
Evaluatieverslag missie 14 tot 21 oktober 2012 – Stichting Shubi

Aanleiding
Vorig jaar is er tijdens de oktobertraining sprake geweest van miscommunicatie. 
Voor het jaar 2012 is geen vraag ontvangen vanuit Patandi Teachers College 
(PATCO) en omdat wij vraaggestuurd werken op basis van partnership, is er 
besloten dit jaar geen training te geven. Het was belangrijk om in een gesprek 
met de directie van  PATCO duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden en wensen 
zijn voor   toekomstige samenwerking. 

Doelen
Het hoofddoel van deze missie was: 
In de periode tussen 14 en 21 oktober 2012 worden de wensen en mogelijkheden 
voor toekomstige samenwerking tussen Patandi Teachers College en Stichting 
Shubi verkend door middel van gesprekken met de directie. Uitgangspunt 
hiervoor is de voorzet voor een memorandum of understanding die PTC heeft 
gemaakt. 

Mogelijke subdoelen van deze trip waren, maar slechts als het eerste doel reeds 
was behaald: 

- Bezoeken van Ilboro-school en follow-up van gebruik hoortoestellen;
- Bezoeken van andere projecten in de regio;
- Controleren van de  aanwezige materialen van Shubi.

Doelgroep
De primaire doelgroep van deze missie was: dove kinderen in Tanzania. Alles 
acties die verricht zijn, zijn in het belang van deze doelgroep.  De acties die 
tijdens de 2012 missie zijn verricht, zijn echter primair gericht op het opzetten 
van een structuur om deze kinderen duurzaam te helpen en tijdens deze reis was 
minder focus op het individuele kind.
De secundaire doelgroepen van deze missie waren de directie, technische 
afdeling en studenten van PTC. 

Evaluatie van de doelen

Hoofddoel
De wensen en mogelijkheden voor toekomstige samenwerking tussen Patandi 
Teacher’s College en Stichting Shubi zijn besproken in een drie-uur-durend 
gesprek met de directie. Een verslag hiervan is gemaakt (zie bijlage). Het verslag 
is besproken met de betrokken partners en is geaccordeerd door de directie van 
PATCO. Vervolgens is een opzet voor een Memorandum of Understanding 
opgesteld en deze wordt ter goedkeuring verstuurd naar het Tanzaniaanse 
ministerie van onderwijs. 

Subdoelen
• Bezoek Patandi Unit

Er is een bezoek gebracht aan de Patandi Unit (slechthorende/doven 
klasjes). Er is gesproken met Anna (juf van de oudere kinderen). Zij gaf aan 
een tekort te hebben aan oplaadbare batterijen, degene die ze had, 
werden slechter en waren snel leeg.  We hebben een nieuwe oplader en 
oplaadbare batterijen achter gelaten. Ze had nog genoeg 675 batterijen 
(gekregen van een Finse organisatie). Van enkele kinderen werkten de 
hoortoestellen  niet meer goed. Deze zijn in de loop van de week 
gerepareerd (zie bijlage ‘individuele kinderen Shubi missie 2012). Er 
werden enkele gehoorcontroles verricht.  



De klas van Marcus betreft jongere kinderen. Marcus heeft 2 klassen 
afgescheiden door een boekenkast. Achter de boekenkast zit de andere 
klas.

•  Bezoek Ilboro school
Bij de lboro-school is een folluw-up verricht naar het gebruik van 
hoortoestellen. Door allerlei vertragingen vertrok de bus laat van het 
terrein waardoor onze tijd beperkt was. We hebben gesproken met het 
hoofd van de school. Hij vroeg ons hoe zij mensen kunnen helpen die zich 
op hun school melden met vragen over het gehoor van hun kind of 
familielid (ingang voor vroeghulp?). Verder bemerkten we dat onze komst 
bij de docenten erg werd gewaardeerd. De docenten geven evenals vorig 
jaar aan graag meer te willen leren over gehoor en hoortoestellen. Dit is de 
school waar in 2011 een les met betrekking tot omgaan en gebruik van 
hoortoestel is gegeven aan zowel ouders als leerkrachten. Het was fijn te 
zien dat er verschillende kinderen ons met hoortoestellen tegemoet 
kwamen. Echter het was spijtig te moeten vaststellen dat er verschillende  
hoortoestellen op de T-stand (ringleiding) stonden. Uiteindelijk hebben we 
bij verschillende kinderen een check-up kunnen doen van de hoortoestellen 
(zie verslag ‘individuele kinderen Shubi missie 2012). 

• Omdat het gesprek met de directie van PATCO op positieve wijze verliep, is 
het niet nodig geweest om andere projecten in de regio te bezoeken. 

• De kisten met materialen waren nog goed.  De zonnepanelen geven nog 
energie. De inverter (het apparaat dat de zonne-energie geschikt maakt 
voor bruikbare stroom) lijkt echter kapot te zijn. Er is wel lamplicht in de 
Shubi-lokaaltjes, maar geen stroom uit de contactdozen als de gewone 
stroom uitvalt. Samen met Benny (die het probleem had vastgesteld) en 
met Cor via mail- en telefooncontact hebben we kunnen vaststellen dat het 
probleem niet eenvoudig is op te lossen. Dit probleem bestaat nog en moet 
tijdens een volgende missie opnieuw worden bekeken.

Resultaten
Zoals beschreven in het projectplan, worden in november 2012 de volgende 
resultaten opgeleverd: 

 Een memorandum of understanding tussen Patandi Teachers College en 
Stichting Shubi. Deze wordt op een later moment door beide partijen 
ondertekend. Het is het belangrijk dat bestendige, concrete afspraken 
worden gemaakt waarin het gunstige effect voor dove kinderen in Tanzania 
benoemd wordt.
Evaluatie: zie als bijlage de Memorandum of Understanding inclusief de 
supplementen.

 Evaluatieverslag van deze missie inclusief verantwoording van de 
financiën. In deze evaluatie komt duidelijk naar voren wat de 
toekomstmogelijkheden van Shubi zijn en wat aanbevelingen zijn voor 
vervolgacties. 
Evaluatie: Het huidige verslag is een evaluatieverslag. Een financiële 
verantwoording wordt als bijlage opgenomen. 

 Tijdens het verblijf in Tanzania is een les communicatie geobserveerd. Een 
verslag van deze observatie is opgenomen in de bijlage. 



Bijlagen
 Memorandum of Understanding, inclusief supplementen
 Klassenobservatie
 Financiële verantwoording
 Verslag individuele kinderen missie Shubi 2012
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