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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.

Namens het bestuur van EOTAS,

Afgelopen oktober was ik weer in Tanzania. Inmiddels was het alweer anderhalf jaar geleden sinds mijn laatste bezoek. 
En zoals elke keer, liep ik ook nu weer met mr. Kennedy (het schoolhoofd) en Robin het terrein rond. Voor hen is dat de 
gewoonste zaak van de wereld, maar ik had even een momentje nodig. Wat is er weer veel veranderd! Wat is er weer 
veel bij gebouwd! Wat ziet het er toch allemaal zo anders uit dan 10 jaar geleden toen ik hier voor het eerst kwam! En 
wat lopen er nu véél kinderen rond. Ruim 120 kinderen hebben een veilige plek om te wonen, om te leren en om op te 
groeien. Uiteraard staan we geregeld voor enorme uitdagingen. En loopt niet alles zoals we dat vooraf gepland hadden. 
MAAR, wat zijn we al van ver gekomen. EN wat is er al een hoop bereikt. 

Dit alles is onder andere mogelijk gemaakt dankzij u allemaal als sponsoren en vrijwilligers. Fantastisch; bedankt 
daarvoor. Nog niet zolang geleden werd er een grote sponsor actie georganiseerd, waar een mooi bedrag is opgehaald. 
Na afloop van het evenement stond ik nog even met de organisator te praten en hadden we het erover waarom mensen 
toch wel doneren voor onze stichting. “Omdat jullie zo eerlijk zijn, en het geld goed besteed wordt” was haar verklaring. 
Een groter compliment kunnen we niet krijgen.

Mocht u ons over het één of ander nog iets willen vragen, neem gerust contact met ons op. En we zullen u eerlijk 
antwoorden. (Nienke Munting, Secretaris EOTAS.)

Beste vrienden en bezoekers van EOTAS en Camp Holland,

Ondanks de vele, snelle veranderingen op wereldwijde schaal richting polarisatie, populisme en verschillen tussen rijk en
arm in recente jaren, is het niet allemaal kommer en kwel. Onze Dodoma Dovenschool blijft groeien en de kinderen bij 
ons op school presteren relatief goed in vergelijking met andere Tanzaniaanse kinderen op reguliere scholen. Dankzij 
gasten op Camp Holland, in Dodoma, die voor enkele maanden of langer een appartement huren, blijven, ontvangen we 
de noodzakelijke aanvulling op sponsoring van de dove leerlingen bij ons op school. Zonder inkomsten uit huur voor 
onze appartementen, zouden veel kinderen vandaag niet naar school kunnen om gepast onderwijs te ontvangen. En 
omdat deze dove kinderen op een gewone school niet geaccepteerd worden, zouden ze gewoon geen onderwijs 
ontvangen. Ze zouden aan wie of wat dan ook overgeleverd zijn zonder enige rechten. Helaas is het hier in de praktijk zo 
dat een kind zonder officiële registratie op een school meteen ook alle andere bescherming verliest, omdat het kind in 
principe buiten het systeem valt. Dankzij u als sponsor en ons bezoek op Camp Holland kunnen we veel dove kinderen 
onderwijs en goede bescherming bieden. (Robin van Donkersgoed)



                             

                            

Werkbezoek Wetterskip Fryslan medewerkers

In de nieuwsbrief van vorig jaar konden we melden dat er een er 
een prachtig bedrag voor sanitatie en hygiëne opgehaald was 
tijdens een veilig bij Wetterskip Fryslȃn ( Waterschap Friesland). 
Afgelopen Oktober was het zover. 4 medewerkers van het 
Wetterskip reisden af naar Dodoma. Om met eigen ogen te kunnen
zien waar het geld aan besteed wordt en de leerlingen van de 
Dodoma doven school meer uitleg te geven over sanitatie en 
hygiëne. De hoofd-toiletten zijn inmiddels hard aan een opknap 
beurt toe. Daar zal het geld aan besteed worden. 

Tijdens het bezoek werd er ook een voorstelling gedaan over het 
belang van handen wassen, tanden poetsen’ de kraan dicht 
draaien en schoonmaken. De kinderen waren dol enthousiast. 
Aansluitend aan de voorstelling werd er een lied “gezongen” in 
Tanzaniaanse gebaren taal over die onderwerpen. Ook dat vonden 
de kinderen erg leuk. Ze deden gezellig mee en in de zaal was het 
dolle pret.

Nog mooier werd het toen een heel aantal kinderen de volgende 
dag het hele toneelstuk en lied nog eens helemaal zelfstandig nadeden. Fantastisch om te zien. Tot slot van het bezoek 
werd er een projectie beeld op de muur van de eetzaal getoond met daarop de microscoop beelden van schoon water 
en vies afval water. Toen de kinderen daar allemaal piep kleine beestje door zagen zwemmen ging er een heuse golf van 
opwinding door de zaal. “Wat vies”, dat moet maar niet meer gedronken worden.

Hopelijk hebben de kinderen hierdoor iets meer geleerd over sanitatie en hygiëne. Als klap op de vuurpijn heeft het 
wetterskip besloten zich nog langer aan de Dodoma doven school te willen binden. Om nog meer projecten te doen voor
waterzuivering en water opvang in Dodoma. Dat is natuurlijk erg plezierig!

 Kinderen leren praktische vaardigheden in ons naai-
atelier, dat we samen met partner organisatie Wanaziwi 
uit Nederland hebben opgezet. Lopende kosten worden 
voor een deel ook door Camp Holland gedekt.

  Kinderen ontvangen, onderwijs, zorg, bescherming en 
eten dankzij sponsor, inkomen uit Camp Holland en 
samenwerking met Tanzaniaanse overheid.



Weer goede resultaten van onze leerlingen bij 
de eindtoets
Dit jaar deden acht van onze dove leerlingen mee 
aan de eindtoets van het basisonderwijs. In Tanzania
is dat een hele  gebeurtenis,de school wordt op die 
dag volledig afgesloten, behalve voor de kandidaten 
en voor de examinatoren. Dit jaar blijken we weer 
heel goed gepresteerd te hebben en kwamen op 
nationaal niveau in de top 30% van alle scholen uit. 
Eerlijk gezegd roept dit veel vraagtekens op, omdat 
de praktijk uitwijst dat de kinderen maar weinig 
begrip hebben van onderwerpen waarin ze officieel 
gezien, hoog scoren. Ondanks deze realiteit mogen 
nu wel alle leerlingen doorstromen naar het 

middelbaar onderwijs waar ze een plaats toegewezen krijgen door het Ministerie van Onderwijs in Tanzania. Maar 
antwoorden op die vragen zijn er niet. Dus genieten we van de successen van deze kinderen. Om dit goede resultaat te 
vieren heeft de school met ondersteuning van EOTAS de 4e “Graduation Ceremony” van onze examen klas gevierd. Het 
was een kleurrijk en vermakelijk evenement, met de uitreiking van verschillende prijzen, toespraken, dansjes en de 
gebruikelijke maaltijd aan het einde van het evenement. Vooral voor de kinderen is zo’n spektakel met een flesje 
frisdrank erbij altijd weer een hele belevenis.

Wat u deed voor dove kinderen in Tanzania gedurende dit jaar:

Dankzij de goede steun van sponsors, organisaties voor Doven in Nederland, vrijwilligers en het Lilianefonds kon 
Stichting EOTAS dit jaar de dove kinderen in Tanzania weer een stapje verder op de goede weg helpen. Hieronder staan 
weer een aantal activiteiten, vrijwilligers en donaties vermeld die afgelopen jaar weer van positieve invloed zijn geweest 
op de ontwikkeling van de school en het leven van de dove kinderen op school. 

➢ Het jaar begon weer met een bijdrage van de bijen uit Ermelo die jaarlijks honing voor de verkoop produceren en 
via hun bijenhouder ervoor zorgen dat we onze kinderen extra voeding en medisch zorg kunnen geven. Gerhard, 
veel dank voor het harde werk van jou en de bijen.

➢ In het begin van dit jaar is Pascalle weer terug geweest op school. Zij is enkele jaren geleden op school geweest als 
studente diëtiek en heeft naast haar onderzoek ook een mooie groentekas gebouwd met de leerlingen op school. 
Dit jaar kwam Pascalle samen met haar zus en ouders om te kijken hoe het ging en daarnaast met enkele klusjes te 
helpen. Bovendien hebben ze ervoor gezorgd dat alle kinderen weer nieuwe matrassen en beddengoed hebben 
gekregen. Pascalle, veel dank voor jullie geweldig inspanning.

➢ De Nederlands Christelijke bond van Doven heeft de afgelopen twee jaar hard gewerkt om geld in te zamelen voor 
vervolgonderwijs van onze dove schoolverlaters. Dankzij deze extra steun kunnen we verder met de ontwikkeling 
van beroepsonderwijs voor onze dove leerlingen.

➢ Een collega op de school van een EOTAS en een Shuleni bestuurslid is dit jaar gestopt met werken en in plaats van 
een afscheidscadeau vroeg ze geld voor het onderwijs van de kinderen in Tanzania. Marjan, veel dank voor dit leuke
initiatief.

➢ Het NSDSK heeft afgelopen twee jaar hard gewerkt om onze partnerorganisatie Wanaziwi financiële steun te 
kunnen geven, zodat we verder kunnen met de ontwikkeling van vakopleiding voor onze dove jongeren. Onderwijs 
moet uiteindelijk leiden tot goede economische zelfstandigheid.

➢ Dit jaar hadden we ook een vrijwilligster uit Nederland die zich vooral concentreerde op het kleuteronderwijs. Deze
extra input is belangrijk voor de kinderen, omdat dit hun ook de kans geeft  mensen uit andere culturen te 
ontmoeten en te begrijpen dat de wereld groter is dan hun eigen dorp of klaslokaal. Daarnaast hebben Rachel en 
Tom geld ingezameld waardoor we de kinderen allemaal een trainingspak konden geven voor hun vrije tijd en 
sportactiviteiten buiten de school.. Dankzij uniforme pakken hebben we beter overzicht en kunnen daardoor 
veiligheid van kinderen verbeteren wanneer we ergens anders op bezoek zijn.

➢ Shuleni heeft dit jaar weer hard gewerkt om een aantal van onze schoolverlaters op weg te helpen met 
vervolgonderwijs, zodat deze leerlingen uiteindelijk verder kunnen om een beroep te leren.

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 danken voor hun bijdragen via
diverse activiteiten. Graag willen wij alle sponsors, 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. 



Het verhaal van ELIABI SIMON CHILONGOLA

Eliabi werd in 2001 geboren in het gezin van twee kinderen, beide 
jongens, de eerste is zijn broer en Eliabi, hij is de tweede. Ze wonen in 
het district Mvomero in in de buurt van Morogoro op zo’n 250 kilometer 
afstand van onze school. Zijn moeder is overleden toen Eliabi nog maar 
zes jaar oud was, en zijn vader heeft lichamelijke beperkingen en kan 
niet voor zijn kinderen zorgen. Na het overlijden van zijn moeder is Eliabi
naar een tante verhuist in een ander dorp (Kihonda) in de buurt van 
Morogoro, waar hij soms heengaat tijdens de schoolvakantie. Omdat 
niemand voor de reis betaalt of op Eliabi past wanneer hij bij zijn familie 
is, kan hij alleen maar gaan onder toezicht van medewerkers van onze 
school. 

Eliabi ging eerst naar een dovenschool in Kilakala in Morogoro, maar 
toen daar het internaat dicht ging door gebrek aan geld, kon Eliabi niet 
meer naar school, omdat hij niet dagelijks heen en weer kon van huis 
naar school. Dankzij samenwerking met stichting Shuleni uit Nederland, 
die ook in Morogoro dovenonderwijs steunt, kon Eliabi naar onze school 
verhuizen waar hij wel een plek in het internaat kon krijgen, zodat hij 
weer dagelijks naar school kan gaan.

Eliabi is creatief op veel verschillende gebieden. Naast schilderen en tekenen 
vind hij het ook leuk om dingen te maken. Zo heeft Eliabi model autos 
gemaakt die op batterijen konden rijden. En hieronder staat Eliabi afgebeeld 
met zijn laatste uitvinding: een waterpomp gemaakt van spullen die hij op 
school gevonden heeft. – Alle kinderen hebben een boom op naam gekregen,
waar ze voor moeten zorgen. – Eliabi doet dit dus op een wat geavanceerde 
manier met zijn eigen pomp die d.m.v. een windmolentje aangedreven 
wordt, en het boompje doorlopend een beetje water geeft. Zoals verwacht 
wil Eliabi in de toekomst verder in de techniek. De jongen heeft veel 
potentieel en het is nu voor een groot deel afhankelijk van de mogelijkheden 
die we hem kunnen bieden, hoever hij kan komen in zijn leven. (Interview en 

foto’s door Neema Mwegoha, vertaalt uit Kiswahili)

Met warme kerstgroet uit Dodoma in Tanzania,
Nu onze kleuters van meer dan 10 jaar terug inmiddels schoolverlaters zijn
geworden, is het duidelijk dat we ver gekomen zijn, maar nog niet bij het
eindpunt van hun onderwijstraject zijn anngekomen. Vele jaren basisschool en daarna voortgezet onderwijs hier in 
Tanzania is duidelijk geen garantie om straks je eigen geld te kunnen verdienen. Sinds vorig jaar zijn we in samenwerking 
met het Lilianefonds en andere organisatie serieus aan het zoeken naar mogelijkheden om kansen op werkgelegenheid 
voor dove jongeren te verbeteren. In een land met hele hoge werkeloosheid zijn banen voor iedereen moeilijk te vinden 
en voor dove jongeren is dat bijna onmogelijk. We werken op dit moment aan faciliteiten om jongeren toegang te geven 
tot een 2-jarige beroepsopleidingen in Dodoma. Door de dove jongeren onderdak te bieden, zijn ze in de gelegenheid 
om naar een opleidingscentrum te kunnen gaan en daarnaast extra 
steun en training te ontvangen vanuit EOTAS. Dit hopen we te 
realiseren m.b.v. zogenaamde rugzakjes voor iedere leerling. Uw 
steun is van harte welkom om onze dove jongeren aan goede 
vakkennis te helpen, zodat ze binnenkort financieel onafhankelijk 
verder kunnen. 

Voor meer informatie over het werk van EOTAS en onderwijs voor 
dove kinderen in Tanzania kunt contact opnemen met Stichting 
EOTAS via onze email (hiernaast) of direct via mijn email: 
robindonkersgoed @ yahoo.co.uk 

Graag wens ik iedereen hele fijne kerstdagen en 
een voorspoedig 2019 toe.   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


