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Omdat er volgens de zeer enthousiaste DEO van district Kwale (= Districts Education Officer) na de 
basisschool voor doven, in een omtrek van minimaal 1000 km, geen praktisch gerichte vervolgstudie 
voor deze doelgroep was, hebben wij samen met een grote sponsor en uiteraard de mensen in Kenia 
besloten om de uitdaging van dit pionierswerk aan te gaan. Begin 2011 is de ambachtschool voor 
dove kinderen in het klein met 7 leerlingen, als pilot begonnen op het terrein van de basisschool voor 
dove kinderen in Kwale. De aangenomen leraren zijn naast hun vakgerichte kennis, uiteraard 
verplicht om direct dmv les van 1 van de dovenleraren de gebarentaal te leren. In het het najaar van 
2011 bleek dat er veel perspectief is, omdat eind november er al weer 8 extra leerlingen zich 
aangemeld hadden. In januari 2012 waren er dus 15 leerlingen. Inmiddels hebben in het voorjaar van 
2012 2 slaapzalen gebouwd; 1 voor jongens en 1 voor meisjes, met beiden een capaciteit van 20 
kinderen. Dus hebben de studenten nu hun eigen plek op de school. We weten nu, na ons bezoek in 
september, dat er in januari 2013 zo rond de 30 kinderen zullen zijn (een verdubbeling dus!). In 
februari 2013 gaan we weer naar Kenia om de ontwikkelingen goed te kunnen volgen. Hieronder de 



info m.b.t de voorgang van de ambachtschool tijdens ons bezoek in september 2012.  
 
Op de ambachtschool (vocational training centre = VTC) voor dove kinderen in Kwale hebben we:   
 
-  een bak-en kookcursus betaald voor de lerares baking en cooking op de VTC. 
 
-  de situatie doorgepraat mbt de te verwachten toename van kinderen per nieuw schooljaar 
 dat in januari 2013 van start gaat. Zoals het er nu uitziet gaat het aantal kinderen van 15 naar 
 30 tot 35 kinderen. Een enorme toename dus! Gevolgen daarvan zijn: 
 1) extra bedden : jongens zelf gaan extra bedden maken om iedereen een slaapplaats te 
      kunnen bieden en 
 2) het lesschema en dus het aantal uren dat leraren maken, wordt aangepast. 
 
-  gepraat over stageplekken voor kinderen die in hun tweede jaar zitten.  
 Er gaan:  
 1) kinderen onder begeleiding op de marktdag etenswaar verkopen op de markt in Kwale. 
 2) meisjes uniformen naaien in de winkel van de leraar naaien in het dorp. 
 3) jongens het schoolterrein onderhouden (verven speeltoestellen, opruimen terrein, gras 
     maaien etc). 
 4) 1 of 2 meisjes de lerares koken en bakken ondersteunen bij de praktijklessen. 

- met de basis-/dovenscholen gepraat over een gentlemens agreement, met als doel dat er 
intern werk voor het hierboven genoemde Community Centre gecreëerd wordt. Daarbij kun 
je bijvoorbeeld denken aan opdrachten voor het afnemen van schooluniformen, 
schoolbankjes, kasten en home farming producten. 

 
Inmiddels hebben we aan de rand van het dorp een stuk grond op het oog dat gebruikt zou kunnen 
gaan worden als een soort Deaf Community Centre. Een woon- / werkplek, aangevuld met een soort 
meeting point voor alle dove mensen uit de regio Kwale. Dat is namelijk het uiteindelijke doel na de 
2,5 jaar ambachtschool, zodat kinderen na de school ook echt in hun eigen levensonderhoud kunnen 
voorzien. Het streven is om dit in het tweede deel van 2013 te realiseren. Hierover gaan we nu 
verder in gesprek met onze sponsor. 
 
 


