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1. Huidige situatie

Onze school probeert te voldoen aan de behoefte van de samenleving in 
Tanzania. Voor het jaar 2023 verwachten we 150 slechthorende kinderen te 
registreren bij ons op de school. Veel kinderen komen uit arme delen van de 
samenleving in de regio en kunnen niet elke dag heen en weer reizen tussen 
huis en school. De reden kan de afstand, gebrek aan geld, geen vervoer en 
familieproblemen zijn. Dit betekent dat ongeveer 130 kinderen op school 
moeten slapen, zodat ze dagelijks naar school kunnen en goede zorg en 
onderwijs krijgen. Alhoewel wij de faciliteiten hebben, is er een tekort aan 
37 stapelbedden en 132 kastjes voor alle kinderen die op school in hostels 
verblijven.

   

2. Oplossing

We hebben de faciliteiten en apparatuur op onze school om alle bedden en 
kastjes zelf te maken die nodig zijn voor de veiligheid, privacy en het welzijn 
van elk kind. Er is echter financiering nodig voor de aanschaf van alle 
materialen, gereedschappen en de arbeidskosten. Met voldoende financiële 
middelen kunnen we ervoor zorgen dat elk kind een veilige eigen plek heeft om 
op onze school te logeren en goede zorg en onderwijs te ontvangen.
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3. Doel

Alle kinderen hebben recht op gratis en goed onderwijs, maar voor veel dove 
kinderen in Tanzania is dit onmogelijk te realiseren als het kind om wat voor 
reden dan ook niet naar school kan. Om ervoor te zorgen dat elk kind dit 
basisrecht krijgt, moeten we een oplossing vinden om het belangrijkste 
obstakel te overwinnen, dat hen belemmert om naar school te gaan. Alleen het 
oprichten van een school is niet voldoende, als deze niet toegankelijk is. 
Tegelijkertijd is het verzorgen van dagelijks vervoer praktisch onmogelijk en 
veel te duur voor de school en de ouders. Daarom is de enige oplossing om een 
doof kind toegang te geven tot onderwijs, het bieden van goede huisvesting 
en zorg op de school.

4. Implementatie

Als er voldoende financiering is, kunnen de materialen worden aangeschaft en 
kan er voor elk kind een eigen bed en een eigen kastjes worden gemaakt. Het 
doel is om dit project zo snel mogelijk af te ronden en mogelijk zelfs 
gefaseerd uit te voeren, afhankelijk van de beschikbare middelen. Stichting 
EOTAS heeft de complete Dovenschool al gebouwd met meubilair en andere 
voorzieningen. Hierdoor heeft de organisatie een ruime ervaring in het op tijd 
en binnen budget uitvoeren en voltooien van projecten met de beschikbare 
middelen.

5. Begroting

Onderstaand budget geeft de prijs voor twee kinderen aan in de kolom “prijs 
per stapelbed”, omdat elk stapelbed twee kinderen met twee kluisjes kan 
huisvesten. In de kolom totale kosten staan de prijzen voor het complete Bed 
and Lockers project.

 Financiering is welkom voor bed en kastje per individueel kind.
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 Financiering is ook welkom voor meerdere bedden en kastjes bij elkaar, 
zoals gewenst door de donateur. 

 Onderstaande cirkeldiagram toont het verloop van ontvangen fondsen 
ten opzichte van het totaal bedrag en het aantal bedden inclusief 
kastjes dat voor de kinderen gemaakt kan worden.

Omschrijving Aantal
Totale prijs

Staal voor het frame 37 52.92 1,957.92
Hout voor bodemlatten 37 10.00 370.00
verfmaterialen 37 6.25 231.25
Klamboes 37 14.58 539.58
Matrassen, kussens 37 41.67 1,541.67
Lakens 37 12.50 462.50
Overigen, gereedschap 37 7.08 262.08
Arbeidskosten 37 37.50 1,387.50
SUBTOTAAL 182.50 6,752.50

132 Kastjes

Multiplex platen 66 27.08 1,787.50
Hoekprofielen 66 7.29 481.25
Verfmaterialen 66 4.17 275.00
Overigen, gereedschap 66 8.33 550.00
Arbeidskosten 66 8.33 550.00
SUBTOTAAL 55.21 3,643.75

Onvoorzien @ 5% 1 11.89 519.81

TOTAAL 249.59 10,916.06

Euro (€)
Prijs per 
stapelbed

37 Complete 
stapelbedden
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