
      

Bedankt voor het lezen. Heeft u opmerkingen, vragen of iets anders dat u 

graag wilt delen met ons, reacties zijn van harte welkom. Mocht u meer 

mensen kennen die deze nieuwsbrief graag willen ontvangen of mocht u deze 

nieuwsbrief niet langer willen ontvangen dan kunt u dat mailen naar 

wanaziwi@sife-groningen.nl 

U kunt het project altijd via Hyves, Facebook en de 1%club blijven volgen. 

 

 

Verslag van Hawa namens de vrouwen in 

Tanzania 

Wij, dove vrouwen, onderdeel van het WanaZiwi project zijn erg blij 

met het project. Het verbeterd onze financiële positie zodat wij niet 

langer volledig afhankelijk van anderen zijn. De mensen uit de dorpen 

van onze familie begrijpen onze handicap niet. Zij denken dat wij niets 

kunnen doen vanwege onze handicap, maar dat is niet waar en dat 

bewijzen wij in het WanaZiwi project.  

Op dit moment hebben we al vele dingen geleerd. Zo hebben wij 

bijvoorbeeld geleerd hoe we de naaimachines moeten gebruiken en 

hoe we de materialen kunnen gebruiken. De eerste opdrachten 

bestonden uit het maken van sjaaltjes, ondergoed voor jongens en 

kussenhoezen. Wij hebben een erg goede leraar die ons hier bij 

begeleid heeft. Hij heeft veel ervaring in het begeleiden van jongeren.  

Wij willen alle sponsoren bedanken die het mogelijk maken om te leren 

en in dit project te groeien. Ook willen wij Mr. Robin bedanken voor het 

toezien van het budget voor het WanaZiwi project hier in Tanzania. We 

kijken uit naar de toestemming van CAPITAL DEVELOPED AUTHORITY  

voor de bouw van het naaiatelier.  

Mr. Ally Manoti, de naaileraar, over de vrouwen: 

Ik zie dat de vrouwen erg veel goede ideeën hebben en geen probleem 

hebben in het leren van de verschillende technieken.  

Ik geloof dat zij nog veel kunnen leren en nog veel beter kunnen 

worden in de toekomst. Ik zal ze begeleiden tot dat zij alles goed 

begrijpen en genoeg ervaring hebben om met verschillende materialen 

te werken, en de naaimachine zonder problemen kunnen bedienen. 

Daarna zullen zij zelfstandig kunnen werken en hun geleerde 

kennis/ervaringen over kunnen brengen op anderen. Ik wil alle 

sponsoren die ons ondersteunen nogmaals bedanken dankzij u kunnen 

wij goed werk doen met de handicap hier in Tanzania.  

 

 

Voor meer informatie: 

- http://www.1procentclub.nl/projects/wanaziwi 

- http://www.sife-groningen.nl/ 

-http://wanaziwi-nl.hyves.nl/ 

-http://www.facebook.com/#!/pages/WanaZiwi/ 

337572156503?ref=ts 

Of mail naar: 

wanaziwi@sife-groningen.nl 

 

Nienke Munting: 

munting.sife.groningen@ gmail.com 

Alyanne Huisman: 

huisman.sife.groningen@gmail.com 

kvk nummer: 01154403 

rekeningnummer: 75.39.14.077 

 

 

 

Bedankt voor het lezen. Heeft u 

opmerkingen, vragen of iets anders 

dat u graag wilt delen met ons, 

reacties zijn van harte welkom. 

Mocht u meer mensen kennen die 

deze nieuwsbrief graag willen 

ontvangen of mocht u deze 

nieuwsbrief niet langer willen 

ontvangen dan kunt u dat mailen 

 

 

SIFE RuG 4e op de Nationale 

Competitie! 

Het WanaZiwi project valt onder de international 

studentenorganisatie SIFE. SIFE is gevestigde in 

ruim 30 landen ter wereld en in ruim 12 steden in 

Nederland, waaronder Groningen. Studenten die 

lid zijn van SIFE zetten projecten op in binnen en 

buitenland voor mensen die het minder goed 

hebben dan zij zelf.  Het WanaZiwi project is 1 van 

de projecten van SIFE Rijksuniversiteit Groningen 

(RuG).  Elk jaar tijdens de National Competitie 

kunnen alle teams uit het hele land laten zien wat 

zij in het afgelopen jaar gedaan hebben.  SIFE RuG 

presenteerde o.a. het WanaZiwi project in een 

spectaculaire presentatie. De jury was bijzonder 

onder de indruk van de resultaten van het 

afgelopen jaar. Na een geweldige voorronde 

mocht SIFE RuG door naar de Finale. Na lang en 

zenuwachtig wachten mochten we uiteindelijk vol 

trots de 4e prijs in ontvangst nemen! Geweldig! 

 

 

http://www.1procentclub.nl/projects/wanaziwi

