
 

    

      

 

Nienke gaat naar het project in 
Dodoma! 

 

 

WanaZiwi Nieuwsbrief nr. 10 
Mei 2014 

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

 

Nieuwsfoto: 

 

 Er zijn weer 

nieuwe tassen in 

Nederland 

gearriveerd.  

 

Deze handige 

‘shopper’ tassen  

zijn gevoerd en 

erg stevig.  

 
Prijs: €17,50 

 

 

Hoogtepunten 

 
• Nienke gaat eind mei naar 

Dodoma 

 

• WanaZiwi staat op 1% club 

website 

 

• WanaZiwi producten in de 

etalage in Tanzania 

Het is bijna wéér zover! Een nieuw avontuur, nieuwe 

plannen, een nieuwe reis naar Tanzania zit eraan te 

komen. In mei aanstaande, zal ik samen met een 

collega voor 3 weken, weer naar Tanzania 

vertrekken om het project te ondersteunen. En met 

eigen ogen te kunnen aanschouwen welke prachtige 

vorderingen het project in Dodoma gemaakt heeft. 

We weten dat er vanuit het WanaZiwi naaiatelier 

hard gewerkt wordt aan de WanaZiwi producten. En 

we weten dat er inmiddels een winkeltje is waar de 

WanaZiwi producten in de etalage liggen (meer 

hierover op de volgende pagina). Maar om dat met 

eigen ogen te mogen aanschouwen maakt het extra 

bijzonder. 

Uiteraard is dit dan ook weer het uitgelezen moment 

voor jou om iets bijzonders te bestellen! Mocht je 

een speciaal WanaZiwi product willen, iets 

bijzonders willen laten maken of een stuk prachtige 

Tanzaniaanse stof willen? Stuur een mail naar 

info@wanaziwi.nl! 

Zodra we weer terug zijn op Nederlandse bodem zal 

ik een nieuw bericht schrijven met daarin onze 

belevenissen en de laatste ontwikkelingen rondom 

het WanaZiwi project! 

 

 

1% club is een website voor ontwikkelingsprojecten in 

het binnen- en buitenland. Het WanaZiwi project staat 

voor 100 dagen online en we hebben inmiddels €505 

van de €1.475 opgehaald. We willen dit bedrag 

gebruiken voor de uitbreiding van het naaiatelier 

zodat we ook de oudste meiden van de dovenschool 

kunnen gaan opleiden.  

Op dit moment hebben we nog 33 dagen over om 

geld in te zamelen. Iedereen kan eenvoudig doneren 

via deze link:   

https://onepercentclub.com/nl/#!/projects/uitbreidin

g-naaiatelier-wanaziwi  

Alle kleine beetje helpen. Help ons mee om het 

project onder de aandacht te krijgen en deel deze 

nieuwsbrief met familie en vrienden.  Alvast bedankt!  

 

 

 

Het WanaZiwi project staat online op 

1% club 

mailto:info@wanaziwi.nl
https://onepercentclub.com/nl/#!/projects/uitbreiding-naaiatelier-wanaziwi
https://onepercentclub.com/nl/#!/projects/uitbreiding-naaiatelier-wanaziwi


      

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 info@wanaziwi.nl. Voor  nieuwtjes en algemene informatie 

neem een kijkje op onze website: www.wanaziwi.nl 

  

 

 

 Voor meer informatie: www.wanaziwi.nl 

 Of mail naar: info@wanaziwi.nl 

Nienke Munting: n.munting@wanaziwi.nl  

Alyanne Huisman: a.huisman@wanaziwi.nl 

 KVK nummer:  53859006 

 Rekeningnummer: 5666684 ING Bank 

 

 

 

 

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 

 

 
 
 
 

 

                  

   

 

We proberen de website zoveel mogelijk bij te houden en verder zijn de laatste nieuwtjes op Facebook te volgen. 

Mocht u toch vaker van ons willen horen of vragen hebben, stuur ons gerust een mail op info@wanaziwi.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

WanaZiwi producten in de etalage in Dodoma en nieuwe tassen in Nederland 
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