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Beste  vr ienden van Shubi ,

Alweer  een half  jaar  voorbi j  s inds de vorige nieuwsbrief .  Nadat  Shubi  enige t i jd  zonder  voorzi t-
ter  heef t  gedraaid,  is  deze funct ie  door  mij ,  Ingrid van der  Laan,  vervuld.  Via via  kwam ik met
Shubi  in  aanraking en kreeg ik  de kans de funct ie  van voorzi t ter  te  bekleden.  Een aantal  jaar
geleden ben ik  voor  mijn Master  Chi ldrens’ Rights  in  Tanzania  geweest .  Daar  heb ik  met  e igen
ogen kunnen zien wat  de kansen van een doof  meisje  in  Tanzania  waren.  Met  enige regelmaat
denk ik  terug aan di t  meis je  en vraag ik  me af  hoe het  nu met  haar  zal  gaan.  Hopel i jk  komt zi j
gedurende haar  leven de juis te  mensen tegen die  haar  verder  kunnen helpen.  Wie weet  komt zi j
op school  wel  een leraar  tegen die  een t ra ining van Shubi  heef t  gevolgd.  Met  deze gedachte  in
mijn hoofd,  ben ik  ontzet tend bl i j  dat  ik  nu,  in  de vorm van voorzi t ter,  een bi jdrage kan leveren
aan de dingen die  Shubi  doet .
De afgelopen maanden heef t  het  bestuur  weer  niet  s t i l  gezeten.  Cor  Pouw is  weer  een aantal
weken in  Tanzania  geweest ,  verderop in  de nieuwsbrief  leest  u  een aantal  korte  anekdotes  over
zi jn  verbl i j f .  Een ui tgebreid vers lag is  te  lezen op de websi te  (www.shubi .nl) .  
Onder  andere met  input  van deze reis  en ervar ingen van voorgaande jaren is  Shubi  druk bezig
met  de voorbereidingen voor  de komende t ra ining in  oktober.  Vri jwil l igers  worden gemobil i -
seerd;  t ra iningsprogramma’s aangepast ;  een projectplan hoortoestel len opgesteld en ondertussen
wordt  er  nagedacht  over  de borging van de t ra iningen.  Hoe gaan we het  voor  e lkaar  kr i jgen dat ,
ook als  de t ra iners  vanui t  Nederland weer  weg zi jn ,  het  geleerde in  de t ra iningen daadwerkel i jk
gebruikt  gaat  worden?
Voorafgaand aan Pasen is  er  in  de St .  Jacobuskerk in  Utrecht  een vastenact ie  gehouden,  met  a ls
doel  geld in  te  zamelen voor  Shubi .  Verderop in  de nieuwsbrief  leest  u  hier  meer  over.  
Kortom, genoeg gedaan en genoeg te  doen voor  Shubi!  Dit  a l les  is  niet  mogel i jk  zonder  a l  uw
gif ten,  groot  of  klein,  waarvoor  onze dank!

Een hele fijne zomer gewenst en tot de volgende nieuwsbrief. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van Stichting Shubi, 
Ingrid van der  Laan,  voorzi t ter

Shubi foundation for Deaf children in Tanzania
Secretariaat: Galjoenstraat 33, 3534 PC Utrecht The Netherlands 

tel: + 31 6 27054384, e-mail: shubi@live.nl
Bank account: Abn Amro Bank Rotterdam nr. 842780211

Internet: www.shubi.nl



Wat betreft de afdeling techniek zijn er het afgelopen half jaar een aantal activiteiten geweest. Er zijn wat
publicitaire en fondswervende activiteiten geweest. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de specifieke
technische opleiding van een oud-diploma 2 student die op Patandi is aangesteld als algemeen klusjesman.  

Stap voor stap wordt eraan gewerkt om deze ‘klusjesman’ in te wijden in de kennis en kunde over elektro-
nica en elektrotechniek, in algemene zin en specifiek gericht op audiologische zaken. Tijdens mijn verblijf
op Patandi in januari en februari 2011 zijn de eerste stappen gezet om hem op te leiden zodat hij in de toe-
komst het onderhoud en reparatie van hoortoestellen op zich kan nemen. Voorlopig is het nog een lang tra-
ject omdat hij nog weinig kennis van de materie heeft, maar hij is gelukkig zeer gemotiveerd om het zich
eigen te maken. De vorderingen die hij in korte tijd maakt zijn hoopgevend. Zijn opleiding is voor Shubi
belangrijk maar ook zeker voor hemzelf omdat hij de verkregen kennis ook privé kan gebruiken.
Continuering van zijn persoonlijke training is dus in twee richtingen belangrijk.

Verder wordt er tijdens de grote oktobertrainingen
meer en meer gewerkt aan het opleiden van
geschikte kandidaten om de Shubi opleiding taken
in de toekomst over te nemen. Inmiddels zijn er al
een aantal Tanzaniaanse kandidaten die kwalitei-
ten hebben om ook als tutor (trainer) hun steentje
aan de Patandi-training te kunnen bijdragen.
Ook blijft de technische afdeling betrokken bij de
realisering van het nieuwe assessment centre op
Patandi. De nieuwe directeur Zaina Kabelwa, een
jong krachtige vrouw met ambitie, heeft grote
plannen om Patandi meer bekendheid te geven en
een belangrijke positie in de Tanzania in te laten
nemen. Dit stemt ons heel positief!

Voor de toekomst voldoende uitdagingen.

Mzee Kipara. 
(Cor Pouw)

Van de technische afdeling

Project in veertigdagentijd
Stichting Shubi kreeg bijzondere steun vanuit de St. Jacobuskerk in Utrecht. In de veertigdagentijd voorafgaand aan
Pasen is er in de kerk aandacht voor stilte en bezinning, soberder leven en reflectie. Een van de pastores beschreef zo
mooi de stilte van de bezinning en die van doofheid:

“Houd u de handen eens voor uw oren. Of denk aan een koptelefoon zonder muziek. Dan wordt het stil. Of misschien is
er nog het geluid dat niet van buiten, maar van binnen komt: het ruisen van je eigen bloed, de beweging van je vingers in
je oren of de stemmen van je gedachten die nu een kans krijgen. Als dat allemaal na verloop van tijd ook stiller wordt,
kan er in de stilte ook ruimte komen. De ruimte van mensen voor wie bidden luisteren is. Dat soort stilte is mooi denk ik.

Maar als je met vingers in je oren om je heen kijkt en andere mensen ziet praten, dan kan het ook dat je ineens niet meer
meedoet. Dat je buitengesloten bent. Een stilte die niet weldadig is, maar die ervoor zorgt dat je de wereld om je heen
niet kan volgen. Zoiets overkomt mensen die doof zijn, en in het bijzonder dove kinderen in ontwikkelingslanden. Een
beperking hebben in een ontwikkelingsland, betekent dat je nog minder kansen hebt op onderwijs, op ontwikkeling, op
deel zijn van de samenleving.”

Veertig dagen lang was de kerk ingericht met spullen van Shubi. En vaak werd er weer even aandacht aan de stichting
gegeven. Elke vrijdag na een meditatieve viering aten mensen samen een eenvoudige maaltijd en doneerden wat zij uit-
spaarden.
Tijdens die veertigdagentijd van 2011 kregen Cor en ik de kans om een presentatie te geven over het werk van onze
stichting Shubi. Het is zo heerlijk om erover te vertellen en alle vragen te beantwoorden. We hadden heel veel spullen
meegenomen om alles visueel te maken en voor te doen. De aanwezigen stelden hele praktische vragen. 
Voor kinderen kreeg ik een ander moment om hen te vertellen over Tanzania. Ze zagen eerst speelgoed, kleden, beeldjes
en afbeeldingen op doeken. We bekeken een filmpje van een school in Tanzania. En ik vroeg de kinderen of je kunt pra-
ten  als je doof bent of hoe je dan met andere mensen kunt communiceren.



Hogeschool Utrecht (HU)
De HU biedt sinds kort een International Talent Course aan, deze interfacultaire module biedt studenten de kans om een
project in een ontwikkelingsland op te zetten. De projecten waaraan gewerkt wordt zijn der mate complex dat kennis van
studenten van verschillende faculteiten in een projectgroep bijeen wordt gebracht. In het kader van deze Talent Course
hebben wij een opdracht opgesteld om studenten in te zetten voor de opbouw van een assessment centre en na goedkeu-
ring door de HU, kunnen studenten uit deze course voor onze opdracht kiezen! 

De studenten wordt gevraagd om (in Tanzania) te ondersteunen bij het opzetten van een assessment centre. Het doel van
dit assessment centre is om zo vroeg mogelijk gehoorproblemen bij kinderen te onderkennen. De hulp vanuit Shubi aan
het assessment centre zal bestaan uit financiële of materiële steun en de overdacht van kennis. Met hulp van de studenten
willen wij in kaart brengen wat de mogelijkheden zijn en op welke manier de wens te realiseren is. Wij hopen in septem-
ber de eerste aanmeldingen van studenten te krijgen. In de volgende nieuwsbrief en op de website zullen we u hier ver-
der over informeren. 

Een van hen is zelf slechthorend en kent al gebaren, een ander heeft een slechtho-
rend vriendinnetje en iedereen heeft wat geleerd. We maakten een poster voor in
de kerk waarop we tekenden wat er nodig is in Tanzania om dove kinderen beter
te laten deelnemen aan het onderwijs. We lieten het zien aan de mensen in de
kerk en we leerden hen een paar gebaren. 

We ontvingen 1000 euro! 

De reden is dat mensen geloven in ons doel: Stichting Shubi ondersteunt het
onderwijs voor dove kinderen in Tanzania. En steeds meer Tanzaniaanse leer-
krachten en andere vakmensen werken al mee in het team dat de trainingen ver-
zorgt. Een van hen is doof.  De stichting traint leerkrachten, leert kinderen en
docenten om te gaan met hoortesten, gehoorapparaten en het onderhoud ervan.
En met deze bijdrage kunnen we weer een Tanzaniaanse leerkracht als tutor laten
lesgeven tijdens een vervolg training en gehoorapparatuur aanschaffen voor dove
leerlingen. Hartelijk dank.

Suzanne Jansen-Spit, 
Inhoudelijk coördinator trainingen

Generator
Op Patandi heeft men een benzinegenerator voor de perioden dat er geen elektriciteit is. De generator is inmiddels al
twee jaar stuk omdat er geen geld is om hem te repareren. Tijdens mijn verblijf in februari wordt mij gevraagd of ik wil
kijken of er wat aan te doen is. Samen met Frank Akyo, mijn protegé, halen we de hele carburateur uit elkaar en maken
hem schoon. Frank is super geïnteresseerd, hij zou dit alleen nooit aandurven. Nadat we het ding weer in elkaar hebben
gezet en gevuld met benzine zijn slechts twee rukken aan het startkoord voldoende om hem te laten draaien. Frank maakt
bijna een vreugdedansje als de motor weer loopt, hij kan er met zijn pet niet bij dat het eigenlijk een eenvoudig klusje
was en dat de generator daarom twee jaar had stil gestaan. We zijn nog niet klaar want de generator zelf levert nog geen
stroom. Er blijkt een belangrijk onderdeel (een condensator) defect te zijn. We gaan met z’n tweeën naar de stad
(Arusha) om te kijken of we een nieuwe kunnen vinden. Onze chauffeur van Patandi weet wel waar en brengt ons via
allerlei nauwe en drukke straatjes naar een winkel. De eigenaar is een Indiër, zoals de meeste handelaren, maar kan ons
niet helpen. Hij weet echter waar het wel te koop is en wijst de chauffeur de weg. Daar aangekomen blijkt ook deze
Indiër het onderdeel niet te hebben, nog twee keer worden we doorverwezen en eindelijk komen we bij een winkel
(wederom van een Indiër) die heeft het bewuste onderdeel heeft. Alle Indiërs helpen elkaar ze zullen je niet naar een
Tanzaniaanse winkel sturen want die hebben toch niets. Met het onderdeel gaan we terug en we monteren het in de gene-
rator. Na het starten is er weer een vreugdedans van Frank en een brede glimlach om zijn mond. We hebben als techneu-
ten een geweldig resultaat geboekt. De volgende dag blijkt de generator al nodig te zijn en vol trots sluit Frank de gene-
rator aan. Zo kunnen bepaalde werkzaamheden op Patandi weer doorgaan. Later wordt mij gevraagd of ik niet wil blij-
ven in Tanzania, ze zullen wel helpen een huis te vinden. Ik bedank voor het aanbod.      
Cor Pouw, bestuurslid



Van de penningmeester
Beste vrienden van Shubi,

Waar we het vorige jaar afsloten met uit-
gaven die de inkomsten overschreden,
was het eerste halfjaar van 2011 beter
voor Shubi. Dit kwam dankzij incidente-
le giften en natuurlijk onze trouwe dona-
teurs. Ook is Shubi uitgekozen als pro-
ject voor de 40 dagentijd, dat project
heeft Shubi € 1008,90 opgeleverd! 

Het tweede deel van het jaar is vaak wat
duurder, maar gelukkig hebben we een
goed uitgangspunt. Mogelijk wordt de
oktobermissie in 2011 een speciale: er
hebben zich twee vrijwilligers gemeld
die de taak op zich zouden willen nemen
om een brug te slaan tussen theorie en
praktijk. Zij blijven na afloop van de trai-
ning om te ondersteunen bij het imple-
menteren van de kennis in de praktijk.
Natuurlijk zijn de trainingen altijd al
praktisch geweest maar toch zagen we
niet altijd het rendement waar we op hoopten. Met het verzwaren van de oktobermissie, zouden de praktische hobbels op
de weg geïdentificeerd moeten worden en is het doel om hoortoestelgebruik en goede communicatie voor dove en slecht-
horende jonge Tanzanianen te borgen!

Mocht u hiervoor een extra donatie over hebben, hebben we een ‘speciale actie’. U ontvangt u bij een donatie van meer
dan 100 euro een Tanzaniaanse schoudertas. Vermeld bij uw overboeking ‘tassenactie’ zodat wij weten dat u geïnteres-
seerd bent in deze tas. Wij sturen de tas na de training in oktober naar u toe. 

Met vriendelijke groet,
Martijn Toll
Penningmeester Shubi



Ingrid van der Laan: voorzitter
Diane van Diemen: secretaris
Martijn Toll: penningmeester
Cor Pouw: technische zaken
Cynthia van Hest: logistiek  
Suzanne Jansen-Spit: trainingen
Tanzaniaanse vertegenwoordigers:
Patandi Teachers college: directeur mw. Zaina Kabelwa

Samenstelling bestuur 2011 

We zijn ons druk aan het voorbereiden op de jaarlijkse training op Patandi Teachers’ College.
We hebben van de nieuwe manager van het opleidingscentrum  een verzoek op papier gekregen. Dat is goed nieuws.

1. Shubi wil vraaggericht werken en we hebben de vraag ontvangen.
2. Mr Magoha, met wie we vele jaren heel fijn konden samenwerken ging vorig jaar met pensioen. In februari 2011

heeft Cor een interim manager ontmoet. En zij is nu blijkbaar de nieuwe manager.
3. Haar verzoek is uitgebreider dan anders. Ze wil dat we niet alleen een training geven aan de studenten die een 

tweejarige opleiding volgen (Diploma 1 and 2 groups), maar ook nog aan studenten uit een ander soort cursus (cer-
tificate group). Die laatste groep is veel groter. Wat Shubi hen kan leren, is bruikbaar overal in het grote land 
Tanzania.  

4. Ze vraagt ook of Shubi als partner wil meewerken aan het onderzoekscentrum. Dus de bouw die al was gestart, gaat
waarschijnlijk voorspoedig.

Nu is er veel te doen. Het is maar goed dat we vorig jaar vier speerpunten hebben bepaald voor een aantal jaren. We zijn
maar een kleine organisatie. We moeten kiezen wat we wel en niet gaan doen en de volgorde bepalen.  

Dat doen we in het bestuur. Er zijn al Nederlandse vrijwilligers die vrij regelen op hun werk om in oktober 2011 een
training te organiseren of te geven. We hebben contact met de manager van Patandi TC over haar vraag en wat wij kun-
nen bieden. We benaderen Tanzaniaanse collega’s die al eerder tutor waren of assistent. Zij kunnen leren van elkaar en
van ons tijdens de training en ze verdienen afhankelijk van hun functie een centje bij.

We zijn in gesprek met nieuwe mensen die ook graag als vrijwilliger voor Shubi willen werken, omdat ze bruikbare
ervaring hebben vanuit hun beroep. Zij kunnen ons gaan adviseren en wij kunnen goede afspraken maken. We willen in
2011 en daarna de audiologische zorg aan dove kinderen in Tanzania blijven verbeteren. 

Voorbereiding training in oktober 2011 

suzanne
Rectangle




