Zoals we in de vorige nieuwsbrief al schreven, zijn we
van start gegaan met een aantal nieuwe projecten
om hulp te bieden aan de dove en slechthorende mensen in de regio van
Nkhata Bay. Van de enorme lijst aan ideeën en plannen die we hadden, komen er een aantal
projecten goed van de grond. We hebben besloten om ons voorlopig alleen op deze projecten te
richten. We hebben maar twee handen en moeten keuzes maken.
De keuze voor deze projecten is bepaald door de grote mate aan medewerking en motivatie die
we vanuit de Malawiaanse bevolking krijgen. Uit ons onderzoek is gebleken dat er grote
behoefte is aan hulp op de volgende vlakken: Medisch, Onderwijs en Communicatie.
Daarom hebben we daarvoor de volgende projecten opgezet.

In Nkhata Bay is sinds februari een heel groot prachtig nieuw
ziekenhuis geopend. Jammer genoeg is er geen dokter die
gespecialiseerd is in oren en/of gehoor. Voor de mensen die wij hebben
ontmoet in de dorpen is er tot op de dag van vandaag geen medische hulp op
het gebied van oren/gehoor beschikbaar. In Malawi zijn wel een handje vol
KNO artsen en audiologen, maar die werken allemaal in Lilongwe of ten
zuiden van Lilongwe, dat is met het openbaar vervoer minimaal 8 uur reizen.

Wij hebben hulp gevonden voor de mensen in Nkhata Bay!
Hoortest!
In juni van dit jaar komt de mobiele
hoor kliniek van de ABC Hearing Clinic
uit Lilongwe voor drie dagen naar
Nkhata Bay om hier hoortesten te doen
voor alle mensen die dat nodig hebben.

Screening
Om te kunnen bepalen wie er van de 337
mensen die we inmiddels hebben ontmoet en
hebben ingeschreven in ons register
daadwerkelijk een hoortest nodig heeft, moet er
een screening gedaan worden. Dat is een
enorme uitdaging, want alle mensen moeten

onderzocht worden en er moet voldoende gekwalificeerde
medisch personeel zijn om iedereen te kunnen
onderzoeken. Het personeel moet ook goede apparatuur
hebben om dit werk te kunnen doen en er moet een
ruimte zijn waar al deze mensen geholpen kunnen
worden. In navolging op het oor onderzoek moet er ook
een behandeling gegeven worden, daarop volgt dan ook
weer een nakeuring om te zien of de behandeling is
aangeslagen.

We hebben al een aantal goede afspraken kunnen maken om alles te organiseren.
Met de DHO (District Health Officer) van Nkhata Bay hebben we afgesproken dat hij en een
Engelse gekwalificeerde verpleegster komen helpen bij de screening. Er is ons zelfs een hele
afdeling in het nieuwe ziekenhuis ter beschikking gesteld voor Ear Camp, zoals het hier wordt
genoemd. We zijn nu bezig om twee artsen uit het Zuiden over te halen om ook te komen
helpen. De datum staat gepland voor 21 en 22 mei. We hebben dus nog twee maanden om
alles te regelen.
Het wordt een hele happening en we zouden apetrots zijn als
ons dit allemaal gaat lukken. Voor de mensen hier zou dit echt
een enorme hulp zijn.
We houden jullie op de hoogte van de vorderingen!

Als tweede project zijn we bezig om te kijken hoe we de communicatie tussen
de doven en de mensen in de dorpen kunnen verbeteren.
Vorige maand hebben we Rabecca leren kennen. Zij is een slechthorende
vrouw die op eigen initiatief gebarentaal lessen geeft in een aantal dorpen. We
zijn nu aan het onderzoeken hoe we haar het best kunnen ondersteunen bij
haar haar lessen.

Op de foto’s oefent Rabecca het alfabet met de studenten. Helaas kunnen veel van haar
studenten niet lezen of schrijven, dus heeft het alfabet voor hen niet zo veel betekenis. Wij
hebben wel wat leuke ideetjes voor haar om haar lessen interessanter en leerzamer te
maken. We zijn met de Disability Group van Pundu en Mpamba in onderhandeling over hoe
we dat het best kunnen uitvoeren.

Dit bestaat uit drie losse projecten, namelijk
1. Pupil Identification; het identificeren en zichtbaar maken voor de leraren van de
leerlingen met hoorproblemen in de klas.
2. Family Involvement; het betrekken van de ouders/verzorgers van de doven en
slechthorenden bij het onderwijs van hun kinderen.
3. Teacher Training;

Het trainen van leraren in het werken met kinderen met
hoorproblemen.

Vorige maand schreven we al over ons onderzoek op de
basisscholen in en rond Nkhata Bay. Inmiddels hebben we alle 12
basisscholen bezocht en daar de dove en slechthorende leerlingen
geïnterviewd.

Veel van de scholen zijn alleen te
voet bereikbaar. Zo kunnen wij
ons werk combineren met
prachtige wandelingen door het
Malawiaanse land. Ja, je moet er
wat voor over hebben hè? 

Na de bezoeken aan de basisscholen hebben we nog een kleine 200
kinderen kunnen toevoegen aan ons register. Het is wel duidelijk dat er op
de scholen heel veel kinderen zijn die last hebben van hun oren. Er zijn veel
kinderen bij met ontstekingen en verstopte oren. Al deze kinderen krijgen
een uitnodiging voor het Ear Camp. Hopelijk kunnen ze daar geholpen
worden en kunnen we zo een gehoorbeschadiging voorkomen.
.

Het was ook erg duidelijk dat de leraren op de scholen
echt geen idee hebben welke kinderen in de klas niet goed
kunnen horen. De klassen zijn verschrikkelijk groot en de
leraren kennen de leerlingen in hun klas nauwelijks. De
leraren hebben ook geen gedegen opleiding gehad en
weten niet goed hoe ze het best kunnen communiceren
met dove en slechthorende leerlingen.

Ouders zijn nauwelijks betrokken bij de ontwikkeling van hun
kinderen op school. Er was zelfs een vader die niet wist dat zijn
dochter slechthorend was, terwijl ze wel op een lijst van ‘Pupils with
Hearing Impairments’ op de school stond! Het meisje zat erbij te
huilen, zo bang was ze dat haar vader boos op haar zou zijn.

Wij zijn nu bezig om een programma op te zetten waarbij de leraren een basis
communicatie training krijgen en waarbij ouders voorlichting krijgen over de
handicap en de mogelijkheden van hun kind.

Om al het werk gedaan te krijgen voordat wij in
december 2016 terug gaan naar Nederland, hebben we vrijwilligers nodig. In mei en juni komt
Nina Kortekaas ons helpen met de Inclusive Education projecten.

Wie o wie vindt het leuk om dit samen met haar op te pakken?
Kijk op de website voor de verschillende vrijwilligers vacatures!

Ook dove Malawiaanse meiden
menstrueren, daarom hebben
wij in Bandawe op de ‘School
for the Deaf’ het herbruikbare
maandverband van Supreme
uitgedeeld.

Hanne en Lonneke hebben de meiden uitgelegd hoe
het maandverband gebruikt moet worden. Fanny
heeft ons geholpen met de gebarentaal, maar dankzij
de pop was vertalen al bijna niet nodig!

De Arthur Nursery School in Singo draait al vijf
jaar. Waar blijven alle kinderen die van
kleuterschool naar de basisschool gaan?
Hoe gaat het nu met hen?
Afgelopen maand hebben we ze opgezocht op de
Mtetete Primary School.

Standard 1

Standard 2

Standard 3

De leerlingen van de Arthur Nursery School
doen het heel goed op de basisschool.
Vooral in het lezen lopen ze iets voor op
hun klasgenootjes.

Tot de volgende nieuwsbrief!
The Greenshop 1664.38.804
Chimwemwe NL 3042.38.147
Chimwemwe BE 088-2486341-32

Standard 4

Juf Ethel was mee om de kinderen nog eens extra
aan te sporen om goed hun best te doen op
school. Ook konden de kinderen Rjimke en Tine
nog heel goed herinneren!

Lonneke en Jan Willem
www.chimwemwe-malawi.org
lonenjw@gmail.com
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