
Cor Pouw (Shubi) bezocht Dodoma op verzoek van stichting EOTAS van 13-15 maart 2010.

Renee Kwakkel (werkzaam op de dovenschool in Dodoma sinds najaar 2009 en Bauke Leijenaar 
(bestuurslid EOTAS) vroegen Shubi om hulp.

Vraag: Kan Shubi een ervaren persoon naar de school voor dove kinderen in Dodoma sturen voor 
audiometrie en hoortoestelaanpassing in gedurende 1 a 2 weken in maart/april 2010? EOTAS kan dit 
jaar zelf niemand sturen.

Doel: Ondersteuning bieden bij audiometrie bij alle 10 nieuwe leerlingen en hertesten van 30 andere 
leerlingen als jaarlijkse controle, hoortoestelcontrole van 10/30 leerlingen met hoortoestel, 
hoortoestelaanpassing indien nuttig bij de overige leerlingen; basistraining audiologie bieden aan 2 
leerkrachten (Sara en Chipallo) en 1 administratief medewerker (Nassibu)

Randvoorwaarden:
Renee Kwakkel, logopediste, is nog enkele maanden op de school in Dodoma aanwezig en informeert 
vooraf over praktische en organisatorische zaken. En in Nederland onderhouden we contact met het 
bestuur. In Dodoma is een audiometer aanwezig. Bilali is beschikbaar voor het maken van oorstukjes. 
Er zijn weinig hoortoestellen op voorraad.

Reactie van Shubi
Cor Pouw werd om hulp gevraagd, omdat hij al in Tanzania was. Het bestuur van Shubi ging akkoord 
met het voorstel. 
In het bestuur vroegen  we ons af hoe het organisatorisch is geregeld met school/ AC nu Robin niet in 
Dodoma is; exacte duur van de training/coaching die nu wordt gevraagd; hoe is de taakverdeling 
tussen Renee en de vrijwilliger die wordt gevraagd; hoe moet de overdracht plaatsvinden door onze 
vrijwilliger naar EOTAS; gaat het om coaching van Renee of om training van mensen uit het team van 
de school; en Laura vroeg nog naar het aantal leerlingen en hun leeftijd, beschikbaarheid van 
benodigde materialen en aanwezigheid van kliniek in de buurt.

Resultaat 
In slechts 2 ½ dag zijn er onder leiding van Cor Pouw veel taken uitgevoerd. Hij had assistentie van 
Issa (student van Patandi TC), Renee (EOTAS logopedist), Bilali en Johari (EOTAS oorstukjes 
experts) en onderrichtte deze mensen en daarnaast ook 1 leerkracht (mevr Chapallo) en 1 EOTAS 
assistent (Nassibu). 
Otoscopie (n=31), oren schoonmaken (n=10), tympanometrie (n=31), audiometrie (n=18; 2 met en 16 
zonder hoortoestel), hoortoestelaanpassingen (n=8; 2 met hoortoestel; 4 nieuwe leerlingen; 1 EOTAS 
leerkracht en 1 dove student), oorstukjes gemaakt (n=9; waarvan 4 klaar en 5 in de maak en de rest 
volgt), hoortoestelcontroles (n=9; waarvan 1 instelling gewijzigd).
Er zijn concrete vervolgafspraken gemaakt over taakverdeling na vertrek van Cor en over de 
momenten waarop de taken moeten worden uitgevoerd.
Alle aantekeningen zijn gedocumenteerd in leerling-dossiers. Het hoofd van de school was geen 
deelnemer, maar is ook op de hoogte van de afspraken.
Er is veel gedaan, het liep goed, iedereen die meewerkte heeft het als heel nuttig ervaren. 


