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Voorwoord
Het jaar is gestart met een bestuurswissel en zo begon voor een aantal bestuursleden
een nieuw leven als Shubiaan. Dit nieuwe leven is als het echte leven met hoogte- en
dieptepunten. Helaas kwam het eerste treurige en schokkende nieuws al snel. Het leven
van Saskia Tien heeft te kort geduurd. Op de internetpagina en in dit nieuwsblad is een
ter nagedachtenis geplaatst. Hierbij wil ik nogmaals haar naaste familie veel sterkte
toewensen bij dit verlies.
Gelukkig heeft SHUBI ook positief nieuws ontvangen. Zo is de training in maart op
Patandi zeer geslaagd door de inzet van Saskia en Renée. Ook hierover kunt u meer
lezen in dit nieuwsbericht. Verder zijn wij blij met Edward, die voor ons een mooie
internetpagina gaat opzetten. Hierdoor kunnen het bestuur en eventuele werkgroepjes
documenten uitwisselen. Natuurlijk hopen wij door een professionelere indeling meer
sponsors te krijgen. Want sponsors blijven wij nodig hebben. Binnen SHUBI zijn er namelijk twee grote wensen om te realiseren, namelijk jaarlijks lesgeven op Patandi en een
kennis/vaardigheidscentrum oprichten op de dovenschool in Dodoma. Beide doelen hebben hun voordelen en liefst zouden wij allebei de doelen willen verwezenlijken. Het
bestuur is nog bezig met deze toekomstbepaling.
Dit najaar gaat er in ieder geval een missie naar Patandi om de studenten de basisvaardigheden van de audiometrie en het doceren aan dove kinderen bij te brengen. Wij kunnen overigens nog Shubianen gebruiken voor deze missie. U kunt u bij het bestuur aanmelden als u interesse of vragen heeft.
Tenslotte wens ik iedereen een prettige vakantie toe en dat het relaxen aan het strand
of in de bergen of onderwater of in de auto of op de fiets veel nieuwe ideeen voor
en/of over SHUBI mag opleveren.
Met vriendelijke groet,
Harald Haalboom
Voorzitter SHUBI
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Sakia Tien, ter nagedachtenis
Op 30 april 2009 is Saskia Tien, logopedist
bij VSO en vrijwilliger bij Shubi, omgekomen
na een aanrijding in Dodoma (Tanzania). Het
nieuws is met een schok van verbazing en
verslagenheid aangekomen. Hoe kan het
gebeuren dat Saskia ons te vroeg moest verlaten?
Saskia, jouw kennis, inzet en betrokkenheid
was een voorbeeld voor ons. De prille
samenwerking bij de teachers-training van
oktober 2008 en van vorige maand snakte
naar een vervolg. Wij zijn blij dat wij met jou
mochten samenwerken. Wij zullen jou missen, als vrijwilligster, maar in eerste instantie als een warm, initiatief rijk en vrolijk
persoon om ons heen.
Onze gedachten gaan ook naar de dove kinderen in Dodoma. Voor hen was je een
lichtbaken, en soms letterlijk een moeder. Ook de studenten van Patandi zullen jou als
toegewijde docent moeten missen. In hun werk zal jouw inzet blijven voortleven.
Bovenal gaat ons medeleven uit naar jouw familie en vrienden.
Saskia, wij houden van je.

Bestuurswissel
Bestuurswissel
Het is in de inleiding al genoemd en vast bij een flink aantal mensen al bekend. SHUBI
heeft een bestuurswissel gehad. Berna de Vos-Pouw was er vanaf het begin bij, maar
geniet nu van haar rust. Geen overleggen en improvisaties meer tijdens de missies, dit
knappe kunstje mag overgenomen worden door Cynthia van Hest. En Diane van Diemen
neemt het secretariaat over. Cor Aarts vond het ook tijd om plaats te maken en dus
mag Martijn Toll nu zijn precisiekunsten op het gul gegeven geld loslaten. Tenslotte,
heeft Gerard Meijerink het voorzittershamertje door gegeven aan mij.
Op de bestuurswisselvergadering heeft het nieuwe bestuur hen al bedankt, maar dit doe
ik graag nog een keer:
Berna, Gerard en Cor, mede namens alle vrijwilligers van nu en van het verleden heel
veel bedankt voor al jullie werk, inzet en visie. De kinderen en docenten in Tanzania en
wij zullen jullie inzet en persoonlijkheid missen.
Ik hoop dat wij het door
jullie gegeven vertrouwen goed kunnen waarmaken. Gelukkig hebben
jullie aangegeven dat wij
jullie nog af en toe om
raad mogen vragen.

Het oude en nieuwe bestuur

De huidige bestuursleden stellen zich voor op
de nieuwe internetpagina: www.shubi.nl.
Hieronder in het kort de namen en de functies:
Cor Pouw, bestuurslid
Suzanne Jansen-Spit, bestuurslid
Cynthia van Hest, bestuurslid
Martijn Toll, penningmeester
Diane van Diemen, secretaris
Harald Haalboom, voorzitter
Tot ziens,

Harald Haalboom

Berna overhandigt de statuten
aan Diane

De technische afdeling
Sinds de Patandi training in oktober 2008 zijn er geen grote acties geweest. Er is wel
een minder goed bericht uit Mwanza aan het Victoria meer gekomen, de inverter werkt
niet meer naar behoren. De installatie is nog compleet er zijn geen onderdelen verdwenen. Het is niet eenvoudig om daar even een andere te installeren en onderdelen opsturen is ook niet eenvoudig. We zijn op zoek naar een mogelijkheid om dit probleem zo
snel mogelijk op te lossen.
Een andere actie die zich op korte termijn zal aandienen is de inrichting van het assesment center in Dodoma. Het gebouw, waarin de apparatuur moet worden geïnstalleerd,
is bijna voltooid.
De ruimte zal worden verdeeld in drie aparte ruimten: ontvangstruimte,
audiometrie/behandel ruimte, oorstukjes werkplaats.
Waarschijnlijk zal voor de winter het assesment center voor gebruik gereed zijn zodat
vanuit die plek alle vereiste handelingen voor het diagnosteren en aanpassen van een
hoortoestel daar kunnen plaatsvinden. Dit voor de kinderen op de school en tevens voor
externe klanten.
Cor Pouw

Training maart 2009
Communicatie training maart 2009
Afgelopen maart 2009 hebben Saskia en ik (beide logopedist gespecialiseerd in het
doven onderwijs) een vervolg training “communicatie met dove kinderen” gegeven op
Patandi colllege, het Teacher Training College for Special Education te Tanzania.
Een week lang hebben we 13 zeer gewillige leerkrachten getraind. Het was een vervolgopfris training aangezien we in oktober afgelopen jaar dezelfde studenten twee weken
les hebben gegeven. Wat een uitdaging en wat een succes: deze jonge mensen uit alle
windhoeken van het land afkomstig , die heel graag willen leren en zo graag een verandering teweeg willen brengen in het onderwijs systeem van Tanzania. Zo bijzonder om
te zien hoe ze de informatie opslokten en met zich meenamen. Door middel van vele
levendige oefeningen zowel met elkaar als met de dove kinderen hebben de studenten
zich de nieuwe vaardigheden eigen gemaakt en hun eigen creativiteit weten in te zetten
met als doel de communicatieve ontwikkeling van de dove kinderen te stimuleren. Een
mooie basis om in hun carriere in het dovenonderwijs mee verder te kunnen.

Als dank aan het einde van de cursus hadden de studenten voor ons de Map van
Tanzania na getekend met daarbij aangegeven waar iedereen zal gaan werken. Met
onderschrift: “Bedankt, dat jullie je kennis nu over heel Tanzania hebben verspreid”.
Tja, daar word je dan even stil van...
Renée Kwakkel
(logopediste binnen het dove onderwijs & communicatie trainer van Shubi)

Samenstelling bestuur 2009
Harald Haalboom:
voorzitter
Diane van Diemen: secretaris
Martijn Toll:
penningmeester
Cor Pouw:
technische zaken
Cynthia van Hest:
logistiek
Suzanne Jansen-Spit:trainingen
Tanzaniaanse vertegenwoordigers:
Benjamin Kulwa:
Head of the Department of special Education Dar es Salaam
Robert Lugeiyamu: technicus
Actieve vrijwillegers uit 2008:
Salum Abdularzak, Bilali, Wendy Commandeur, Kassim Kaoneka, Edward Mac Gillavry, Roel Sobel, Paul
Tromp, Saskia Tien, Renée Kwakkel en Wil van der Valk

De nieuwsbrief voortaan per email ontvangen? stuur dan een e-mail naar shubi@live.nl

