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WanaZiwi creëert economische mogelijkheden voor & samen met een groep dove vrouwen in Tanzania.
Hoogtepunten
• Verslag van Nienke in
Dodoma
Nieuwsfoto:
De nieuwe
generatie
naai(st)ers staat
al toe te kijken.

• Onze campagneperiode
op de 1% club website is
afgesloten. We hebben
€555,- opgehaald
waarmee we kunnen
starten met het opzetten
van een lesprogramma in
het naaiatelier
• WanaZiwi was aanwezig op
de jaarmarkt in Nijeveen

Dodoma, Mei 2014
Wat is WanaZiwi al groot geworden!
Afgelopen Mei, 2014 was ik weer, voor het eerst
sinds 2 jaar, in Dodoma. Natuurlijk komen als eerste
de doven en slechthorende kinderen van de Dodoma
Deaf School naar mij toe gerend. De kinderen weten
goed dat ik ook kom voor WanaZiwi, en willen mij
direct trots het WanaZiwi gebouw laten zien en alles
wat daar gebeurt. Dus aan de hand van een stuk of
10 kinderen lopen we naar het gebouw. Waar de
naaimachines netjes opgesteld staan. En er al hard
gewerkt kan worden. Even later komen de dames
van WanaZiwi, en de naaileraar er ook aan en geven
ook zij mij een rondleiding door het gebouw. Ik loop
er rond. Kijk wat er allemaal eventueel nog zou
moeten gebeuren, en ga dan in de deuropening
zitten. Ik hoor het naaimachine geratel achter me en
om de naaimachines heen staat een groep heel
nieuwsgierige kinderen die staan te popelen om ook
te leren naaien.
Zittend in de deuropening denk ik terug aan hoe we
WanaZiwi voor het eerst bedachten.
Het was in 2008. Ik werkte een half jaar als
Logopedie student op de Dodoma Deaf School.
Samen met mijn collega’s Saskia, Katharina en Hawa
zaten we tijdens de lunchpauze ook in zo’n zelfde

deuropening als waar ik nu in zat. We zagen om ons
heen allemaal activiteit. De kinderen waren lekker aan
het spelen, de overblijfmoeders aan het koken, de
mannen aan het werk met de auto die het niet deed.
Maar de vrouwen zaten wat verveeld bij. Hawa begon
erover. “Jullie zijn altijd zo hard aan het werk, wij
willen ook graag iets doen, maar wat…?” We hebben
er lang over gesproken, wat willen jullie dan, wat
kunnen jullie, enzovoort.
Uiteindelijk was daar het idee van WanaZiwi, een
naaiatelier voor dove vrouwen, waar ze kunnen leren
naaien, kunnen werken en hun eigen inkomen kunnen
genereren. En nu in 2014, 6 jaar later, zit ik hier, in ons
eigen WanaZiwi gebouw. Ratelende naaimachines en
de volgende generatie die al klaar staat.
Apetrots ben in op ons kleine groepje, en hoe we dit
allemaal al voor elkaar hebben gekregen. Alyanne, die
keihard werkt voor het project, en altijd weer net
nieuwe ideeën komt. Hawa, die in Tanzania alles
regelt en het keurig op orde heeft. En dan nu ons
nieuwe project! Op de volgende pagina lees je er meer
over. Geweldig! Wat is WanaZiwi al groot geworden!
Nienke

Foto's

Nieuw project: WanaZiwi Lesprogramma
Stichting WanaZiwi is aan het uitbreiden. Samen met EOTAS Foundation (de dovenschool in Dodoma) willen we
een lesprogramma voor de oudste meiden van de basisschool opzetten. Dit lesprogramma zal een vervolopleiding
zijn waarmee de meiden praktijkervaring op doen om een later zelfstandig in het naaiatelier aan de slag te
kunnen en daarmee een inkomen kunnen verwerven. Het geld dat is opgehaald via de 1% club website wordt
gebruikt voor het ontwikkelen van lesmateriaal en het aanschaffen van materialen voor de lessen. Afgelopen
periode is Hennie Hoek, Hennie is de tante van de vriend van Alyanne, begonnen met het ontwikkelen van
werkboeken over basisvaardigheden die van belang zijn rondom naaien, denk hierbij aan knippen, meten,
gereedschappen, materialen, kleuren, patronen tekenen etc. Hennie heeft in haar werk als creatief therapeut al
veel met jongeren met een speciale achtergrond samengewerkt en is dan ook vol enthousiasme hiermee aan de
slag gegaan. Hiervoor zijn we haar al enorm dankbaar. We proberen door op nog aantal markten te gaan staan
met WanaZiwi producten in de aankomende periode nog meer geld in te zamelen zodat we een goede basis met
het lesprogramma in Dodoma kunnen neerzetten. Ideeën/tips rondom dit project zijn altijd welkom.
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.
 Voor meer informatie: www.wanaziwi.nl
Bedankt voor het lezen. 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.
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