
 
Beste mensen,
Bijna aan het einde van een veelbewogen jaar is het
nagenoeg onmogelijk om iets te schrijven zonder stil te
staan bij de vele zaken die wereldwijd gebeurd zijn dit
jaar. Alhoewel onze dove kinderen in Tanzania  ver van
alle problemen lijken af te staan, zijn juist zij diegenen
die er zwaar door geraakt worden. We kunnen stellen
dat niet één doof kind bij ons op school enig idee heeft
hoe de wereld in elkaar zit, maar ondertussen hebben
ze allemaal wel te maken met de gevolgen van wat er
elders gebeurt. Zo hebben we een serieus gebrek aan
water op school, zijn de prijzen van eten en vervoer en andere artikelen enorm gestegen, en daarom 
kunnen we veel leerzame activiteiten niet meer uitvoeren. Het vinden van gespecialiseerde vrijwilligers is 
tegenwoordig zo goed als onmogelijk geworden. Bovendien is de financiële ondersteuning hard 
teruggelopen. Dankzij onze vrijwillige bestuursleden en een strakke begroting, heeft Stichting EOTAS in 
de afgelopen jaren al wat geld gereserveerd voor deze zware periode, zodat we in de komende tijd onze 
lopende kosten kunnen blijven dekken, hoe het ook verder gaat in de wereld. Uiteindelijk moeten alle 
kinderen, waar ook ter wereld, een eerlijke kans op goed onderwijs hebben, wat niet alleen van groot 
belang is voor hun eigen leven, maar ook voor de mensheid als een geheel. (Robin van Donkersgoed)

Gehoortesten voor de kinderen bij ons op school.
Stichting EOTAS heeft met behulp van sponsors een goede audiometriekamer kunnen opzetten. Hierdoor 
kunnen wij alle kinderen testen op hun gehoor en bepalen of kinderen nog in aanmerking kunnen komen 
voor een hoortoestel. Daarnaast helpt de school tegen betaling ook mensen uit de omgeving met een 

gehoortest en eventueel hoortoestel, zodat er wat geld binnenkomt 
om ons te helpen met lopende kosten. Bilali is één van de dove 
medewerkers bij EOTAS die de gehoortesten afneemt. Wij zijn de 
enige instantie in Dodoma Regio die betrouwbare testen kan 
uitvoeren en mensen voorzien van een modern digitaal gehoortoestel. 
Op deze manier kunnen wij gedoneerde toestellen omzetten in geld 
dat wij hard nodig hebben voor de zorg van de dove kinderen bij ons 
op school. Ook geeft Bilali training aan onze medewerkster Rehema, 
om een basale gehoortest bij de kinderen te kunnen afnemen. Hoewel
de test niet geheel volgens Nederlands protocol wordt afgenomen, 
blijkt die wel effectief te zijn voor de kinderen.  Op de foto wordt 
Godfrey Gryson Matete (7j, groep 2) getest door Bilali (rechts) en 
Rehema, (Kleuterleidster) (links).
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Een cadeautje van de Tanzaniaanse
belastingdienst.
Begin november kregen we bezoek van 2 mensen van
de Tanzaniaanse belastingdienst. Zoals waarschijnlijk
bij de meeste mensen het geval is, schoten we hier 
meteen van in de stress. Nu bleek juist dat ze op
bezoek kwamen om onze school een cadeautje te
geven in plaats van een bijdrage te eisen. Voor de
verandering eens een leuke verrassing uit deze hoek. 
De belastingdienst is een campagne aan het voeren
om vriendelijker en meer betrokken bij de samenleving over te komen. Dit doen zij door een aantal 
belangrijke instellingen te bezoeken om uit te vinden wat er echt nodig is en waarmee zij kunnen helpen. 

Midden november kwamen ze met een grote groep, 
inclusief de directeur, bij ons op school terug voor een
tweede bezoek met een pakket noodzakelijke spullen 
voor de school.  In dit pakket zaten o.a. lakens, 
muskietennetten, hygiëne producten, schriften, 
potloden en pennen. Ze waren onder de indruk van de 
manier waarop onze leerlingen hetzelfde 
lesprogramma kunnen volgen als horende kinderen op 
reguliere lagere scholen en dat vooral de oudere 
kinderen goed begrepen wat er plaats vond.

Beste lezer,
Wat fijn dat u even de tijd neemt om onze nieuwsbrief te lezen.
Graag neem ik u, namens het bestuur van EOTAS, mee op een virtuele reis naar Dodoma, Tanzania. 
Afgelopen oktober 2022 was het voor mij, eindelijk na ruim 2 jaar, weer de hoogste tijd om naar Tanzania
af te reizen. Om verschillende redenen was dit bezoek heel erg belangrijk en bijzonder. Allereerst voor 
mijn eigen motivatie. Hier in Nederland zijn we in deze tijden allemaal met onze eigen sores bezig. 
Energieprijzen, benzinekosten, enzovoort.  Daardoor verschuiven de kinderen in Tanzania toch enigszins 
naar de achtergrond. Hoeveel ik dat ook probeer te voorkomen, onwillekeurig is dat toch zo. 

Wat doet het dan goed om in Tanzania aan te komen en te zien waar je het voor doet. De Dodoma Doven 
school in Tanzania is af. De klaslokalen zitten vol. Eten wordt gekookt. Het loopt. De school draait. 
Iedereen doet zijn werk. Wat geweldig om hieraan mijn steentje te mogen bijdragen. ... En ja hoor, de 
motivatie is weer volledig terug!

Dit bezoek was ook belangrijk omdat ik inmiddels een behoorlijke verzameling hoortoestellen had op 
zolder die mee moesten naar Tanzania. Er zijn uiteraard veel dove kinderen en volwassenen die nog 
voldoende gehoor hebben om profijt van een hoortoestel te hebben. Dankzij donaties van goede kwaliteit 
hoortoestellen en apparatuur in Nederland kunnen we aan die vraag voldoen.

Tot slot was dit bezoek zeer bijzonder omdat ik samen met mijn dochter van 4 ben gereisd. Om deze 
ervaring door de ogen van een kind van 4 te zien plaatst veel in perspectief. Van tevoren kreeg ik veel 
vragen: o.a. "hoe zal ze communiceren met de kinderen daar?" 



Onderstaande postte ik daags na onze terugkeer in Nederland op Facebook:

2 meiden, vriendinnen. Beide vrolijk, enthousiast, leergierig, houden van dansen en spelen. 

De één is geboren met 2 misschien wel iets te goede oren, in één van de rijkste landen ter wereld. De 
wereld ligt aan haar voeten.

De ander doof. Geboren in één van de minst bedeelde landen ter wereld. Haar kansen zijn zeer veel 
beperkter. Gelukkig is ze terecht gekomen op de Doven School van EOTAS Foundation en kan ze 
knutselen en spelen bij WanaZiwi. 

Wat hebben deze meiden het gezellig samen.
Zonder elkaars taal te begrijpen en zonder
iets te weten van de achtergrond van de
ander. Ze lachen samen. Ze spelen samen. Ze
leren samen. En toveren een glimlach op de
gezichten van vele anderen. 

Wil jij ons meehelpen om de kansen te
vergroten van de dove kinderen in Tanzania?
Ga dan naar www.eotasfoundation.org en druk
op de doneerknop. Namens deze meiden en alle
anderen; bedankt!

Wat mij persoonlijk mogelijk nog het meest bijgebleven is van deze reis is het volgende. Over het 
algemeen hebben we het in Nederland heel erg goed, maar zien we dat niet altijd zo. De mensen, en met 
name de dove kinderen in Tanzania, die hebben écht problemen. Financieel, economisch, onderwijs, 
gezondheid. En toch zijn alle mensen blij, ze zijn tevreden met hetgeen ze hebben, ze lachen, zijn 
ontspannen, zitten goed in hun vel en zijn er voor elkaar. Het gaat goed met ze. Dat raakte mij. Ik ga al 
jaren naar Tanzania met het idee dat ik de mensen daar iets kan leren. Maar hierin geven zij mij een 
enorme wijze les die ik probeer mee te nemen terug naar huis en uit te dragen in mijn omgeving.
Namens het EOTAS bestuur: Nienke Munting, Secretaris Stichting EOTAS
   

Ons onderhoudsteam
Al het meubilair en gebouwen
wordt door ons eigen team van
dove en horende vakmensen
gemaakt en gerepareerd. Op de
foto links is de timmerman Maiko
een tafelblad aan het voorbereiden
voor spuitwerk. Rechts spuit
Mustafa het onderstel van de
tafel. Samen maken ze een nieuwe
tafeltennistafel die de kinderen
kunnen gebruiken om te kunnen
spelen op school.



Hiernaast staat onze dove monteur, Johari. Zoals onze andere
technische mensen, kan Johari veel verschillende taken
uitvoeren. Naast repareren van auto’s kan Johari ook lassen,
hout bewerken en metselen. Dankzij goede training bij ons, is
zijn doofheid geen belemmering om klussen uit te voeren.
Wanneer we op school even geen werk voor hem hebben, mag hij
ook betaalde klussen buiten de school uitvoeren.

Schoolmelk voor de kinderen
In oktober werd onze school uitgekozen voor een nationaal
initiatief om drinken van melk op school te bevorderen. Dit
programma wordt gesponsord door de FAO (Food and Agriculture Organization). De school kreeg voor een
aantal maanden gratis melk aangeboden voor de kinderen. Daarnaast kreeg iedereen op deze dag een 

uitgebreide lunch. De kinderen hebben gedurende 
deze dag een aantal voorstellingen met dans en 
toneel mogen uitvoeren. Met advies vanuit het 
schoolbestuur hebben de best presterende leerlingen
ook nog een extra cadeautje mogen ontvangen. Een 
samenvatting van de dag is ‘s avonds op het nationale 
nieuws verschenen. Het is duidelijk dat de Dodoma 
Dovenschool langzaam maar zeker aan respect wint 
op nationaal niveau en steeds meer erkenning vanuit 
de overheid krijgt. 

Nieuws uit de Montessori kleuterklas.
Net als Nienke heb ik dit jaar Tanzania weer
kunnen bezoeken. Ik was er in de zomervakantie en
heb nog net de kinderen kunnen zien voor de school
aan de verlengde zomervakantie vanwege de
volkstelling begon. Ik kijk op school altijd vooral
naar de kleuterklas, omdat daar mijn kennis en
ervaring ligt. De kleuterklas is gebaseerd op de
Montessori-methode, omdat deze methode goed

voor dove kinderen werkt en omdat er ook 
Montessori training in Tanzania beschikbaar is. De 
methode is gebaseerd op het principe dat kinderen 
leren door alle zintuigen in te zetten: “There is 
nothing in the mind that wasn’t first in the senses” 
(Maria Montessori, 1949). Het materiaal voor jonge 
kinderen is  ‘zintuigelijk materiaal’ waarmee zij 
vooral kunnen ervaren door te zien, te voelen en uit 
te proberen. 



Zo kunnen ook jonge dove kinderen die nog niet over gesproken
en/of gebarentaal beschikken al vanaf de eerste dag dat ze
binnenkomen snel veel leren. Daarnaast krijgen de kleuters ook
les in gebarentaal. Zodra ze de gebaren kunnen koppelen aan
het materiaal en de dagelijkse dingen in hun omgeving, gaan ze
met sprongen vooruit. De leerkracht van de kleuters,
Mwanaishi Shomari, is in Mwanza getraind in de Montessori
methode. Deze zomer vierde de Montessori Community of
Tanzania (MTAT) hun 25 jarig jubileum in Dodoma met
Montessori leerkrachten uit het hele land. Zij was erbij, samen
met het hoofd van de school, Maingu Kennedy en Felista
Urassa, de Montessori kleuterleerkracht van de Kilakala Unit
for the Deaf in Morogoro. Samen hebben zij het belang van de
Montessori methode voor dove kinderen daar goed duidelijk
gemaakt aan alle deelnemers, die zonder uitzondering allemaal

van reguliere scholen kwamen. Zelfs voor de 
Internationale Montessori Vereniging (AMI) die ook 
aanwezig was, was het niet bekend dat de Montessori 
benadering zo goed voor dove kinderen werkt. Het was 
zo’n eye-opener dat de AMI nu heeft besloten een 
podcast aan het onderwerp “Montessori voor dove 
kinderen in Tanzania’ te besteden.
Deze valt binnenkort te beluisteren via 
https://montessori-ami.org/about-ami/ami-talks.
Namens het EOTAS bestuur: Monique Bekker, 
bestuurslid.

Beste mensen,
Zoals u heeft kunnen lezen blijft EOTAS investeren in de toekomst van veel dove kinderen. Het is niet de
bedoeling om eindeloze hulp te geven, maar liever een weg te bieden naar economische en sociale 
zelfstandigheid voor dove mensen in Tanzania. Uiteraard begint dit met goede zorg en goed onderwijs 
voor dove kinderen die er zelf niet voor gekozen hebben om
doof geboren te zijn in Tanzania. Samen met uw financiële
steun kunnen we blijven investeren in een betere toekomst
voor deze kinderen op onze aardbol. 

Graag nodig ik u uit om onze website te bezoeken, waar u
tevens een donatieknop vind, mocht u willen ondersteunen. 
https://eotasfoundation.org/doneren/ 
Graag wens ik iedereen hele fijne kerstdagen en een
gezond en voorspoedig 2023 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

https://montessori-ami.org/about-ami/ami-talks

