
 

Nieuwsbrief oktober 
01 december 2011 

 

 

 

Hallo beste mensen, 

Net terug van weer 4 vruchtbare weken in Kwale en Kinango, sturen we u graag onze nieuwsbrief om 
u te informeren over wat we zoal gedaan hebben. 

 
Op de basisschool voor kinderen met een verstandelijke beperking hebben we de volgende dingen 
gerealiseerd: 

-   Het onderhoud van de speeltoestellen en de diverse cementen bankjes . 
-   Een facelift voor het winkeltje met door kids zelfgemaakte dingen, dmv oa een kledingrek en 
 een bijna levensgrote giraffe met haakjes voor kettinkjes en armbandjes. In Diani, de 
 toeristenplaats aan de kust, hebben we in een souvenirwinkel kunnen regelen dat ook daar 
 de gemaakte spullen verkocht gaan worden. 
-   George, een activiteitenbegeleider, gaat vanaf nu t/m februari, eerst op proef, starten 
 met sportieve buitenschoolse opvang voor de kinderen. 
-   De sportvelden hebben ook een facelift gekregen en er is een basketbalveldje bijgemaakt. In 
 februari 2012 zullen we er onze jaarlijkse sportdag houden. 

 Op de basisschool voor dove kinderen in Kinango hebben we: 

-   Wat schoolspullen aangeschaft en 
-   Een financiële bijdrage geleverd aan het tuinier- en het kippen project.  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. 

  

Op de dovenschool in Kwale zijn we vooral actief met de ambachtsschool voor oud–leerlingen. De 
berichten zijn zeker positief te noemen. 

 -   Er komt een houten open aanbouw aan het houtbewerkingslokaal, met het idee 
 om  meerwerk ruimte te hebben, maar ook omwille van de gezondheid (meer frisse lucht, 
 minder stof).  
-   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.  
-   Een gesprek gehad met de DEO (districts education officer). Hij is zeer enthousiast over het  
 project en verwacht, gezien de opzet , dat er veel animo zal zijn. Het zal een welkome 
 uitbreiding zijn in het schoolaanbod voor dove 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. 
-   Er zijn offertes voor slaapzalen gemaakt met het oog op de te verwachten uitbreiding van het
 leerlingenaantal. Binnenkort wordt dit met de sponsor besproken.  
-   Ook hebben we samen met het team en de kinderen gebrainstormd over hoe we de stap 
 kunnen zetten naar een reële mogelijkheid om voor de toekomst in eigen onderhoud te 
 kunnen voorzien. Dit vereist deskundige begeleiding vanuit de dovenschool en samenwerking 
 met de ouders. Een idee is bijvoorbeeld om werkeenheden te creëren, evt met woon-
 gelegenheid, die begeleid worden door ouders en gecoacht door een leraar van de school. 
- Eind oktober heeft de school  weer een ouderdag gepland, voor  zowel werving van kinderen 
 voor de ambachtsschool als het nadenken over hoe verder als de kinderen klaar zijn met het 
 leren van praktische vaardigheden. 

 Financiën 

Iedereen bij deze namens alle kinderen weer bedankt voor zijn of haar individuele gift. Ook zijn we 
Bert Geysendorfer vanuit de Stichting het Groene Land dank verschuldigd voor de sponsoring van de 
ambachtsschool  op de dovenschool  in Kwale. 

 Met vriendelijke groet, 

 Piet en Annette  


