TANZATOTO JAARVERSLAG 2018
Middels dit jaarverslag willen wij u zoals altijd op de hoogte brengen van de
ondersteuning van Tanzatoto in Morogoro. Het jaar 2018 was gericht op consolidatie
van de uitgezette plannen van 2017 en ondersteunen op afstand.
De Stichting rakende zaken
Bestuurlijk is er in 2018 weinig veranderd. Dankzij de moderne communicatie zijn de
contacten met de docenten in Morogoro enorm verbeterd.
Het bestuur in 2018 is:
Nynke Dethmers, voorzitter
Peter Walter, penningmeester
Desiree Nobels, secretaris
Kees-Ate van der Meer, bestuurslid
Werkzaamheden Tanzania lokaal
Dankzij de WhatsApp communicatie
worden wij vaak dezelfde dag nog
geïnformeerd wanneer er op de Kilakala
school een ouder workshop heeft
plaatsgevonden. In 2018 zijn er zeker 4
van deze, door Tanzatoto gefinancierde
workshops georganiseerd. Tanzatoto financiert deze workshops omdat het volgen
van een workshop in Tanzania betekent dat ouders niet kunnen werken en daarom
vaak niet naar workshops kunnen komen. Door een kleine reisvergoeding voor de
ouders is er een veel grotere opkomst.
In oktober 2018 hebben onze lokale docenten een grote workshop (in Tanzania;
seminar) georganiseerd voor de ouders van vier scholen. Het was een groot succes
en de opkomst was erg goed. Dit jaar waren wij zelf niet direct aanwezig maar wel op
afstand. Dit is voor ouders ook een belangrijk moment om elkaar te ontmoeten en
ervaringen uit te wisselen.
Werkzaamheden Tanzatoto in Tanzania
Toen het dit jaar niet mogelijk bleek voor het bestuur om naar Tanzania af te reizen
hebben wij op afstand geholpen het seminar te organiseren. Vanuit Nederland gaven

wij de financiële en inhoudelijke kaders aan en de gehele organisatie is voorspoedig
verlopen.
Plannen voor 2019
Het bestuur is in 2019 zeker van plan om naar Morogoro af te reizen. Zo mogelijk
aangevuld met Nederlandse experts op het gebied van onderwijs aan dove kinderen
en kinderen met een communicatieve
beperking.
Daarnaast gaan we verder met
ondersteunen van Doreen Mushi die
bezig is geweest om digitaal
onderwijsmateriaal te maken specifiek
voor Dove kinderen.

Verder blijven we te proberen om aan te sluiten bij lokale initiatieven die de levensen beroepsontwikkeling van dove kinderen stimuleren.
Donateurs en betrokkenen
Wij willen iedereen die financieel heeft bijgedragen van harte bedanken. Dankzij
deze steun kunnen de docenten in Morogoro het werk doen op manier zoals zij dat
graag willen. Samenleren en samenwerken met de ouders.

