
 

 

 

 

 

      

 

 

       

       

 

 

Speciale foto: 

 

De eerste WanaZiwi 

producten zijn in 

Nederland 

gearriveerd. 

 

Speciale gebeurtenissen 

afgelopen maanden 

 
• Eerste WanaZiwi producten 

in  Nederland!  

 

• SIFE RuG wordt 4e bij de 

SIFE Nederland Nationale 

Competitie. 

 

• Huwelijk Katharina en Ralf! 

 

Het jaar is rond met de 4e nieuwsbrief. 

Het jaar is rond! 

Precies een jaar geleden in Juli 2010 ging 

het WanaZiwi project officieel van start 

met de een serie workshops die we in 

Tanzania hebben gegeven en de aankoop 

van de eerste naaimachines. 

Nu, precies een jaar is er ontzetten veel 

gebeurt. En kunnen we met trots zeggen 

dat het afgelopen jaar voor het WanaZiwi 

project ontzettend succesvol is geweest. 

Het absolute hoogtepunt, van het 

afgelopen jaar voor WanaZiwi, was de 

aankomst van een doos uit Tanzania, in 

Nederland. De doos, met welgeteld 42 

postzegels, zat vol met prachtige sjaals. 

Onze eerste WanaZiwi producten in 

Nederland!!   

Daarentegen, de vorderingen van ons 

gebouw verlopen iets trager. 

Tanzaniaanse bureaucratie leidt ertoe dat 

de bouw stil ligt.  

Verder in deze nieuwsbrief leest u weer 

een up-date van Hawa over de 

vorderingen van WanaZiwi, de 

bevindingen van naaileraar Ally Mantoni 

en een verslag van de SIFE Nationale 

competitie.  

 

 

De eerste ideeën over het WanaZiwi 

project zijn in 2008 ontstaan na een 

stage in Tanzania van Nienke en 

Katharina. Katharina is toen terug 

gegaan naar haar geboorteland 

Duitsland. Maar altijd bij WanaZiwi 

betrokken gebleven. Tot onze vreugde 

kunnen we u melden dat Katharina op 

9 Juli 2011 is getrouwd. De ceremonie 

was prachtig en een deel van de 

collecte opbrengst komt ten goede van 

WanaZiwi! Dank!  

En Katharina en Ralf, Gefeliciteerd!  

Helaas heeft Danica aangegeven ons 

WanaZiwi-team te verlaten.  Wij 

wensen haar alle goeds toe. En danken 

haar hartelijk voor had inzet voor 

WanaZiwi. 

Alyanne is, na een half jaar, weer terug 

uit Zuid-Afrika. Gaat met nieuwe 

energie verder binnen WanaZiwi-NL. 

Tot slot, veel plezier met het lezen van 

deze nieuwsbrief! 

Rosanne, Alyanne en Nienke.  

 

‘This great project is the 

beginning of a new future 

for all of us’ 
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WanaZiwi creëert economische mogelijkheden voor & samen met een groep dove vrouwen in Tanzania. 

 

 


