Afgelopen maand zijn we druk bezig geweest met de
ontwikkeling van de gebarentaal bij de Greenshop voor de
studenten en vooral ook voor onze klanten.

I’m happy

Voor de klanten hebben we mooie kaarten ontwikkeld
waar zij op kunnen zien wat het gebaar is voor de
producten die we verkopen. De kaarten hangen boven
de schappen in de winkel. De gebaren én de kaarten
hebben we in overleg met de studenten gemaakt.

Het werkt gewéldig!
We zien onze klanten het proberen
als ze voor het schap staan!

Tumbuka is de lokale taal in Mzuzu en
Chichewa is de nationale taal in Malawi

Met veel dank aan Jody Soh voor het
‘art work’ op de computer!

Jet en Ellen hebben ons geholpen met een aantal leuke ideetjes voor de lessen.
We hebben het oefenen van het gebaren alfabet in een bingo spel gespeeld.
Niemand had ooit eerder van Bingo gehoord, maar het was een groot succes!

Het dames team;
Nthandose en Jet

BINGO!
Vooral voor het horende personeel was dit
een goede les, zij moeten echt nog wat meer
oefenen. Nu wonnen natuurlijk de studenten!

op een rij: Collins, Levi, Gift en Ayiti

Ayiti krijg de prijs
uitgereikt door Juf Ellen

en éindelijk zijn ook de eerste gebaren tekeningetjes klaar!

How are you?

I’m fine

Thank you

coffee

I’m finished

juice

I’m sorry

Door de hulp van Jet en Ellen zijn we nu een heel stuk
verder met het lesprogramma voor onze studenten. De
opleiding begint al aardig vorm te krijgen.

We hebben voor de 5 vakken; Agriculture, Home Economics, Sales &
Marketing, English en Life Skills/Deaf Empowerment einddoelen gesteld. Om
die einddoelen te behalen moeten er vele subdoelen behaald worden. Die
hebben we allemaal op volgorde gezet, van doodsimpel naar aardig
ingewikkeld. De doelen zijn verdeeld in theorie en vaardigheden. Nu kunnen
we aan aal die doelen de lesstof gaan koppelen.

Natuurlijk denken de studenten
mee over hun opleiding, hier zijn
we in overleg over de doelen.

Tot de volgende nieuwsbrief! Lonneke en Jan Willem
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