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CONGRES VOOR DOVEN IN JOHANNESBURG, ZUID-AFRIKA.
Georganiseerd door Deafnet, Kenniscentrum voor
Afrika. Centraal staat het tienjarig bestaan van
Deafnet. Het idee voor een kenniscentrum voor doven
in Afrika is gestart in 2004 met een workshop voor
Mental Health and Deafness voor Afrika. Er waren
toen, met financiële bijdrage van St. Vrienden van
Effatha en hulp van Silent Work, ongeveer dertig
mensen uit tien Afrikaanse landen aanwezig. In 2005
vond het wereldcongres voor Mental Health and
Deafness plaats in Worcester, Zuid-Afrika. Er waren
congres Marokko
toen ruim dertig Afrikaanse landen aanwezig. Dit
was een unicum want voor 2015 zag je maar enkele
Afrikanen op het wereldcongres voor doven, terwijl de
meeste dove mensen in Afrika wonen. 		

Afrika contactgroep op bezoek in Nederland.

congres in Swasiland

Afrika contactgroep congres in Haarlem komt
bij ons thuis eten.

Dankzij de bijdrage van St. Vrienden van Effatha was het mogelijk dit voor de Afrikaanse
landen te organiseren. In 2006 is Deafnet, Center for Knowledge, opgericht en daaraan
verbonden de Afrika Contactgroep. Afrika werd verdeeld in vijf regio’s:
Noord-, Zuid-, West-, Oost- en Centraal-Afrika. Een paar jaar later kwam daar als zesde
regio de eilandengroep in de Oceaan bij. Er werd een voorzitter (horend) en een
vice-voorzitter (doof) gekozen die samen de Afrika Contactgroep vorm zouden gaan
geven.

Attie Smit oprichter
Deafnet.
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presentatie door Dhr. N’Gam

visualisatie training in Nigeria.

training voor regio Noord en
West in Nigeria.

Woodi presentatie Zuid
Afrika en Marokko

tolken in gebarentaal.

2006-2016 deafnet

Voor iedere regio werd ook
een voorzitter en vice-voorzitter
gekozen, vaak een samenstelling
van een horende en een dove. In
de jaren na de start groeide het
aantal goed opgeleide doven
die tevens de gebarentaal
goed beheersen. Daardoor
veranderde de samenstelling van
grotendeels horende leiders naar
dove leiders.
De nieuwe verkiezingen aan het
einde van dit congres laten zien
dat de staf van de regio’s nu
bijna volledig uit dove mensen
bestaat, wat een enorm goede
ontwikkeling is.
Silent Work is vanaf de start in
2004 en later in 2006 betrokken bij
de oprichting van Deafnet en de
Afrika Contactgroep. Alles wat
Deafnet en Silent Work samen
en ieder apart ontwikkelen staat
in dienst van de 43 aangesloten
Afrikaanse landen.
In dit congres van 25 tot 30
september 2016 zijn horende
maar vooral veel dove
deelnemers uit 29 verschillende
Afrikaanse landen aanwezig.
Het thema is onderwijs en
gebarentaal. Er zijn interessante
sprekers en zeker de verhalen
van de afgevaardigden van de
Afrikaanse landen zijn goed om
uit te wisselen.
Maar het belangrijkste zijn toch
de onderlinge contacten en het
uitwisselen van vaardigheden na
de sprekers in de wandelgangen
en de tafelgesprekken. Deze
worden tot in de late uurtjes
voortgezet.

Een fijne sfeer, waarin hard gewerkt is om met weinig middelen zoveel mogelijk kwaliteit
te leveren. Een belangrijke mijlpaal in het leven van Deafnet.
Het geeft doven in Afrika door hun gebarende handen een stem.

het apartheidsmuseum in Zuid-Afrika.

Een warme groet uit Zuid-Afrika,
Woodi Wiljo Oosterom

Voor nieuwe betrokkenen bij Silent Work:
Silent Work is opgericht door mevrouw Wiljo Woodi Oosterom in 2000
en ingeschreven bij de kamer van Koophandel.
Silent Work werkt voor de vergeten kinderen van Afrika en zorgt in
ontoegankelijke gebieden voor:
- Schoon drinkwater,
- Gezonde voeding (landbouw),
- Gezondheidszorg,
- Onderwijs en
- Werkgelegenheid
En vergeet daarbij het dove en/of gehandicapte kind niet.
www.silentwork.org
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