
 
 
 

Nieuwsbrief februari 
 

21 februari 2012  

geplaatst door: Piet 

   

 
Hallo beste mensen, 

Terwijl in Nederland de Elfstedenkoorts heerste, hebben wij 2 weken in het aangenaam warme Kwale en 
Kinango vertoefd. Graag informeren we u over wat we dit bezoek zoal gedaan hebben. 

 
 
Stand van zaken van de projecten in Kwale en Kinango 

  

Op de basisschool voor kinderen met een verstandelijke beperking in Kwale hebben we de 

volgende dingen gedaan: 

 

-  Joyce Mlewa, de lerares van de zeg maar handarbeidklas, is samen met de kinderen bezig om 

   enkele producten (autootjes, poppen en tassen) te verfijnen, zodat ze in Diani, de toeristenplaats 

   aan de kust, in een souvenirwinkel verkocht kunnen gaan worden. Daarbij gaat het naast verkoop 

   ook om meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden van deze kinderen.   

   Daarom zullen er foto’s gemaakt  worden in de winkel, die in de klas komen te hangen. Zo zien 

   de kinderen (en ook de ouders en gasten) dat ze echt iets in hun mars hebben. 

 



-  George, de activiteitenbegeleider voor buitenschoolse opvang, heeft het in zijn proefperiode 

   uitstekend gedaan. En dus hebben we zijn contract verlengd.    

  

Op de basisschool voor dove kinderen in Kinango hebben we: 

 

-  Het stookhout voor de komende 2 maanden voor de kok betaald 

-  Een groot cementen naambord aan de kant van de weg geregeld 

-  Dakplaten (iron shields) gekocht om het kippenhokdak dicht te krijgen. Inmiddels wordt er ook 

   gefokt, zodat er naast eieren van de 25 kippen, ook kippen komen, die verkocht worden voor het 

   vlees. De achterliggende  gedachte is dat kinderen op deze manier alvast oefenen met het praktisch 

   leren van wat je met je handen kunt doen (als voorfase voor de vocational training). Een andere 

   gedachte van deze projecten is dat de school zelf wat geld verdient en zo bv zelf de rekening voor het 

   water en elektrisch kan gaan betalen. 

  -  Een grote bus (matatu) betaald om met 45 personen naar de dovenschool in Kwale te komen voor 

   een sportdag met de kids van Kwale. Ze zijn vrijdagavond met hun eigen matrassen gekomen en er 

   is op zaterdag door zowel jongens als meiden fanatiek gesport. In september organiseren we weer 

   een grote sportdag met ook de kids met een verstandelijke beperking en de gewone basisschool. 

   

Op de dovenschool in Kwale zijn we actief met de volgende zaken: 

 

-  Het onderhoud van speeltoestellen en cementen bankjes 

-  Een niet te steile glijbaan en een kleine draaimolen voor de kleine kids en de doofblinde kinderen , 

   die beiden geplaatst gaan worden voor het nieuwe klaslokaal van de doofblinde kinderen. 

  

  

De Ambachtschool voor dove kinderen in Kwale (op terrein dovenschool Kwale) 

 

-  De open aanbouw aan het houtbewerkinglokaal is inmiddels volop in gebruik en wordt als een erg 

   prettig en ook meer gezonde werkplek ervaren. 

-  De slaapzaal voor 20 jongens is zo goed als af. Vervolgens wordt er nog een uitbreiding voor 20 

   meisjes gemaakt. Zo hebben de oudere kinderen een eigen verblijf, los van de kids van de 

   basisschool. 

-  Het perspectief voor het aantal te verwachten kinderen is goed. Reden hiervan is dat er een grote 

   behoefte is, omdat er in een omtrek van 1000 km geen ander project zoals dit te vinden is. 

   Zo is het aantal leerlingen van vorig jaar 8, naar nu 15 gegaan. Ook voor januari 2013 en idem 2014 

   zijn de verwachtingen gunstig te noemen. Zo komt er bv vanuit Kinango in januari 2014 een eerste 

   lichting van wel 10 kinderen. 

-  Vanuit school wordt er nu gewerkt aan promotie binnen de omringende basisscholen voor 



   dove kinderen (ook via ouderdagen). Een brochure is in de maak. 

-  Ook wordt er door de directies van die scholen gepraat over een gentlemens agreement, met als 

   gedachte dat er intern werk gecreëerd wordt voor de kinderen die aan het eind van de 

   ambachtschool een soort stage kunnen lopen. Daarnaast zou dit ook het eerste werk kunnen 

   worden voor de sheltered workshop, een begeleide werkvorm met wonen, waarbij de kinderen na 

   de school in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Dat is nl na de ambachtschool, het 

   tweede doel van dit project.  Producten die voor alle deelnemende scholen gemaakt kunnen gaan 

   worden, zijn bv schooluniformen, schoolbankjes, kasten en home farming producten. 

-  Het brainstormen over hoe we de stap kunnen zetten naar een reële mogelijkheid om voor de 

   toekomst in eigen onderhoud te kunnen voorzien, is in volle gang.   

   Dit vereist deskundige begeleiding vanuit de dovenschool, gesprekken met de lokale 

   verantwoordelijken voor het toewijzen van grond voor onderwijs/wonen en samenwerking met 

   de  ouders. Een  idee is bv om werkeenheden te creëren, met woongelegenheid, die begeleid 

   worden door ouders en gecoacht door een leraar van de school. 

   In maart hebben  de scholen in Kwale en Kinango weer een ouderdag gepland, voor zowel werving 

   van kinderen voor de ambachtsschool als het nadenken over hoe verder met werken en wonen als 

   de kinderen klaar zijn met het leren van praktische vaardigheden en het halen van certificaten. 

 

  

Microkrediet 

 

-  We hebben de directeur van de dovenschool in Kinango een microkrediet aangeboden om voor 

   het komende jaar zijn schoolgeld te kunnen betalen. Dit omdat we hem al lang kennen en 

   vertrouwen en hij daarbij vertelde dat voor een gewone lening bij een bank 26% rente betaald 

   moet worden. Het bedrag wordt tijdens onze komende bezoeken in september 2012 en februari 

   2013 terugbetaald. 

  

Iedereen bij deze, namens alle kinderen, weer bedankt voor zijn of haar individuele gift.  

  

Vriendelijke groeten van Piet en Annette  

 

 


