
 

          

      

 

 

 

WanaZiwi Nieuwsbrief nr. 8 
December 2012 

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

 

Nieuws: 

 

Nieuwe 

WanaZiwi 

producten zijn 

gearriveerd in 
Nederland! 

 

 

 

2012 In het kort: 

 
• Nienke & Alyanne zijn in 

Tanzania geweest 

 

• Geweldige donaties 

ontvangen. 

 

• Het naaiatelier is in gebruik 

 

• Een mooie collectie 

WanaZiwi producten in de 

verkoop 

 

De laatste dagen van 2012. Een mooi 

moment om terug te kijken op de 

successen en gebeurtenissen van 

WanaZiwi  dit jaar.  

In februari boekten wij onze reis naar 

Dodoma om het project te gaan 

bezoeken en het naaiatelier met 

eigen ogen te gaan bekijken.  

In juli was het dan zover. We gingen 

met volle koffers heen met o.a. een 

donatie aan naaispullen, kleren en 

speelgoed voor de kinderen van de 

dovenschool. Ook hadden we van te 

voren een aantal bestellingen 

ontvangen voor WanaZiwi 

producten.  Tijdens ons verblijf 

hebben we samen met de vrouwen 

en een leraar enorme stappen 

kunnen maken. Samen stoffen 

uitgezocht, voorbeelden getekend en 

geknipt, en de kneepjes van het 

naaien nog beter onder de knie 

gekregen.   

 

We kwamen met een collectie aan tassen, portemonneetjes, 

placemats, en huisdecoraties terug. De spullen waren al snel 

verkocht en dat was voor ons een teken dat de producten mooi 

worden gevonden en kwalitatief goed zijn. Daarnaast gaf het ons 

ook veel voldoening om nu daadwerkelijk resultaat te zien van de 

jaren die we samen, met jullie steun, in het project hebben 

gestopt.  

De vrouwen hebben inmiddels een eigen gebouw waarin het 

naaiatelier WanaZiwi is gevestigd op het terrein van Schule ya 

Viziwi van EOTAS. Wij kunnen dankzij het toezicht van EOTAS in 

Dodoma het project blijven voortzetten.  

Ook zonder jullie steun was dit niet gelukt. We hebben veel 

donaties mogen ontvangen wat voor ons een extra gevoel van 

vertrouwen geeft om met WanaZiwi bezig te zijn.  

Al met al was het een succesvol jaar voor WanaZiwi en we kijken 

uit naar 2013.  

Naast deze terugblik willen wij ook graag met jullie delen dat er 

afgelopen week nieuwe producten uit Dodoma zijn gearriveerd. 

Op de volgende bladzijde een aantal foto's.  

Wij wensen jullie allemaal een prachtig en gezond 2013! 

Bedankt namens Hawa en de vrouwen, Nienke en Alyanne. 

 

 

Terugblik op een succesvol jaar! 



      

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 

 

 

 

 

Nieuwe WanaZiwi producten gearriveerd en te koop! 
 
 
 

                                           
                                                                                            

 
 
 

                
                                                                                               
            

 

Keuze uit bovenstaande producten zolang de voorraad strekt. De producten zijn uniek, daarom kunnen 
wij niet garanderen dat wij een bepaalde kleur voorradig hebben. 

 

Interesse? Neem contact met ons op via info@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 

 

 

Portemonnee 

€ 3,- 

Placemat 

€ 4,- 

Schoudertas 

€ 12,50 

Handtas 

€ 12,50 

http://www.wanaziwi.nl/
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