Stichting Soz Fonds
Hiwa project
voor dove en slechthorende kinderen
in Koerdistan/Noord-Irak

Wat doet het Soz Fonds?
Het Soz Fonds zet zich in voor gehandicapte kinderen in Koerdistan/Noord-Irak. In 2006 en 2007 heeft het Soz Fonds als eerste project,
het Samalproject, vier scholen voor gehandicapte kinderen in Sulamanya
opgeknapt en opnieuw ingericht. De scholen zijn geïsoleerd, ruimten zijn
kindvriendelijk ingericht en er zijn leermiddelen aangeschaft, zoals een
brailleprinter voor een blindenschool. Vanaf 2008 werken we samen met
Viataal International in St. Michielsgestel om het Hiwaproject, ter ondersteuning van het onderwijs aan scholen voor dove en slechthorende kinderen, in Koerdistan op te zetten. Sinds een recente fusie heet Viataal
International tegenwoordig Kentalis.

Stichting Soz Fonds
Van Heuven Goedhartlaan 163
1181 KK Amstelveen
info@sozfonds.nl
www.sozfonds.nl.

Groeten van de kinderen uit de Hiwa-school!

Dit programma wordt mogelijk gemaakt door een subsidie uit het Programma Kleinschalige Plaatselijke Activiteiten (KPA). Dit programma is tot stand gekomen met financiering
van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking.

Hiwaproject voor doven en slechthorenden: waarom?

Wat kunt u doen?

In 2008 en 2009 hebben we gewerkt aan de verbetering van het onderwijs aan
vier scholen voor dove en slechthorende kinderen, de HIWA-scholen in Sulamanya, Arbil, Koya en Duhok. Doofheid komt door diverse oorzaken in Koerdistan
veel voor.
Directie en leerkrachten van de dovenscholen en het ministerie van onderwijs in
Koerdistan vroegen om kennisoverdracht aan hun scholen, zodat bevordering
van de deskundigheid van leerkrachten tot een duurzame verbetering leidt.
Door langdurige oorlogen zijn kennis en voorzieningen van de scholen ernstig
achtergebleven bij de ontwikkelingen in westerse landen. De klassen zijn groot
en dove, slechthorende en soms ook verstandelijk gehandicapte kinderen zitten
bij elkaar in één ruimte. Er is geen opleiding voor gespecialiseerde leerkrachten
voor onderwijs aan doven. De huidige leerkrachten hebben een gewone onderwijzersopleiding.

Voor de uitvoering van het Hiwaproject is nu nog veel geld nodig. Totdat de regering het hele project financieel overgenomen heeft, blijft het Soz Fonds de
ontbrekende kosten ter overbrugging financieren. Het NCDO verdubbelt al het
geld dat we binnenkrijgen, hetgeen een grote financiële steun voor ons fonds
betekent. Na terugtrekking van het Sozfonds uit het Hiwa-project liggen er al
weer plannen klaar om scholen van geestelijk gehandicapte kinderen te gaan
ondersteunen. De eerste contacten hiertoe zijn reeds gelegd.
Kinderen en hun ouders in Koerdistan en tevens de leerkrachten van de scholen
zijn u dankbaar voor uw steun op:
Gironummer: 480 79 04 ten name van Stichting Soz
Fonds, Amstelveen.
Uw gift is aftrekbaar voor de belasting.

Wat houdt het Hiwaproject in?
Het Soz Fonds heeft specialisten van de internationale afdeling van Viataal gevraagd
voor de kennisoverdracht. Viataal is een Nederlandse, landelijk werkende organisatie
die gespecialiseerd is in zorg en onderwijs aan kinderen met auditieve en communicatieve beperkingen. Zij hebben ook meerdere projecten in ontwikkelingslanden, met name gericht op onderwijs en ontwikkeling van dove kinderen.
De specialisten brachten in het najaar van 2008 een bezoek aan Koerdistan. Ze hebben
daar de stand van zaken geïnventariseerd. Inmiddels zijn diverse specialisten van Viataal
samen met onze voorzitster vanaf 't najaar 2008 reeds driemaal in Koerdistan geweest
om door middel van tweewekelijkse trainingen de leiding van vier scholen, alle leraren
en assistenten bij het project te betrekken. Met de vertegenwoordigers van de Koerdische regering zijn ook reeds gesprekken gevoerd. In april 2010 worden de trainingen in
Koerdistan voortgezet. Er is een meerjaren projectplan geschreven en alle betrokkenen
ter plaatse zijn zeer enthousiast over de praktische vaardigheden en de kennis die zij
aangereikt krijgen. Ook wordt bekeken of er bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden waarbij de moeders van jonge slechthorende kinderen advies krijgen van een gespecialiseerde begeleider. De Koerdische overheid ondersteunt het Hiwaproject door
voor het vervoer en alle verblijfskosten in Koerdistan zorg te dragen.
De regering zet zich steeds meer in om de toekomstige kosten van dit onderwijsproject
voor eigen rekening te kunnen gaan nemen. Het Soz Fonds en Viataal International hebben er alle vertrouwen in dat de Koerdische regering binnenkort alle kosten voor dit
project gaan financieren.

De leraren van de Hiwa-school met hun certificaten na het voltooien van de cursus

