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Activiteiten van Shubi in de Corona tijd.
Na de missie van oktober 2018 is een verzoek vanuit Patandi
Teachers College uitgebleven. In eerdere jaren kwam deze stilte
ook voor, soms door wisseling van verantwoordelijken, soms door
organisatorische beperkingen.
De uitbraak van de mondiale corona pandemie in voorjaar 2020
heeft ervoor gezorgd dat Shubi zich terughoudend heeft opgesteld
voor wat betreft missies naar Tanzania. Het verschil in zienswijze
ten aanzien van het virus en de mogelijke bestrijding daarvan tussen beide landen draagt bij aan deze
terughoudende opstelling.
Desondanks zijn er de afgelopen jaren contacten onderhouden met Tanzania. Specialisten ter plekke
die in het verleden door Shubi zijn opgeleid weten ons te benaderen. Zij sturen een app-je met een
concrete vraag die wij vanuit onze expertise zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.
In 2020 raakte de audiometer van de heer Ally Uwaseli onherstelbaar defect. Hij is meester op een
school voor doven en slechthorenden in het zuiden van Tanzania(Mtwara). Ally heeft talent als
docent en is zeer goed in de communicatie(gebarentaal). Van het Shubi team heeft hij geleerd een
audiogram te maken en uit te lezen en kan hij oorstukjes maken. Nadat we hadden geconcludeerd
dat er echt niets meer te repareren viel aan de audiometer, is er een 2e hands audiometer naar hem
toe gestuurd. Hiermee is hij in staat om op verschillende dove en slechthorende schooltjes in zijn
regio onderzoeken te doen.
In oktober 2021 heeft Shubi Ally in staat gesteld om een reis te kunnen ondernemen naar Patandi
Teachers College. Op dit college worden al meerdere jaren cursussen verzorgd met ondersteuning
van Shubi. Hij heeft praktische gastlessen gegeven aan de studenten die worden opgeleid voor het
werk op doven scholen. Daarnaast heeft hij het doven schooltje, vlak bij Patandi Teachers College
gelegen, bezocht. Er zijn door hem hoortoestellen en hulpmiddelen nagekeken en voor zover
mogelijk gerepareerd en van nieuwe batterijen voorzien.
Wij zullen doorgaan met het opsturen van audiologische hulpmiddelen naar de Tanzaniaanse
medewerkers die wij vertrouwen en waarvan we weten dat zij de hulpmiddelen inzetten voor dove
en slechthorende kinderen.

