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Namens het bestuur,
Weer een jaar voorbij met veel uiteenlopende
verwachtingen, variërend tussen volledige vrijheid om
weer te reizen tot algehele lock-down. Nu bijna twee
jaar verder na de eerste Corona gevallen en het is
duidelijk dat niemand ontsnapt aan directe of indirecte
gevolgen ervan. In Tanzania merken we vooral dat we nu
al bijna twee jaar geen bezoek uit Nederland hebben
ontvangen op Camp Holland. Vooral medische studenten
en vrijwilligers op verschillende projecten in Dodoma
kunnen op het moment niet komen en daardoor loopt
onze Dovenschool heel veel steungeld mis. Gelukkig
heeft Stichting EOTAS in de afgelopen jaren wat geld
opzij kunnen zetten, maar dit is geen bodemloze put. Bijna alle extra activiteiten staan nu stil, zodat we in
ieder geval nog salaris van zorg en onderwijspersoneel kunnen blijven betalen. Samen met u hopen we
allemaal dat alles weer snel naar “normaal” gaat, zodat dove kinderen naar school kunnen blijven gaan.
Zonder steun en EOTAS, is er geen zorg voor de kinderen, waardoor meer dan 100 kinderen niet op school
kunnen verblijven en dus ook hun onderwijs en kansen voor de toekomst gaan mislopen. We kunnen de
kinderen niet de dupe laten worden van volwassen problemen in deze wereld. Uw financiële steun is van
harte welkom om de school door te laten gaan!
Robin van Donkersgoed

Een gebroken arm voor een doof kind is dubbel lastig.
Sommige kinderen gaan door het leven zonder (gelukkig) enig serieus
probleem, terwijl andere kinderen met veel uitdagingen te maken
krijgen. Abdulshakiri brak voor het eerst in 2020 zijn linkerarm
terwijl hij op school speelde met zijn klasgenoten. Dankzij goede
samenwerking tussen zijn ouders en Stichting EOTAS kon zijn arm
weer goed gezet worden en kon hij volledig herstellen. Helaas brak
hij zijn arm opnieuw afgelopen september, terwijl hij buiten met
andere kinderen aan het spelen was en verkeerd kwam te vallen. Het
was voor dove en huilende Abdushakiri, die veel pijn had , onmogelijk
om aan zijn ook dove moeder uit te leggen wat er gebeurd was, omdat
hij zijn handen nu niet kon gebruiken voor gebaren. Zijn arm is
inmiddels weer bruikbaar, maar niet goed hersteld en is korter
geworden. Als een doof kind een arm breekt, dan doet dat niet alleen
veel pijn, maar ook de communicatie met ouders en de verdere sociale
omgeving wordt dan meteen geblokkeerd.

Onze kinderen doen mee aan een boekenfestival van de Dodoma Bibliotheek
Dit jaar kreeg de school een uitnodiging van de
Gemeentelijke Bibliotheek om mee te doen aan een
meerdaags boekenfestival, samen met een aantal
andere scholen. Het doel van dit festival was om
kinderen aan te moedigen boeken voor de lol te
lezen en te begrijpen dat boeken niet alleen om te
leren zijn. Daarnaast kregen de kinderen ruimte
om elkaar te ontmoeten onder andere
omstandigheden dan wat ze normaal op school
gewend zijn.
Het programma was verdeeld over vijf dagen met verschillende activiteiten. Onze dove leerlingen kregen
de kans om te laten zien hoe dove kinderen tegelijk kunnen lezen en vertalen naar gebarentaal. Dit
verraste veel mensen die op dit festival aanwezig waren,
omdat veel mensen in Tanzania nog niet weten dat dove
kinderen kunnen lezen of zelfs de woorden begrijpen.
Daarnaast konden de kinderen mee doen aan discussies aan
de hand van teksten uit een boek en verder was er ook
gelegenheid voor sport en spel. Op de laatste dag was er
een nationale presentatie, waarbij onze kinderen prijzen
mochten ontvangen van de secretaris-generaal van het
ministerie van Onderwijs. Onze Dovenschool ontving ook
een prijs voor algemene goede prestatie. De kinderen
ontvingen notitieboekjes, linialen, inktpennen, potloden,
verfkleuren en gummen en een certificaat van deelname.

Wisseling in het bestuur
Afgelopen oktober heeft er een wisseling van bestuursleden plaatsgevonden. Rob Timmer heeft na zes
jaar zijn taken neergelegd en Monique Bekker heeft zijn plek ingenomen. Rob, bij deze wil het Eotas
bestuur je heel hartelijk danken voor jouw inzet en betrokkenheid!
Afscheidswoord van Rob

Met het onderstaande stukje neemt Rob afscheid van Eotas en verwelkomt hij Monique in het bestuur:
Eerst even voorstellen: mijn naam is Rob Timmer. Heel mijn leven heb ik in het dovenonderwijs gewerkt.
Een boeiend leven. Lesgeven aan een geweldige doelgroep. Lesgeven in een tijd waarin zich in de
dovenwereld ontzettend veel veranderingen hebben afgespeeld: van de ontwikkeling van de gebarentaal
tot de toepassing van het cochleair implantaat. Na bijna 25 jaar kwam ik terecht op de A.G. Bellschool,
een school voor voortgezet onderwijs voor dove leerlingen.
Daar werkte ik samen met jou, Monique Bekker. Jij vertelde mij over jouw omzwervingen en je leven. Over
Tanzania en het leven dat je daar leidde. Het werken met dove kinderen in een compleet andere cultuur.
Ook over het ontstaan van een school voor dove kinderen in Dodoma. Vanaf de eerste steen opgezet door
Robin van Donkersgoed.

In 2015 kwam jij met de vraag of ik in het bestuur van de stichting Eotas plaats wilde nemen. Jij vroeg
mij dit, omdat wij samen vaak discussieerden over de
ontwikkelingsmogelijkheden van dove kinderen. Jij wist van mijn
passie voor wat betreft de geweldige mogelijkheden die dove
kleuters al hebben. Wat dove kleuters al spelenderwijs al kunnen
leren. En dat deze visie welkom zou zijn voor het
onderwijspersoneel in Dodoma.
Jij organiseerde op de A.G.Bellschool een project dat veel geld
opleverde voor de school in Dodoma EN je regelde dat ik naar
Dodoma kon gaan. Wat ik daar zag: hulde aan Robin: wat een
doorzetter; wat een mooie school; wat een organisatie; maar ook:
wat een geweldige kinderen. Ik heb daar getracht bij het
onderwijspersoneel duidelijk te maken wat de mogelijkheden van
dove kinderen zijn. Maar daar zal nog wel een cultuuromslag in
gemaakt moeten worden. Het is niet anders!
Vanwege pensioen en andere zaken heb ik besloten om mijn bestuursfunctie neer te leggen.

Monique, jij hebt besloten om deze functie over te
nemen. Een beter iemand is er niet: je spreekt de talen:
gebaren, Swahili en nog een paar, maar bovenal: je ademt
Tanzania en je affectie voor de doelgroep is enorm.
Verder hoeft niemand je iets bij te brengen over de
cultuur en werkwijze aldaar die enorm verschilt met die
van ons. Allemaal vaardigheden die je nodig hebt en goed
kunt gebruiken.
Allemaal heel veel succes en ga door met waar jullie mee
bezig zijn.

Groet, Rob Timmer.

In de spotlights: De dames op het kantoor.
Het kantoor is het kloppend hart van de school, want dat is de plek waar alle administratieve en financiële
zaken worden afgehandeld door Hawa Ramadhani en Neema Mwegoha. Zij zijn al jaren de trouwe krachten
en rechterhanden van Robin. Tijd om ze in de spotlights te zetten!
Hawa en Neema, kunnen jullie iets vertellen over jullie jeugd en hoe jullie bij Robin terecht zijn
gekomen?

Neema: Mijn volledige naam is Neema Rose Jackson Mwegoha. Ik ben geboren op 2 september 1988, en
opgegroeid in Dodoma. Daar ging ik naar de basisschool en naar het voortgezet onderwijs, waar ik VWO
heb gedaan. Daarna heb ik een jaar voor een Chinees bedrijf gewerkt als magazijnmedewerker en ben ik
ook een jaar ambassadrice geweest voor Airtel, een mobiel telefoonbedrijf.

Vervolgens heb ik een secretaresseopleiding gevolgd
in Tabora waar ik in december 2012 mijn diploma heb
gehaald. In januari 2013 ben ik begonnen bij Eotas,
waar ik geïntroduceerd werd door Ganana Kamwela,
die al voor Robin werkte.

Hawa: van kinds af aan was ik al geïnteresseerd in
computers. Ik ging naar school op de doven-unit in
Kigwe (een dorp buiten Dodoma); die plek werd mijn
thuis omdat mijn eigen familie niets begreep van
doofheid. Ik had een tante die maatschappelijk werk
deed en door haar ben ik in Kigwe terecht gekomen.
Toen in de vierde klas zat (groep 6) ontmoette ik
Robin voor het eerst. Hij zette een buitenschools praktijkprogramma op zoals een schooltuin, een
computercursus, elektriciteit en timmeren. Ik heb aan van alles meegedaan, maar één onderdeel is mijn
hobby geworden: dat is de computer. De computer helpt
me bij de boekhouding en ook om geld te sparen voor mijn
leven met mijn eigen familie. Nu doe ik de boekhouding in
het Eotas kantoor, met behulp van de computer! Door
Robin heb ik ervaring opgedaan in de boekhouding en in het
omgaan met sponsors uit Nederland.
Hoe zijn jullie getraind voor het werk wat jullie doen?
Jullie zijn beiden handig met de computer, jullie doen
de financiële administratie, jullie communiceren met
veel verschillende mensen en niet iedereen werkt met
jullie mee. Toch gaat het jullie goed af. Hoe denken
jullie dat dat komt?

Neema: in het begin was het inderdaad lastig, hoewel ik al twee jaar een computercursus had gevolgd.
Maar door de praktische ervaring die ik opdeed bij Eotas, werd het steeds makkelijker. Tijdens de
secretaresseopleiding leerden we al met verschillende soorten mensen omgaan, dat heeft me heel erg
geholpen bij het werk wat ik nu doe. Van nature ben ik een kalm persoon, dat komt ook goed van pas bij
het omgaan met verschillende mensen en situaties.

Hawa: Ik ben getraind in het praktijkprogramma van Robin. Ik heb ook ‘life skills’ van hem geleerd en ook
ik heb een secretaresse cursus gedaan in Tabora, waar ik computer- en secretaresse certificaten heb
gehaald. Ik kan nu een computer aansluiten, problemen vaststellen en oplossen. Soms heb ik Robin daar
nog bij nodig.
In de financiële administratie houd ik de begrotingen in de gaten, ik help mee begrotingen op te stellen, ik
doe suggesties voor verbeteringen en ik doe de betalingen die Robin heeft goedgekeurd. Ik houd ook de
de dagelijkse uitgaven bij die ik nauwkeurig met bonnetjes verantwoord. De balans moet op orde zijn!
Ik kan goed communiceren met iedereen die in het kantoor komt. Ik vraag wat er nodig is en daar help ik
bij. Soms werken mensen niet mee, maar ze krijgen ze pas wat ze nodig hebben als ze dat wel doen.
Kunnen jullie een voorbeeld geven van een typische werkdag?

Neema: we maken veel rapportages, zoals voor het Liliane Fonds (MB). Dit is een groot deel van ons werk
omdat we voor ieder kind de voortgang moeten bijhouden, de verhalen, de bijzonderheden en natuurlijk de
foto’s.

Hawa: Ik doe de maandelijkse betalingen van de salarissen, ik maak begrotingen, ik houd de
huuropbrengsten bij van de huurders op Camp Holland, ik doe bankoverschrijvingen; kortom alles wat met
geld te maken heeft!
Wat is het leukste aan jullie werk?

Neema: Bijna alles. Ik kan wel zeggen dat dit mijn droombaan is. Door het werken met dove kinderen heb
ik ook gebarentaal geleerd, een taal die door maar weinig mensen wordt beheerst.

Hawa: Het leukst vind ik het beheren van Kmymoney (een nieuw gratis boekhoudprogramma in Tanzania;
MB).
Wat zijn de uitdagingen?

Neema: De uitdagingen liggen in alles wat goed is. Werken met overheidsfunctionarissen kan erg
uitdagend zijn. Ze willen niet altijd met ons communiceren en zeker als we informatie nodig hebben, kan
het heel moeilijk zijn die te bemachtigen.

Hawa: sommige mensen houden zich niet aan de begroting. Zij willen gewoon geld zonder een plan en
zonder het te willen verantwoorden. Dat kan natuurlijk niet. Zelfs voor noodgevallen willen we een
begroting of een kostenopgave zien. Wij werken volgens plan. Altijd.

EOTAS organiseert regelmatig bijeenkomsten, zodat ouders en dove kinderen samen gebarentaal kunnen leren.

Robin is vorig jaar officieel met pensioen gegaan, maar hij is nog steeds heel actief op school. Hoe
gaan jullie in de toekomst zonder hem verder?

Neema: Dit is een bittere pil om te slikken. Voor mij is het onmogelijk om Eotas of Dodoma dovenschool
te zeggen, zonder ook Robin te zeggen. Ik veronderstel dat we flexibel moeten zijn als we zonder Robin
verder moeten. We zullen op zijn manier verder werken, zoals we gewend zijn. We gaan door met het
werk, zelfs al het niet 100 % in orde is, zoals het zijne altijd is.

Hawa: Ook zonder Robin gaan we gewoon door, want we hebben een bestuur en ook een ‘Memorandum of
Understanding’ tussen Eotas en de overheid. We hebben een bestuur in Tanzania en in Nederland.
Wat zijn jullie dromen voor de toekomst? Professioneel en persoonlijk?

Neema: Professioneel gezien wil ik alles wat ik op mijn werk doe goed beheersen en op persoonlijk vlak wil
ik op zoveel verschillende manieren succesvol zijn!

Hawa: Boekhouden en álles wat met mijn werk te maken heeft!
Monique Bekker

Dankzij sponsoring, vrijwilligers en ons personeel in Tanzania is er weer een groep dove kinderen geslaagd.

Beste vrienden en donateurs,
Tijd om vooruit te kijken naar 2022. Wat zal het komend jaar ons allemaal gaan brengen? Een paar jaar
geleden gingen we er bijna automatisch vanuit dat het nieuwe jaar een vervolg van het huidige jaar zou
zijn. Niemand was echt voorbereid op grote veranderingen. De wereld is in de afgelopen paar jaar
enorm veranderd en ook voor het komend jaar is er echt niks meer te voorspellen. Onze ronde wereld
kan alle kanten op gaan draaien. Eén ding is wel duidelijk; met een beetje aanpassen komen we de
moeilijke tijden ook wel door. Als er één ding is dat ik geleerd heb in Tanzania, dan is het wel dat het
leven heel onvoorspelbaar kan zijn en er maar weinig zekerheid is van dag op dag, ondanks dat we
allemaal op dezelfde planeet wonen. Het zou fijn zijn als we het komend jaar de zwaksten onder ons
kunnen blijven steunen, want zij hebben geen vangnet om door moeilijke tijden heen te komen. Als we
niet samen wat voor het onderwijs van dove kinderen in Tanzania kunnen doen, dan hebben zij gewoon
geen kans in deze wereld.
Als u mogelijkheden heeft om één of meerder kinderen te
sponsoren, dan kunt u dat aan ons laten weten via de email
hiernaast en voorzien wij u van alle nodige informatie. U
kunt onze school ook ondersteunen met een donatie via
onze website: https://eotasfoundation.org/doneren/
Graag wens ik iedereen hele fijne kerstdagen en
een gezond en voorspoedig 2022 toe.
Robin van Donkersgoed (robindonkersgoed @ yahoo.co.uk )

Info:

Voor meer informatie over sponsoring
van dove kinderen 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

