TANZATOTO JAARVERSLAG 2020
Middels dit jaarverslag willen wij u graag informeren van de ondersteuning van Tanzatoto in
Morogoro Tanzania.
Bestuur
Met het vertrek van Wilma Hogenbirk in 2017 was er nog steeds een vacature vacant in het
bestuur. Een dergelijke functie past bij iemand die de stichting goed kent, een warm hart
toedraagt en die ook tijd heeft om bestuurszaken op zich te nemen. We zijn verheugd te
melden dat we deze persoon hebben gevonden in de persoon van Niek Koomen. Hij is al
jaren betrokken en stelt samen met penningmeester Peter Walter de jaarrekening op. Niek
wordt secretaris en neemt dit over van bestuurslid Desiree Nobels. Zij blijft betrokken als
algemeen bestuurslid.
Werkzaamheden Tanzania lokaal
De Stichting heeft in 2020 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 (dove) ervaringsdeskundige. Ook werd in oktober weer een
groot seminar gegeven voor ouders en
grootouders van verschillende units voor
dove kinderen in de regio Morogoro. En het is
gelukt om elektriciteit te laten aanleggen in de
kleuterklas van de Kilakala unit in Morogoro,
zodat de kleuters straks met een televisie o.a.
DVD’s van Tanzaniaanse gebarenvideo’s
kunnen kijken.
Werkzaamheden Tanzatoto in Tanzania
In maart 2020 werd Nederland en het merendeel van de wereld getroffen door een pandemie
(Covid 19). Daarom hebben onze bestuursleden vooral op afstand kennis gedeeld met de
lokale vrijwilligers van Tanzatoto en konden Nederlandse experts Tanzania niet bezoeken.
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De scholen in Tanzania waren in het voorjaar (net als in Nederland) enige tijd gesloten, maar
als snel kwam het bericht dat de scholen
weer open waren en er geen sprake mee zou
zijn van een pandemie in Tanzania. Daarom
kon het regionale seminar voor ouders van
dove kinderen alsmede ouders van kinderen
met een Communicatief Meervoudige
Beperking (CMB) op 17 oktober 2020
doorgaan.

Om de kennisdeling te bevorderen op lokaal niveau hebben we vanuit Nederland informatie
gestuurd die het seminar kon ondersteunen. Ook hebben we benadrukt dat er extra hygiëne
moest worden geboden, dus extra handen wassen tussendoor.
Het seminar werd bezocht door ongeveer 50 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.
Plannen voor 2021
Als de pandemie onder controle is hopen we dat we een werkbezoek in
oktober 2021 kunnen doen om goed in contact te blijven met onze
trainers en expertise te brengen bij het regionale seminar.
Ondersteunen van de leerkrachten en trainers door op afstand educatieve artikelen te delen
via onze internationale whatsapp groep.
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