WanaZiwi Nieuwsbrief nr. 2
WanaZiwi creëert economische mogelijkheden voor & samen met een groep dove vrouwen in Tanzania.

Welkom
Beste vrienden van WanaZiwi! Hierbij
onze tweede nieuwsbrief. Hij is een
beetje later uitgekomen dan wij hadden
gehoopt. De voornaamste reden hiervoor
is de internetverbinding in Tanzania. Deze
is niet altijd even betrouwbaar waardoor
wij geen recente update kunnen geven
van Nienke. Ondertussen is het alweer
twee maanden geleden dat de vorige
nieuwsbrief is uitgekomen en hebben wij
niet stil gezeten. In Nederland hebben wij
versterking voor het WanaZiwi gekregen.
Twee meiden, Rosanne en Danica,
hebben zich bij ons aangesloten.

In deze nieuwsbrief stellen zei zich aan
u voor. Verder kunt u een update van
Hawa, één van de zeven vrouwen die
zich hebben voorgesteld
in onze
vorige
Foto
van de
nieuwsbrief, lezen overmaand:
de recente
bezigheden in Dodoma.
Helaas dus nog geen informatie van
Nienke maar dit zal zeker eind Januari
gegeven worden, want dan is Nienke
weer in Nederland
Wij wensen u veel leesplezier en
reacties zijn van harte welkom!
Alyanne Huisman

Foto: Hawa was zwanger
en ondertussen bevallen.
Gefeliciteerd Hawa!

Nieuwe leden in het WanaZiwi team:
Sinds half november hebben zich twee meiden via SIFE gevoegd. Hieronder stellen zij zich even voor:
Rosanne Meilink
Hi, my name is Rosanne Meilink, I am 19 years old and I am studying International Business and Management at the
University of Groningen, for the second year now. I have two sisters with whom I like toFoto:
haveuitreiking
fun and Icheque
like dancing a
lot. I am a new member in the WanaZiwi project and I am forward to participate in the developing of this project! I am
Dingstede actie
happy to be a part of this team and I will do my absolute best to make this project a success!
Danica Finger
Dear Friends of WanaZiwi! My name is Danica Finger, I am 22years old and a second-year student of International
Relations at the RUG. When I heard about WanaZiwi and the truly amazing story of this seven woman I immediately
wanted to contribute something to the sequel of this story. Like the saying: “There is no need to give people fish if they
do not know how to fish on their own” I believe in people helping themselves and I am glad that I can support these
woman in accomplishing something on their own.
Best, Danica Finger

Rosanne

Danica

‘This great project is the
beginning of a new future
for all of us’

