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WanaZiwi creëert economische mogelijkheden voor & samen met een groep dove vrouwen in Tanzania.
In het kort:

De NieuwsbriefFoto!:
Het naaiatelier
van WanaZiwi!

• Nienke & Alyanne hebben
de tickets geboekt en
gaan eind Juli naar het
WanaZiwi project!

• De bouw van het
naaiatelier vordert snel.

• Inzamel- en Bestel-Actie!

Aankomend zomer naar Tanzania!
Groot nieuws en dus tijd voor weer
een WanaZiwi-Nieuwsbrief!
Ten eerste, de bouw van het
naaiatelier verloopt heel goed.
Sneller dan we hadden gedacht. Na
de
vele
vertraging
door
vergunningen die niet in orde waren,
zijn de mannen begin december
begonnen met bouwen. Nu, begin
maart, zijn ze al bezig met het dak,
en dan rest alleen de binnenkant
nog. We zijn dan ook zeer trots op de
mannen!
En dan, na vele pogingen gaat het
deze zomer echt gebeuren. Nienke
en Alyanne gaan het project en het
naaiatelier
met
eigen
ogen
bewonderen. Voor Alyanne extra
spannend omdat ze inmiddels al 3
jaar bij het WanaZiwi project
betrokken is maar het nog nooit van
dichtbij heeft gezien.
Dus, “WanaZiwi here we come”!!

We zijn heel blij dat we nu de kans
hebben om zelf het WanaZiwi
naaiatelier te bezoeken
In deze nieuwsbrief meer over onze
plannen voor dit bezoek, waarvoor
we jullie ideeën en hulp hard nodig
hebben!!
We wensen jullie veel leesplezier en
reacties zijn van harte welkom.
Bedankt, Alyanne en Nienke.

Opfrisvraagje:
Weet u nog waar
WanaZiwi voor staat?

Het is een samensmelting
van twee tanzaniaanse
woorden, namelijk:
Wanawake = vrouwen
Viziwi = doof

Acties voor het WanaZiwi-bezoek
Nu we zelf een bezoek gaan brengen aan het WanaZiwi-project hebben we een tweetal acties bedacht om deze
kans optimaal te benutten maar…. Daar hebben we jullie hulp en ideeën wel bij nodig!

Inzamelings-actie
Alyanne en Nienke kunnen per persoon 46 kilo meenemen naar Tanzania. Dus die koffers moeten goed gevuld
mee op reis! Net als het spiksplinternieuwe WanaZiwi naaiatelier!! Daarom willen wij jullie vragen om eens na te
denken over iets dat je kunt missen en dat zeer handig zou kunnen zijn voor het naaiatelier. U kunt hierbij
denken aan bijvoorbeeld kleine dingen als naalden, scharen, pennen enzovoort. Maar daarnaast is er ook een
zeer grote behoeft aan een laptop of een printer. Dus mocht het zo zijn dat u tussen nu en juli een nieuwe laptop
koopt maar de oude doet het nog..denk dan even aan WanaZiwi.
Heb jij nog meer leuke ideeën voor onze inzamel-actie neem dan contact met ons op via info@wanaziwi.nl. Bij
voorbaat dank, namen ons allemaal. Asanta Sana (Ontzettend bedankt)!!

Bestel-actie
Naast de volle koffers die we hopen mee te nemen naar Tanzania, willen we ook graag met WanaZiwi producten
terugkeren naar Nederland. Daarom onze oproep: Ben je op zoek naar een leuk, handgemaakt en uniek
(verjaardags)cadeau? Wil je graag een echt Afrikaanse jurk, rok, broek of overhemd? Of tassen, portemonneetjes,
sjaals enzovoort? Dit is jou kans om bij ons een bestelling the plaatsen. Wij geven de bestellingen door,
overleggen met de dames van het WanaZiwi project en zorgen dat de bestelling weer bij jou terug komt. En we
willen nogmaals benadrukken, denk bij het bestelling: “The Sky is the Limit”!!
Ook voor de bestel-actie geldt, neem contact met ons op via info@wanaziwi.nl of stuur ons jou bestelling via
facebook.
Wij kijken uit naar jullie ideeën, bestellingen en andere reacties! Aarzel niet om contact met ons op te nemen.
 Voor meer informatie: www.wanaziwi.nl
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
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