TANZATOTO JAARVERSLAG 2015
Middels deze jaarverslag willen wij u zoals
altijd op de hoogte brengen van de
ondersteuning van Tanzatoto in Morogoro,
Tanzania het afgelopen jaar.
We kunnen terugkijken op een
productief jaar waarin we samen met de
mensen in Tanzania veel bereikt
hebben. Ook dit jaar zijn er seminars en
workshops georganiseerd en zijn
ouders geschoold in gebarentaal en
hebben uitleg gekregen over de
opvoeding van hun dove kind..
Werkbezoek februari 2015
Het werkbezoek van februari staat voor
een groot gedeelte in het teken van het
leesproject. Het Nederlandse leer en
leesprogramma Leespad wat door Kika
Meereboer aan de Afrikaanse situatie is
aangepast en sindsdien Reading Swahili for
Deaf Children (RSDC) wordt
genoemd gaat hopelijk onderdeel worden
van het curriculum van alle scholen voor
dove kinderen. Koninklijke Kentalis heeft
financiering ontvangen om effecten van
RSDC te onderzoeken. De Kilakala school,
waar de methode al jaren wordt toegepast
zal onderdeel uitmaken van het onderzoek.
Omdat Tanzatoto het project overdraagt
aan Kentalis en omdat de kinderen
onderzocht moeten worden zijn we extra
zorgvuldig geweest in de communicatie met
de scholen en met de gemeente. Het is
belangrijk om te weten dat gebarentaal
nog niet op alle scholen gangbaar is.
Gebarentaal is echter wel een onderdeel
van RSDC. Opnemen van RSDC in het
curriculum voor dove kinderen betekent
dus ook nationale invoering van Swahili
gebarentaal.
Ook hebben we sponsorgeld voor
lesmateriaal ontvangen. Bewust kopen wij
dit materiaal in Tanzania zelf. Het is zo
toegepast op de Tanzaniaanse situatie en
we ondersteunen ook de lokale bevolking.
Het Montessori centrum in Dar es Salaam
heeft een eigen werkplaats waar
Timmerlieden en tekenaars lesmateriaal
maken. We ondersteunen zo in één keer,
het Montessori centrum, de medewerkers
daar en de kinderen in Morogoro!

Werkbezoek mei 2015
Het is was seminar tijd! of oudercursus
zoals wij dat in Nederland zouden
noemen. We zoeken naar een goede
balans tussen kleine lokale workshops
voor ouders van dezelfde scholen en grote
seminars voor alle ouders van dove
kinderen in de Morogoro regio. In mei is
er weer een groot seminar en we kunnen
ter ondersteuning aanwezig zijn.
Het is wederom bijzonder om te zien hoe
ouders overal vandaan komen om extra
kennis te krijgen over hun zoon of dochter.
En wij blijven erg trots op onze trainers.
Daarnaast worden we ook geconfronteerd
met een ander groot verschil met
Nederland. Voedsel! Naast het feit dat
kinderen op school iets leren is het feit dat
zij op school iets te eten krijgen (een handje
rijst) een reden voor ouders om hun kind
naar school te sturen. Als je opgroeit in
armoede dan is het immers ook een optie
om je kind op het land te laten werken. Alle
keren dat we dit jaar in Morogoro zijn, zien
we soms wel en soms geen rijst op school.
Op bepaalde momenten zijn de klassen
maar voor de helft gevuld omdat er geen
eten is.
ICED congres juli 2015
Op de laatste dag van het ICED congres
(international congress of education of the
deaf) beleggen we een eigen bijeenkomst
met alle deelnemers uit Afrika. Nynke legt
uit wat Tanzatoto doet in Afrika en
promoot het gebarenboek. De deelnemers
zijn onder de indruk van het gebarenboek
en van het werk van Tanzatoto.
De deelnemers uit Tanzania nemen het
boek mee en kunnen er direct mee aan de
slag. Deelnemers uit andere Afrikaanse
landen gaan het gebruiken als 'good
practise' en nemen het als voorbeeld mee
naar huis. Good practises (waardevolle
praktijk voorbeelden) wordt een belangrijk
thema voor Tanzatoto de komende jaren .

Werkbezoek juli 2015
Het werkt inspirerend voor ander scholen
om bij elkaar te kijken. Afrika zit alleen
anders in elkaar dan Europa en even bij
elkaar naar binnen lopen is niet zo
eenvoudig. Internet en video materiaal

kunnen hier waardevolle bijdrage in zijn.
Als bestuursleden Nynke en Peter dit jaar
in Morogoro zijn besteden we veel tijd aan
het maken van video’s waarin duidelijk
te zien is hoe er op speciale manier
lesgegeven kan worden aan dove
kinderen.
Dit video materiaal gaan we beschikbaar
maken op onze website zodat er in allerlei
(Afrikaanse) landen naar gekeken kan
worden en worden toegepast.
Plannen voor 2016:
* het publiceren van de best practice films
op onze website
* om kosten te besparen slechts 1
werkbezoek om contact te houden met
onze trainers.

