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


Concreet plan voor een
pilot in Tanzania

Nieuwsfoto:
De dames
druk bezig
met de grote
order uit
Nederland
voor
kerstcadeaus

• Donatie en prachtige
opdracht om kerstcadeaus
te maken voor BLMC
• Donatie van Stichting Basta
voor het lesprogramma
• Collecte in de kerk van
Havelte voor WanaZiwi

Terugblik op een succesvol najaar voor WanaZiwi
Sinds de laatste nieuwsbrief, en ook mede dankzij de
laatste nieuwsbrief, is er ontzettend veel gebeurd
het afgelopen najaar.
Pilot lesprogramma met Hennie
Allereerst hebben we concrete plannen gemaakt
met Hennie om een pilot met het lesprogramma
waar zij mee is begonnen te gaan draaien in
Dodoma. Begin november is Hennie naar Tanzania
vertrokken om een maand geweldige creatieve
lessen te gaan draaien met de dames op het project.
Meer nieuws hierover later.
Donatie en opdracht van BLMC
Naar aanleiding van de nieuwsbrief in augustus
kregen wij een mailtje van Michel van Buren van
BLMC. Het stagebedrijf waar Alyanne in 2012 is
afgestudeerd. Michel is het project blijven volgen.
Hij werd getriggerd door ons verhaal over wat het
project de afgelopen jaren heeft bereikt. Naast de
geweldige donatie van BLMC, werden wij zeer
verrast door zijn vraag of WanaZiwi de kerstcadeaus
voor zijn personeel wilden verzorgen, wat een
unieke kans voor de dames in Tanzania. Half
december worden de producten (laptophoezen en
visitekaarthouders) geleverd.

Stichting Basta
We hebben een bezoekje aan Stichting Basta te
Nijmegen gebracht. Dit is een ideële kringloopwinkel
die haar opbrengsten aan goede doelen schenkt
(http://bastanijmegen.nl/). Onze partner EOTAS
Foundation had hier al contact mee en heeft al eens
een donatie mogen ontvangen. Naar aanleiding van
deze kennismaking mocht ook WanaZiwi een
projectvoorstel indienen. Begin november ontvingen
we het goede nieuws dat we een donatie toegekend
kregen voor een pilot van het lesprogramma. Een
gedeelte van deze donatie kon dan ook direct goed
ingezet worden tijdens de tijd van Hennie op het
project.
Collecte van de kerk in Havelte
In oktober is er in de kerk in Havelte een collecte
opgehaald voor WanaZiwi. Een mooie bijdrage voor
het inrichten van de lesruimte.

Kortom een erg succesvol najaar. Op de volgende
pagina alvast een aantal foto's van Hennie in Tanzania.
In de volgende nieuwsbrief meer over haar reis.

Foto's

 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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