Tanzatoto jaarverslag 2014
We kunnen terugkijken naar een heel positief jaar waarin we veel bereikt hebben. Ook dit jaar
hebben we weer 2 seminars georganiseerd en hebben we zodoende 140 ouders en 6 nieuwe
leerkrachten les kunnen geven in gebarentaal en uitleg kunnen geven over de opvoeding van dove
kinderen.
Daarnaast hebben we een nieuw bestuurslid aan ons bestuur kunnen toevoegen, te weten Desiree
Nobels.
Extra bijzonder dit jaar was dat in april een nieuwe Nederlandse dove expert, Martijn Kamphuis
een belangrijke inhoudelijke bijdrage heeft geleverd aan het seminar en dat onze lokale trainers uit
Morogoro dit jaar zelf een seminar hebben georganiseerd in oktober.
Werkbezoek april ‘14
In april dit jaar reisden Wilma Hogenbirk, Martijn Kamphuis en Kees-Ate van der Meer via Dar es
Salaam af naar Morogoro. In Dar es Salaam konden we dankzij een speciale sponsoractie van de
Prinsengrachtkerk extra Montessori lesmateriaal aanschaffen.
Eenmaal in Morogoro werden we warm welkom geheten door de leraren van de Kauzeni school.
De nieuwe school waar we vorig jaar voor het eerst op bezoek waren gekomen. En wat een
verschil zagen we daar! Alle materialen die we de vorige keer hadden meegenomen hingen overal
in de klas en de leerlingen zaten duidelijk
veel beter in hun vel dan de vorige keer. De docenten hadden ook extra financiering van de
gemeente aangevraagd als het ging om de lunch (want het is vaak zo; geen voedsel, geen
leerlingen en met een lege maag kun je niets leren). Er stonden grote zakken rijst en bonen achter
in de klas en soms tijdens de les werd er door de oudste leerlingen voor de lunch gezorgd.

Op de Kihonda school maakten we net de laatste lesdagen mee van Mr Matola, hij ging namelijk
met pensioen. Een Tanzatoto docent van het eerste uur. Gelukkig had de gemeente al een nieuwe
docent aangesteld en was het Kihonda team snel weer compleet.
Op zaterdag organiseerden wij het seminar en hebben dit jaar extra aandacht besteed aan de
dove docenten in ons lokale team. Martijn kon prima in internationale gebarentaal met hen
communiceren waardoor zij ook een groot gedeelte van de lessen aan de ouders konden geven!
Ook konden zij vanuit hun eigen ervaring vertellen hoe het is om als doof persoon op de groeien in
Tanzania en we konden merken dat die verhalen echt grote indruk maakten op de ouders.
In de evaluatie van dit seminar konden we pas echt merken dat we grote stappen hebben gezet.
Onze trainers gaven aan dat zij zeker in staat zouden zijn om het
volgende seminar zelf te organiseren! En dat is natuurlijk erg goed nieuws
Seminar oktober 2014
Zaterdag 18 oktober was het dan zover. De eerste seminar in Morogoro, zonder dat daar

Tanzatoto vrijwilligers uit Nederland bij aanwezig waren. Wij zaten hier in Nederland met ons
mobiel in de hand, zou het gaan lukken? Zouden er voldoende ouders op komen dagen?
En wat is het fijn dat we tegenwoordig kunnen emailen en whatsappen. Een aantal dagen later
zagen we via de computer de voor ons bekende beelden. De Montfortschool zat weer vol met
ouders!
En precies zo als wij het vaak gedaan hebben een groepsfoto van de tweede verdieping van de
Montfortschool.
Overige projecten .
Ondertussen gaan onze andere projecten ook gewoon door. Er is op dit moment intensieve
samenwerking met de internationale afdeling van Kentalis. Zij zoeken op dit moment sponsoring
om ervoor te zorg dat de leesmethode Reading Skills voor Deaf childeren (RSDC) onderdeel gaat
worden van het basis curriculum voor alle dove kinderen in Tanzania, Kenia en Oeganda. Als dit
lukt dan zullen alle dove kinderen les programma’s op maat krijgen.
Voorwaarde voor deze verandering is wel dat er onderzoek gedaan wordt naar effectiviteit van de
leesmethode en waarschijnlijk zal dit gedeeltelijk in Morogoro onderzocht worden.
Het zal een fantastische ontwikkeling zijn als een leermethode die zijn basis kent op de Kilakala
school verspreid wordt over een aantal Oost Afrikaanse landen.
We hebben ook dit jaar verschillende fondsen ontvangen om het gebarenwoordenboek te
herdrukken. Er komt een aangepaste versie waarbij het Tanzaniaanse handalfabet ook
toegevoegd wordt. Bij ons volgende werkbezoek kunnen we weer koffers vol meenemen!
Plannen voor 2015 samengevat:
•

Een werkbezoek om Kentalis te ondersteunen bij het onderzoek
naar RSDC.

•

Een werkbezoek in april/mei om
een seminar te organiseren en de
klassen te ondersteunen.

•

Lokale trainers trainen in de meest
recente ontwikkelingen rond het
onderwijs van dove kinderen.

•

Uitbreiding technische
(communicatie) middelen.

