Stichting EOTAS en de Dodoma Dovenschool stellen zich graag aan u voor.

Stichting EOTAS is een Nederlandse vrijwilligersorganisatie met als doel dove
kinderen in Tanzania in staat te stellen om een waardig leven op te bouwen en
zelfredzaam te worden.
De Stichting EOTAS werd in 1999 opgericht
door Dhr. Robin van Donkersgoed en
Nederlandse logopedist, Jenta Sluijmers, die
beiden al eerder betrokken waren bij het
dovenonderwijs. Zij werden na een rondreis
door Tanzania zeer geraakt door de
schrijnende situatie van dove kinderen daar.
Dit is de motivatie geweest om de Stichting
Eotas (Environmental Training and
Support)op te richten waarin onderwijs het
speerpunt vormt om dove kinderen in
Tanzania een kans te bieden tot een
volwaardig en zelfstandig bestaan.
De missie van Stichting EOTAS bestaat uit
samenwerking met plaatselijke
organisaties in Tanzania om een zo goed,
compleet en passend mogelijk
onderwijsprogramma te bieden aan dove
kinderen zodat zij dezelfde kansen krijgen
als hun horende leeftijdsgenoten. Wij
streven ernaar om de persoonlijke
capaciteiten en vaardigheden van ieder
kind maximaal te ontwikkelen.
Na 17 jaar is er in Dodoma, de officiële hoofdstad van Tanzania, een mooie school
neergezet. Hier kunnen jonge dove kinderen vanaf 3 jaar oud terecht voor passend
onderwijs. Er gaan nu ruim 100 kinderen dagelijks naar school, die voorheen thuis
zaten omdat er geen school voor ze was. Hun familie en omgeving zag ze vaak als
‘dom’en ‘ongehoorzaam’. Deze kinderen kunnen nu op hun eigen niveau leren,
waardoor zij gelukkig zijn en een stabiele basis krijgen voor de rest van hun leven.

Waar ligt nu onze uitdaging:
De kleuterschool en het basisonderwijs
staat. De school draait, de leerlingen
leren, en behalen goede
schoolresultaten. Daar zijn we trots op.
Maar de mogelijkheden na de
basisschool zijn miniem. Een aantal
kinderen wordt toegelaten tot een
middelbare school waarin zeer beperkte
voorzieningen voor dove leerlingen zijn.
Bovendien zijn de klassen vaak overvol
met meer dan 80 leerlingen per
leerkracht. Sommige anderen stromen door naar een vakopleiding waarin ook in
geringe mate rekening gehouden wordt met dove leerlingen. Maar voor het
merendeel van de leerlingen bestaat er geen
passend vervolgonderwijs dat is toegespitst op
hun speciale behoeften.
Waar kunnen deze kinderen heen wanneer ze
klaar zijn met het basisonderwijs?
Praktijkonderwijs zou voor de meeste
leerlingen de ideale oplossing zijn. Een
praktisch vak leren, daar de beste in worden
en op die manier op eigen benen leren staan ;
die mogelijkheid kunnen bieden is voor
stichting EOTAS de volgende stap.
Zo snel mogelijk willen we op het terrein van de Dodoma Dovenschool een nieuwe
campus bouwen waar jaarlijks 12 dove
en 8 horende leerlingen een 2 jarige
praktijkopleiding kunnen volgen tot
bijvoorbeeld naaister, elektricien,
houtbewerker, secretaresse, computer
specialist enzovoort. Doordat zij vlakbij
hun opleiding kunnen wonen, krijgen de
dove jongeren nu de kans om samen
met horende jongeren uit de directe
omgeving een vak te leren. Na de
opleiding 2 jaar gevolgd te hebben, en
bij voldoende resultaat, krijgen de
leerlingen een officieel diploma, wat
aantoont dat ze werkelijk een vaardigheid hebben opgebouwd in het vakgebied van
hun keuze, waarmee ze zichzelf kunnen redden binnen de horende wereld en
vertrouwen op hun eigen kwaliteiten.

Maar: voor de leerlingen aan hun
vervolgopleidingkunnen beginnen moet
er eerst een campus komen. Voor de
bouw daarvan hebben wij uw steun
nodig. Zodra wij met onze eerste
studenten voor de vakopleiding van
start gaan bent u van harte welkom om
bij ons een kijkje te komen nemen. Of
eerder, als u letterlijk een steentje wilt
bijdragen aan de bouw!
Wij willen de NCBD bijzonder bedanken
voor de gelegenheid die we hebben
gekregen om onszelf aan u voor te
mogen stellen en ook alvast voor uw
steun .
Graag houden we u op de hoogte van de vorderingen van ons project.
Voor verdere informatie, foto’s filmpjes, enzovoort verwijs is u graag naar onze
website en Facebook pagina.
Wij danken u nogmaals hartelijk.
Met vriendelijke Groet,
Nienke Munting, Secretaris EOTAS.

