
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto van de 

maand: 

 

De vrouwen 

krijgen 

workshops van 

Nienke Munting. 

Dodoma. 

Tanzania.  

Speciale gebeurtenissen 

afgelopen maanden 

 
• Nienke is in Dodoma 

geweest. 

 

• Het startsein voor de bouw 

van het naaiatelier is 

gegeven.  

 

• De eerste producten zijn 

gemaakt.  

 

Welkom bij de eerste Nieuwsbrief 
Dit is de eerste nieuwsbrief van het 

WanaZiwi project. Hiermee willen we alle 

sponsors en geïnteresseerden op de 

hoogte houden van alle gebeurtenissen 

zowel in Tanzania als in Nederland.  

Afgelopen jaar hebben we een 

fantastische start van het project mogen 

beleven. Vele fondsen ontvangen; Lions 

club Ooststellingwerf, Building Bridges, 

Move Your World, alle donateurs van de 

1% club, CSG Dingstede, Henk en Meta 

Hendrikx, en Harm-Jan en Tineke van 

Laar. Wij willen we bij deze iedereen 

nogmaals van harte bedanken voor 

jullie (financiële) steun.  

In deze nieuwsbrief kunt u het verslag 

van Nienke lezen, waarin zij zal 

vertellen wat er dit zomer allemaal al 

in Tanzania is gebeurt. Verder hebben 

de dove vrouwen een korte introductie 

over zichzelf geschreven, die we graag 

met jullie allen willen delen.  

De WanaZiwi Nieuwsbrief zal eens in 

de twee maanden uitkomen.  

Veel leesplezier namens,  

Nienke Munting & Alyanne Huisman 

  

brainstormen over producten die we 

kunnen maken en verkoop 

mogelijkheden. De vrouwen zijn 

buitengewoon enthousiast en zetten 

zich voor 1000% in! 

Nu mag ik in September 2010 weer 

naar Tanzania om daar te werken. 

Regelmatig zal ik daarom in de 

komende maanden naar Dodoma 

reizen om een oogje in het zeil te 

houden en om begeleiding te bieden 

daar waar nodig is.  

Een jaar geleden was dit project een 

plan  en nu al kunnen we echte kansen 

bieden aan de vrouwen! Fantastisch! 

Nienke Munting 

‘This great project is the 

beginning of a new future 

for all of us’ 

Foto: uitreiking cheque 

Dingstede actie 

Verslag van afgelopen zomer 
Met een koffer vol naaigerei, materialen 

voor de workshops en een hele hoop 

enthousiasme reisde ik in Juli 2010 naar 

Dodoma, Tanzania. 

In Dodoma aangekomen werd ik eerst 

heel hartelijk welkom geheten en kreeg 

direct een rondleiding over “ons” stukje 

grond. Nu is het nog kaal met hier en 

daar een struik. Maar al snel kan 

begonnen worden met de bouw van een 

heus naaiatelier voor WanaZiwi!! 

De 7 dove vrouwen legden al hun andere 

bezigheden neer en de workshops 

konden direct beginnen. Na een 

workshop over het project en één over 

financieel management zijn we gaan  

WanaZiwi Nieuwsbrief nr. 1 
WanaZiwi creëert economische mogelijkheden voor & samen met een groep dove vrouwen in Tanzania. 

 

 


