
Stichting Shubi is in april 2010 gesponsord door basisschool “Geert Holleschool” te Berkhout. De 
school deed mee aan een landelijke projectweek met het thema “horen” . Onze stichting werd 
ondersteund met een sponsoractie, omdat Shubi zich bezig houdt met dove en slechthorende 
kinderen in een land waar de armoede zo groot is dat er juist voor hen weinig geld is voor goed 
onderwijs.

In de week voorafgaand aan het project hielden Cynthia en Cor, bestuursleden en vrijwilligers van 
Shubi, al een presentatie aan 200 kinderen verdeeld over drie groepen. Ze lieten zien hoe het op de 
scholen in Tanzania gaat en hoe ze het zelf ervaren om daar te werken. Er werd er een rollenspelletje 
gedaan waar de kinderen actief in mee dachten. Ze vonden de gebarentaaloefeningen erg 
interessant. Ook werd een filmpje getoond over twee scholen in Tanzania en over de training die 
leraren krijgen in gehooronderzoek (audiometrie) en hoe de kinderen worden getest. De Nederlandse 
kinderen stelden allerlei vragen. Ze waren erg geïnteresseerd en mede hierdoor ging het project echt 
leven. Cynthia beantwoordde ook nog vragen van kinderen uit de hoogste klassen. Ze merkte dat er 
echt goed over de presentatie werd nagedacht.

Tijdens de projectweek werd de kinderen van alles verteld over gehoor en wel of niet kunnen horen. 
Zij maakten instrumenten die aan het eind van de week verkocht werden voor het goede doel. 

Op vrijdag gaven Cor en Cynthia allereerst een workshop aan de groepen 7 en 8. Cynthia had 
daarvoor een Afrikaanse kokkin uitgenodigd met wie de kinderen samosa`s leerden maken. De 
Afrikaanse lekkernij werd echt lekker.  Cor legde aan kleine groepjes kinderen uit hoe en waarom je 
oorstukjes moet maken voor hoortoestellen. Bij één kind per groep werd een afdrukje van het oor 
gemaakt. De belangstelling was erg groot. De projectweek werd ’s avonds afgesloten. Vele ouders 
hadden taarten gebakken voor de verkoop en er was ook een restaurantje ingericht. In de lokalen 
werden de gemaakte spullen tentoongesteld en verkocht. Shubi had een standje met spullen uit 
Tanzania en daar werd de film en presentatie ook aan de bezoekers vertoond. 

Het schoolteam vond het een hele goede actie. Het was nuttig dat Shubi de leerlingen liet ontdekken 
hoe het is om doof te zijn en hen te laten merken hoe goed ze het hebben in Nederland. Aan alle 
vragen die er steeds weer kwamen was te merken dat het veel heeft losgemaakt bij een aantal 
kinderen. Op 19 mei wordt de opbrengst officieel bekend gemaakt en wordt de cheque overhandigd.


