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

Op de agenda:
Nieuwsfoto:
Toiletten in
aanbouw bij het
naaiatelier.
Op de foto
Maiko, de
bouwer/klusjes
man

• 25 september bespreking
met Lonneke en Amy over
hun reis naar Dodoma
• Nieuwe producten
onderweg naar Nederland
(eind oktober)
• 8 oktober presentatie over
WanaZiwi bij de
vrouwenvereniging in
Wanneperveen

Even bijpraten..toiletten, nieuwe lerares, producten
Het is al weer even geleden dat er een echte
WanaZiwi nieuwsbrief bij jullie in de mail is
verschenen. Daarom hoog tijd om weer eens even
bij te praten over ons mooie project in Tanzania en
onze acties voor het project in Nederland.

In de zomer is in Dodoma begonnen met de aanbouw
van toiletten. Hiervoor was in eerdere werving van
fondsen budget berekend. Echter was dit nog niet
gerealiseerd omdat de afbouw van het naaiatelier
voorop ging.

In mei hebben we op een Lentefair op de
Fiduciaschool in Groningen gestaan met een stand
vol WanaZiwi producten. We stonden hier samen
met Stichting EOTAS, de stichting die de dovenschool
in Dodoma bouwt en ondersteunt en waar WanaZiwi
nauw mee samenwerkt
(http://eotasfoundation.org/).

Maiko, de bouwer/klusjesman voor de school en het
naaiatelier, is ook begeleider van de weesjongens op
de school. Hij werkt samen met de oudste jongens aan
de toiletten, waarmee dit ook tegelijk een leerproject
is. De septic tanks zijn inmiddels af. Voor de vrouwen
is het straks erg fijn om de toiletten vlakbij het
naaiatelier te hebben in plaats van de toiletten van de
school te moeten gebruiken.

Nieuwe naailerares

De vrouwen in het naaiatelier hebben inmiddels ook een nieuwe docent. In
verband met de lange reisafstand van Mr. Manoti is er nu een vrouwelijke lerares Maria Mboya die dichterbij
woont en daardoor vaker en flexibeler de vrouwen kan assisteren in het naaiatelier.

Opleiding en ondersteuning

Een volgende
stap is het opzetten van een opleiding voor de oudste
meisjes van de dovenschool. We willen deze graag
betrekken bij WanaZiwi zodat wanneer ze klaar zijn met
school aan de slag kunnen in het naaiatelier. Dit is erg
lastig om op afstand te coördineren, gelukkig krijgen we
daar een beetje hulp bij. Lonneke en Amy, 2 enthousiaste
meiden die beide net afgestudeerd zijn aan de Pabo gaan
3 maanden vrijwilligerswerk doen op de dovenschool in
Dodoma. Als onderdeel daarvan zullen ze ook mee gaan
helpen om het WanaZiwi project verder te gaan
uitbereiden in Tanzania zelf. Zodat we meer van onze
prachtige producten kunnen verkopen op de locale markt.
Bij voorbaat bedanken we Lonneke en Amy alvast voor
hun enthousiasme. En we kijken uit naar een productieve
samenwerking.

Producten in voorraad

Zoals op de eerste pagina aangegeven zijn er weer producten onderweg naar
Nederland. Op de volgende pagina een overzicht van de producten die we op dit moment in voorraad hebben.
Prijzen:
- Kleine etui/zakje
- Schoudertas
- Hoes voor Laptop/Documenten/Mappen
- Sport/Weekendtas

€ 3,00
€ 17,50
€ 17,50
€ 25,00

Mocht er iets voor jou tussen zitten of als cadeau voor iemand anders laat het ons weten. En doorsturen naar
vrienden/familie mag natuurlijk altijd:). Eind oktober komen er ook weer nieuwe producten binnen deze komen
dan op de website www.wanaziwi.nl te staan.
We kijken uit naar jullie reacties. Vragen/opmerkingen/tips zijn meer dan welkom op info@wanaziwi.nl

 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

 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

Schoudertassen

Kleine etui/zakje

Hoes voor Laptop/Documenten/Mappen

Schoudertas + Reis/Weekendtas

Schoudertas

