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Beste vrienden van Shubi,

Terwijl het Nederlands elftal z’n best doet om kampioen van Europa te worden zal ik jullie even bijpraten over
Shubi. Twee dingen gelijk doen, moet kunnen.
In deze Nieuwsbrief een verslag van de missie naar Dodoma en nieuws over de samenwerking met de
Stichting EOTAS, die de dovenschool in Dodoma opbouwt en beheert. Shubi gaat in deze school de audio-
metrie ruimte realiseren en inrichten. Deze ruimte gaat ook gebruikt worden om kinderen met hoorproblemen
uit de stad en omgeving te onderzoeken. Shubi kan deze ruimte op termijn ook gebruiken voor trainingen.
Een mooie ontwikkeling waarbij uiteindelijk ook een bestemming gegeven wordt aan de door Wilde Ganzen
verdubbelde gelden.
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de training in Patandi (Oktober 2008) al weer in volle gang. Het is de
bedoeling om met een team vrijwilligers van 6 personen naar Tanzania te gaan. De zoektocht naar (liefst
ervaren) vrijwilligers die in Oktober 2 weken praktijk training willen gaan geven op Patandi is in volle gang.
Daarnaast zullen ook 2 Tanzaniaanse Tutoren worden uitgenodigd. Daarmee kunnen zowel de 1e als 2e-
jaars studenten intensief begeleid worden, zodat de 2 weken een goed rendement kunnen opleveren.
Dit voorjaar heeft een groep enthousiaste lopers uit Venhuizen en omgeving een bezoek gebracht aan
Tanzania. Normaal lopen ze de zaterdag na Hemelvaartsdag 40 kilometer (de z.g. 40-MM wandeling), waar-
bij ze zich per km laten sponsoren. Met dit sponsorgeld ondersteunt de 40-MM Stichting enkele tientallen
kleine projecten in de 3e wereld. In alle gevallen zijn dit projecten waarbij iemand uit West-Friesland actief is
of is geweest. Ieder jaar gaat een groep lopers naar een van de landen waarin projecten ondersteund wor-
den. Dit jaar was Tanzania aan de beurt. In Tanzania ondersteunt de 40-MM onder andere het werk van
Shubi. Dus was het logisch dat de groep ook enkele door Shubi gesteunde scholen heeft bezocht. Elders in
de Nieuwsbrief vindt U het enthousiaste verslag.
20 September, Wognum, Korenfestival ten bate van Shubi.
Noteer die datum al vast in de agenda! Jacqueline Schipper heeft beloofd dat het weer een prachtig pro-
gramma gaat worden. En de entourage van de historische Hervormde Kerk in Wognum staat garant voor
een bijzondere sfeer.
Kaarten kunt U bestellen bij het Secretariaat.

Tenslotte nog dit. Sinds kort heeft de Stichting Shubi een z.g. ANBI-beschikking gekregen. Dat betekent dat
U giften (boven het wettelijke minimumbedrag) aan Shubi kunt aftrekken van Uw belastbaar inkomen. Zo
betaalt ook de Nederlandse Staat een beetje mee aan het werk van Shubi. Dat wil zeggen, als U Uw gift
over maakt op rekening nummer 84.27.80.211.

Met vriendelijke groeten,     Gerard Meijerink

Shubi foundation for Deaf children in Tanzania
Secretariaat: Pond Sterlinglaan 69, 1060 RT Amsterdam The Netherlands 

tel: + 31 2061 99615, e-mail: bernadevos-pouw@planet.nl
Bank account: Fortis Bank Amstelveen nr. 842780211

Internet: www.shubi.nl



Verslag van de Dodoma missie januarie 2008

Shubi assisteert de stichting EOTAS daar waar mogelijk. Voor de trip van januari gaan Cynthia en
Cor mee naar de Kisasa Deaf School in Dodoma.
Het wordt slechts een korte trip waarin we 4 dagen intensief op de school aan het werk zijn.
Zaterdag 26 januari vliegen we naar Dar es Salaam, we overnachten in Dar en reizen de volgende
dag door naar Dodoma. We komen zondagmiddag rond 16:00 aan bij de Kisasa school even gedag
zeggen en dan door naar ons hotel.
De volgende dag echt aan het werk, om 0800 uur worden we door Robin opgepikt en 15 minuten
later kunne  we direct aan de slag. Cynthia helpt in de klasjes en ik zelf ga met Bilali en Johari, twee
dove jongens die op de school werkzaam
zijn, verder met het trainen in het maken
van oorstukjes. Tijdens de vorige training
hebben zij al aangetoond veel belovend te
zijn. Ook nu blijkt al snel dat deze training
vruchten heeft afgeworpen. Het hele theore-
tische proces zit al goed in de hoofden en
ook het fabricage proces verloopt prima.
Hier en daar worden nog wat kleine correc-
ties uitgevoerd en een aantal handigheidjes
bijgeleerd. Na 4 dagen echte praktijktrai-
ning, waarin ook voor een aantal kinderen
oorstukjes worden gemaakt kunnen ze
geheel zelfstandig aan het werk. Een grote
stap voorwaarts, Dove die zelfstandig oor-
stukjes maken voor het koppelen van hoor-
toestellen.

Ook tijdens de training besteden we aan-
dacht aan het reinigen van vervuilde
gehoorgangen. Cynthia en ondergeteken-
de hebben in het ziekenhuis van Den
Bosch een speciale training gehad in het
reinigen en beoordelen van gehoorgan-
gen. Ook het reinigen met eenvoudige
apparatuur is daarbij aan de orde
geweest. Ook bij onze eigen huisarts heb-
ben we praktijk training gehad in het
schoonspuiten. Deze kennis en kunde
dragen we nu ook over in Tanzania.   
Door de stoffige omgeving en gebrek aan
voldoende hygiëne raken de gehoorgan-
gen eerder vervuild en hoopt zich teveel
oorsmeer op. Hierdoor is het niet mogelijk
een goed en passend oorstukje te maken.

Met eenvoudige technieken en juiste middelen is het mogelijk de gehoorgangen weer te reinigen.
Als ook dit gedeelte goed in de vingers zit kan het hele proces van het begin tot het einde worden
uitgevoerd.
Na vier dagen hebben we, ondanks de korte periode, toch een prima resultaat bereikt.
Cynthia en Cor. 

Verslag  van de Dodoma missie 



De 40MM is dit jaar met een groep van 7 personen naar Tanzania afgereisd om in Dodoma de 40MM te
wandelen. Op 1 mei vertrokken we om op 3 mei, gelijktijdig met de 40MM in Venhuizen, te wandelen.
Sharing Worlds organiseerde de wandeltocht waar ruim 1.000 wandelaars aan meededen. Zingend en
trommelend zijn we op pad gegaan over gravelpaden en een stukje grote weg. Na de fantastische 40MM
wandeling hebben we verschillende projecten van Sharing Worlds en ook de dovenschool in Dodoma. 

Onze gids Pendo, van Sharing Worlds,
heeft ons een naar de school gebracht.
Van tevoren had Mieke Boots contact
gezocht met Saskia Tien om het bezoek
aan te kondigen. Bij aankomst ontving
Saskia ons om te vertellen over de school
en wat ze precies doen. De leraar
Kennedy was er ook bij en van beide kre-
gen we een rondleiding. We hebben de
verschillende lokalen gezien die al hele-
maal af waren, voor andere lokalen lag
alleen de fundering. Enkele jongeren had-
den hun diploma al behaald en gaven nu
zelf les of werden opgeleid tot elektriciën
of timmerman. In verschillende lokalen
twee leraren: een horende en een dove
leraar die van elkaar ook weer leerden.
Heel mooi om te zien dat de kinderen/jon-

geren die zijn opgeleid of zelf in het onderwijs gaan of iets anders doen voor doven. Zij hebben nu een
betere toekomst, voor andere kinderen die nu dovenonderwijs krijgen geldt dat ze ook eindelijk een toe-
komst hebben. Saskia vertelde ons dat ze gehoortestjes doen en dat gehoorapparaten op maat kunnen
maken door een ontwikkelde techniek. Fantastisch!

We waren niet met lege handen geko-
men naar de dovenschool, want we had-
den speelgoed en schoolmateriaal mee-
genomen en overhandigden een
cheque. Saskia was nogal overdonderd
door osn mooie gebaar en het sponsor-
bedrag dat we gaven. Dit kunnen ze heel
goed gebruiken om de school verder te
ontwikkelen. De capaciteit is op dit
moment onvoldoende, omdat ze niet
genoeg lokalen hebben en de kinderen
niet allemaal eten kunnen geven.
Kennedy liet ons na het overhandigen
van alles de marquette zien met de
bouwplannen voor de school. De school
is goed op weg en doet al heel veel
goeds en we hopen dat ze nog verder
kunnen groeien. Iedereen is met veel
betrokkenheid aan de slag en heeft hart voor de school en het onderwijs dat wordt geboden. Op het
´schoolplein´ hebben we verschillende foto´s gemaakt. Veel kinderen wilden ook graag op de foto, wilden
even aan je zitten en een handje vasthouden. Heel leuk allemaal. Na het bezoek van een paar uur zijn we
weer verder gegaan, maar het heeft veel indruk op ons gemaakt. 

Bezoek 40MM aan Shubischolen 



In het noorden van Tanzania hebben we de Patandi Teachers School  bezocht, de lerarenopleiding voor
onder andere dovenonderwijs. John en Babs, een Engels stel dat we in het vliegtuig hadden ontmoet,

gaven ons een rondleiding. Aan
een muur hing een mooi bord
van de Shubi Foundation. De
directeur van de school hebben
we ook ontmoet. Hier vond een
ritueel plaats van voorstellen en
het schrijven van onze namen
in het gastenboek. Aan de
directeur hebben we de
cheque overhandigd, aan Babs
en John de tas met spullen.

Het geld wordt mogelijk besteed aan nieuw lesmateriaal, want sommige boeken zijn al zo oud (60 jaar) dat
ze hard nodig vervangen moeten worden. Bij de lerarenschool was ook een lagere school. De kinderen die
we hier zagen (sommige blind, andere doof of autistisch) genoten ook van het beetje extra aandacht door
de aai over de bol of door het vasthouden van een handje. 

Het is goed dat er een school is waar
leraren worden opgeleid om les te
kunnen geven aan kinderen met een
handicap (visueel, gehoor of ver-
stand). Dit biedt veel kinderen later
weer toekomst. Het is ook goed om
te zien dat er stappen voorwaarts
worden gemaakt. Het bewustzijn dat
de school zelf ook initiatieven moet
tonen om verder te ontwikkelen moet
wel groeien. Alles gaat namelijk niet
vanzelf.

Het enthousiasme waarmee we wer-
den ontvangen op beide scholen is
overweldigend. We werden met open
armen ontvangen. We hebben onze
reis en de diverse bezoeken als een
hele mooie en bijzondere ervaren!

Hartelijke groeten,
Marita Blaauw,
Vera Boon,
Peter Hofland,
Hans en Trudy van den Mosselaar,
Maarten van Ophem
en Mieke Boots



Gerard Meijerink: voorzitter
Berna de Vos: secretaris
Cor Aarts: penningmeester
Cor Pouw: technische zaken
Martijn Toll: audiologische zaken
Suzanne Jansen: educatie
Tanzaniaanse vertegenwoordigers:
Benjamin Kulwa: Head of the Department of special Education Dar es Salaam
Robert Lugeiyamu: technicus

Speciale medewerkers:
Paul Tromp, Monique Bekker, Hinke Nauta, Wendy Commandeur, Laura Tissing,
Gerard Zeilstra, Nike Quekel, Carline van Oosten, Renée Kwakkel, Harald Haalboom, Hiske Helleman en
Judith van den Wijngaard

Training team 2007

Samenstelling bestuur 2007 

Datum om alvast in uw agenda vast te leggen:
20 september 2008 is er na 5 jaar weer een Korenfestival in de Hervormde Kerk in Wognum.
Een aantal koren treed dan belangeloos op ten bate van Shubi. 
Traditie getrouw zijn er ook lootjes en deze keer worden er ook een aantal beelden beschikbaar
gesteld, die bij opbod zullen worden verkocht.
Beslist de moeite waard om te komen luisteren. 
De gehele opbrengst van deze manifestatie is voor Shubi.

De nieuwsbrief voortaan per email ontvangen? meldt dit aan bernadevos-pouw@planet.nl


