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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 minmaal 1000 km, geen praktisch gerichte vervolgstudie 
voor deze doelgroep was, hebben wij samen met een grote spons
besloten om de uitdaging van dit pionierswerk aan te gaan. Begin van dit jaar 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. Tijdens ons laatste werkbezoek in oktober hebben we op verzoek van 
een leraar al een banda, dat is een open aanbouw laten bouwen, vast aan het houtbewerkinglokaal. 
(zie foto). Na een half jaar blijkt dat er veel perspectief is, omdat bv eind novem
minimaal 10 extra leerlingen zich aan gaan melden, die dan groep 8 met succes af zullen sluiten. In 
januari zullen er dan al rond de 20 leerlingen zijn. Inmiddels zijn we gestart met de bouw van de twee 
slaapzalen, die in februari 2012 geree
gezicht en slapen de kinderen niet meer bij de kids van de basisschool. De aangenomen leraren zijn 
naast hun vakgerichte kennis, verplicht om de gebarentaal te leren. In februari 2012 gaan we weer 
naar Kenia om de ontwikkelingen goed te kunnen volgen. We houden u op de hoogte.
 
Nieuws februari 2012:  

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

-   De open aanbouw aan het houtbewerkinglokaal is inmiddels volop in gebruik 
 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 va
     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 
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 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 
 homefarming-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 
 bijvoorbeeld 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. 

 


