwa en een paar 
van de dove kinderen. Mwendwa is een dove vrouw, die op de school werkt en ook verantwoordelijk is voor de kas. 
 

We gaven ook theoretische presentaties en we hebben educatieve spelletjes gedaan met de kinderen. De bedoeling 
hiervan was het enthousiasme onder de kinderen te vergroten het belang van groenten en fruit te begrijpen. Ik hoop dat 
door middel van training en spelletjes het belang van de kas duidelijk is geworden en dat ze het gevoel hebben dat dit hun 
eigen project is. Ik hoop dat ik hun zo veel heb gegeven als ze mij hebben gegeven. Ik was er om de kinderen te helpen, 
maar ik heb ook veel van hun geleerd. Het is een uitdaging om ver van huis te zijn voor een lange tijd, vooral in zulke 
verschillende leefomstandigheden. Hoewel, ik heb bijna elke seconde genoten. Natuurlijk, was het soms wel moeilijk. Soms  

waren mensen niet leuk. Soms werkte een plan niet. Maar elke keer als ik 
terug kwam op school en iets kon doen met de kinderen en hun weer zien 
lachen, dan was het allemaal weer de moeite waard. 

 

Ik vind het jammer dat ik niet veel meer heb kunnen doen. Het is niet 
mogelijk zelf de wereld in één seconde helemaal te verbeteren. Maar ik 
ben tevreden om te weten dat ik heb deelgenomen aan zelfs maar een 
klein stukje van het hele proces. Ik ben blij met alle mensen die ik heb 
ontmoet en de ervaringen die ik heb meegemaakt. Dodoma dovenschool, 
dank jullie voor jullie welkom. Dank jullie voor de mogelijkheid om te 
kunnen helpen en wat jullie mij geleerd hebben. Asante sana (dank je wel) 
en tot ziens. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Groeten uit Dodoma. 
Graag wens ik iedereen hele fijne kerstdagen en een voorspoedig 2017. 
 
Zoals u heeft kunnen lezen zijn er weer veel stappen in de goede richting 
gezet dit jaar. We hopen dat uiteindelijk de Dodoma Dovenschool met 
de overheid samen het onderwijs en goede zorg van dove kinderen  in 
Tanzania kunnen verzekeren. Helaas is dat vandaag nog niet het geval. 
Als u een mogelijkheid heeft om de kinderen financieel te ondersteunen, 
via maandelijks sponsoring of eenmalige bijdrage, dan is de school 
daarmee weer een stap verder vooruit. Door allemaal samen te werken 
kunnen wij dove kinderen in Dodoma ook een kans op een goede 
toekomst bieden. 
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.NL95ABNA0 50.27.50.820 

ABNAMRO bank, Amsterdam 
 

Wat u deed voor de dove kinderen in Tanzania. 

 In oktober zijn we eindelijk van start gegaan met 

computer training voor de dove kinderen. Dit 

programma heeft vertraging oplopen, maar dankzij 

Niels uit Nederland die ook veel laptops heeft 

gebracht, konden we weer beginnen. Samen met 

Bilali onze dove elektricien is hij de nieuwe cursus, 

gestart waarmee we komende jaren verder willen 

gaan en zo de wereld en ervaringen voor onze dove 

kinderen vergroten. 

 Dankzij financiële adoptie van een aantal van onze dove kinderen kunnen we begeleiding en medische zorg op 

school handhaven en zorgen dat de kinderen elke dag naar school kunnen. Er zijn nog veel kinderen die geen 

sponsor hebben en we willen u graag uitnodigen om ook een doof kind voor zijn of haar tijd op school te 

sponsoren.  

 Afgelopen maart 2016, is een groep Nederlanders naar Tanzania gereisd. Het belangrijkste doel van de reis was 

gehoor testen. Alle kinderen van de Dodoma Dovenschool zijn in de oren gekeken. En hebben een hoortest 

gekregen. Tijdens een volgende reis zullen de kinderen, die daarvoor in aanmerking komen, een hoortoestel 

aangepast krijgen. 

 Namens het EOTAS NL bestuur, wil ik iedereen enorm bedanken voor de donaties, inzet en steun op welke manier 

dan ook. We hebben in het afgelopen jaar weer ontzettend veel positieve ontwikkelingen door kunnen maken. 

Ontwikkelingen waar we als organisatie erg trots op zijn en waar onze kinderen van kunnen profiteren. Kijk alleen 

maar naar de prachtige nieuwe eetzaal die we hebben kunnen realiseren. Bij de bouw daarvan hebben we gebruik 

gemaakt van unieke materialen, unieke bouw technieken en prachtige samenwerkingsverbanden. Dit allemaal 

onder de bezielende leiding van Robin. Namens het bestuur willen we hem hartelijk danken voor zijn tomeloze 

inzet de afgelopen jaren. En we kijken uit naar de ontwikkelingen die we nog door gaan maken in de jaren die nog 

gaan komen. (Nienke) 

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. 

 


