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Stichting WanaZiwi biedt de dovengemeenschap in Dodoma toekomstperspectief met een praktijkgerichte aanpak;
persoonlijk, kleinschalig (les)programma in het naaiatelier
Hoogtepunten
 Pilot lesprogramma
afgrond

Nieuwsfoto
uit het
naaiatelier

 Giften ontvangen uit
Nijeveen en
Wanneperveen
 Website wordt
vernieuwd
 Op zoek naar
ambassadeurs!

Het laatste nieuwsbericht via de nieuwsbrief is alweer een tijdje geleden. In de tussentijd is weer genoeg
gebeurt en heeft de stichting zeker niet stil gezeten. Hoog tijd om jullie bij te praten en weer een aantal mooie
foto’s met jullie te delen.
Pilot lesprogramma afgerond
Na de intensieve periode onder begeleiding van
Hennie is de pilot verder gegaan. Hawa en Neema
hebben de leiding op zich genomen. Het naaiatelier
opent gemiddeld drie keer per week haar deuren en
dan is het een inloop van jongeren, dames maar ook
heren. Er is veel enthousiasme om in het naaiatelier
bezig te zijn met elkaar. Terugkijkend op de pilot met
het lesprogramma is er voldoende behoefte
gebleken om hier verder mee te gaan. Lees hiernaast
meer over het vervolg.
Wie wil onze ambassadeur worden?
We zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om
voor ons op een markt/beurs te staan met de
WanaZiwi producten. We hebben inmiddels een
aardige voorraad in Nederland en hopen via jullie
kanalen deze te kunnen verkopen zodat we de
opbrengsten in het praktijkonderwijs kunnen
investeren. Wie helpt ons mee?
Giften ontvangen uit Nijeveen en Wanneperveen
In de kerken op Kolderveen en Wanneperveen is er
voor de Stichting WanaZiwi gecollecteerd. Nogmaals
enorm bedankt voor deze giften.

Vervolg praktijkonderwijs
Om verder te gaan met het lesprogramma wil de
stichting in samenwerking met EOTAS (stichting voor
het basisonderwijs voor de dovengemeenschap)
praktijkonderwijs op gaan zetten. De bedoeling is om
ongeveer
7-10
jongeren
praktijkonderwijs
(aansluitend
op
het
basisonderwijs)
in
handvaardigheid/naaien te gaan bieden waarna ze als
gediplomeerd vakvrouw/man aan de slag kunnen.
Zover zijn we nog niet. We gaan nu eerst op zoek naar
een lerares die gebarentaal kan en uit de regio komt.
Daarnaast moet er een compleet lespakket komen
(lesmateriaal en werkboeken). Hiermee wordt
aankomende zomer gestart. De dames die al over de
naaivaardigheden beschikken blijven zelfstandig aan
de slag gaan in het naaiatelier. Heb jij ideeën over
praktijkonderwijs/opzetten werkboeken etc? Iedereen
is welkom om mee te denken!
Vernieuwde website
Op dit moment is onze website niet toegankelijk. Hier
wordt hard aan gewerkt. Ondertussen zijn wij wel te
bereiken via Facebook en e-mail info@wanaziwi.nl

Foto's

Aan de slag in het naaiatelier. Op het schoolbord de onderdelen van de pilot en uitleg van materialen.

Aan de waslijn de producten die af zijn.

Jongeren aan de slag met handwerken

 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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