In de nieuwsbrief van december kondigden we het al aan:
We hebben deze maand een grootscheeps onderzoek gehouden naar de Malawianen met
hoorproblemen in Nkhata Bay en de omliggende dorpen.

Voor dit onderzoek hebben we hulp ingeschakeld van een aantal Malawiaanse vrienden.
Als rolmodel voor de Malawianen met hoorproblemen hebben we Nthandose, Fanny en Levi
meegevraagd. Zij zijn alle drie doof en ze zijn enthousiast om wat te doen voor de Malawianen
met hoorproblemen die in de dorpen wonen en het niet zo goed getroffen hebben als zij.

Nthandose Chadewa,
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Enthousiaste jongen met een goed
hart uit Nkhata Bay

Alex Ndipo: een goede behulpzame
vriend. Hij is van onschatbare waarde in
het leggen van contact met de mensen
in de dorpen.

Kennismaking van het Research team

In Malawi kan je niet zomaar de dorpen
inwandelen om daar de mensen te
ondervragen. Daarvoor hebben we eerst
contact moeten leggen met alle Senior Chiefs,
de Group Village Headmen en de gewone
Village Headmen. Jan Willem en Alex zijn alle
dorpen afgefietst om toestemming te vragen
aan de chiefs.

Van te voren hebben we een
vragenlijst gemaakt.

Alle dorpen en chiefs zijn vastgelegd op
een kaart. Wat een karwei!

Verder hebben we het ook netjes officieel
aangekondigd bij de District Health
Officer van Nkhata Bay. We hebben een
Concept Paper geschreven waarmee we
Ethical Clearance hebben gekregen
voor het onderzoek.

We hebben 10 aparte bezoeken
gebracht aan de verschillende gebieden,
waar we de Malawianen met
gehoorproblemen hebben ontmoet.
We hebben onze plannen gepresenteerd en vragen van
de mensen beantwoord. Dat klinkt misschien simpel,
maar dat ging in 4 talen; Engels, Chitonga, Nederlands
en gebarentaal!

De chiefs van Mtilirwa op een rij.

Fanny en Nthandose presenteerden onze
plannen in gebarentaal.

Wat is het hier mooi! We hebben
een aantal bezoeken te voet
afgelegd en genoten van de
prachtige omgeving en de leuke
mensen in de dorpen.

In de dorpen hebben we alle aanwezigen mensen met
gehoorproblemen een vragenlijst afgenomen. Met vertalingen, handen
en voeten kwamen we een heel eind. Het was leuk, uitdagend, heftig,
schrijnend en hartverwarmend. Allemaal tegelijk.

Van alle ondervraagden hebben we
een dossier met foto aangelegd.

Nu zijn we druk bezig met alle data die we hebben verzameld in de afgelopen weken te verwerken in
een analyse.

We hebben 162 mensen ontmoet die allerlei
verschillende gehoorproblemen hebben.
Er zijn aangrijpende verhalen bij. Een flink aantal
mensen is nooit naar school geweest. Ze kunnen
niet lezen en schrijven. De mensen hier dachten
dat Doven gek waren en niets konden leren. Nu
is dat wel wat veranderd, maar nog steeds
horen we verhalen van mensen die we ons bijna
niet voor kunnen stellen.
Zo ontmoetten we een doof meisje van 14 die van de Dovenschool in Embangweni af moest
op 10 jarige leeftijd omdat ze zwanger was geraakt. Je kunt je afvragen of dit vrijwillig was.
Nu zit ze thuis met een kind en zonder opleiding. Ze heeft geen toekomst dromen meer.
Een jongeman van 31 had ook een heftig verhaal. Hij is slechthorend aan beide oren,
blind aan één oog, astmatisch en slecht ter been. Hij heeft 5 kinderen en is getrouwd. Hij is
kostwinnaar maar kan eigenlijk niet werken. Ga er maar aan staan.
Jammer genoeg hoorden we ook een aantal verhalen van dove jonge kinderen die op
het regulier onderwijs zaten, maar daar zo erg werden gepest dat ze nu toch maar thuis
blijven, die werken nu dagelijks op het land.
Er is ook nog een flinke slag te maken in het geven van voorlichting over Hoor
problematiek en het sterker maken van de Dovencultuur in Malawi.
Woensdag 27 januari vertrekken we voor een oriënterende trip naar Lilongwe en Blantyre.
Daar hebben we afspraken met diverse hoorklinieken, dovenorganisaties, stichtingen en
scholen om onze bevindingen te bespreken. Met behulp van hun advies en expertise zullen
we komende maand een plan van aanpak ontwikkelen. Volgende maand daarover meer!
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