TANZATOTO JAARVERSLAG 2017

Middels dit jaarverslag willen wij u zoals altijd op de hoogte brengen van de ondersteuning
van Tanzatoto in Morogoro. 2017 Was voor de stichting een belangrijk jaar want we vierden
ons 15 jarig bestaan!

De Stichting rakende zaken
In 2017 is door het bestuur in afstemming met de medewerkers in Tanzania gekeken op
welke wijze we kunnen bijdragen wanneer we afreizen naar Tanzania. Tijdens deze
zoektocht heeft onze secretaris Wilma Hogenbirk te kennen gegeven niet meer in het
bestuur te willen deelnemen wegens privéomstandigheden. Wel blijft Wilma Hogenbrik
verbonden aan Tanzatoto als adviseur. Eind 2017 heeft het bestuur op gepaste wijze
afscheid van haar secretaris genomen.
Ook op deze plaats willen wij haar nogmaals danken voor haar inzet, in de afgelopen jaren.
De vrije plaats als secretaris wordt in 2018 door het bestuurslid Desiree Nobels ingevuld.

Werkzaamheden Tanzania lokaal
De Stichting heeft in 2017 haar ondersteuning van lokale activiteiten voortgezet. Dit betreft
onder anderen het mogelijk maken van kleine ouderworkshops in de scholen. Het voorzien
van ondersteuning middels een ervaringsdeskundige.
Werkzaamheden Tanzatoto in Tanzania
De bestuursleden Kees Ate en Desiree Nobels hebben in oktober 2017 een bezoek gebracht
aan Tanzania.
Een van de doelen van deze reis was het ondersteunen van het Regionale seminar voor
ouders van dove kinderen alsmede ouders van kinderen met een Communicatief
Meervoudige Beperking (CMB).
Om de kennisdeling te bevorderen op lokaal niveau, is er voorafgaand aan de bijeenkomst
een middag georganiseerd met leraren uit de regio. Hier is gezamenlijk het seminar
voorbereid en zijn er afspraken gemaakt om de deskundigheid van de leerkrachten te
bevorderen/stimuleren middels het delen van artikelen en informatie over doofheid via
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Dropbox. Leerkrachten hebben na hun opleiding geen mogelijkheid tot bijscholing terwijl de
vraag naar permanente educatie heel groot is.
Het seminar is gehouden op 21 oktober 2017 en werd bezocht door ongeveer 85 ouders en
grootouders. Tijdens het seminar zijn de ouders en grootouders onderverdeeld in een drietal
groepen, waarbij in de eerste twee groepen onderscheid is gemaakt op basis van ervaring
met de gebarentaal. De derde groep waren de ouders van de kinderen met CMB.
Beroepsonderwijs
Waar we vanuit Tanzatoto niet direct in voorzien maar wat we wel signaleren is de sterke
behoefte die ontstaat voor een goede beroepsopleiding voor de dove jongeren.
De school in Kilakala heeft van Organisatie 4H een naaimachine gekregen. Echter materiaal
om mee te oefenen zat hier niet bij. Tanzatoto heeft een geringe bijdrage gegeven, zodat
met de machine geoefend kan worden.
De school in Kauzenie had een vergelijkbaar probleem, namelijk wel een toolbox gekregen
voor opleiding naar timmerman, maar geen materiaal en opleider. We hebben hier vanuit
Tanzatoto een voorstel gedaan en hopen dit idee ook kansrijk te maken.
Een ander doel van de reis was het zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden om de
effectiviteit van onze inzet te vergroten. Doreen Mushi van Tusome Tech had begin 2017
contact gezocht met Tanzatoto met de vraag of zij het gebarenboek mocht digitaliseren. In
Dar Es Salaam hebben we met haar afgesproken om kennis te maken en de mogelijkheden
met elkaar te bespreken.
Doreen Mushi is gespecialiseerd in het maken van educatieve content en wil graag haar
bijdrage leveren aan de doelgroep dove kinderen en jongeren door het digitaal beschikbaar
maken van leerstof. De intentie is om in samenwerking met Chavita (Tanzaniaanse
dovenorganisatie) eerst het gebarenboek te digitaliseren en daarna te kijken hoe we de
content verder kunnen uitbreiden. Dit gebeurt in afstemming met de school in Kilakala en
een school voor dove kinderen iets buiten Dar Es Salaam. De opnamen worden gemaakt
met dove jongeren (worden zo goede rolmodellen). Kijk voor de eerste resultaten op
http://www.tusometech.co.tz/index.php/special
Het digitaal verstrekken van het gebarenboek maakt dat veel meer mensen het boek kunnen
gebruiken daarnaast is het kostenbesparend en natuurlijk zeer aantrekkelijk om mee te
werken.
Plannen voor 2018:
Werkbezoek in oktober 2018 om goed in contact te blijven met onze trainers, training te
geven en te ondersteunen bij het regionale seminar.
Tijdens het werkbezoek verdere afstemming met Doreen Mushi.
Ondersteunen van de leerkrachten op afstand middel de educatieve artikelen, delen via
Dropbox.
Onderzoeken van mogelijkheden voor beroepsscholing van dove jongeren voor een plek op
de arbeidsmarkt in de regio Morogoro.

2

