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En gymnasieskole
til Beni i DR Congo!
Der er for nylig kommet flere elever på Beni-skolen i DR
CONGO, og mange ældre elever har nu afsluttet grundskolen. De har nu brug for en ungdomsuddannelse! Tillykke til
eleverne, rektor Alain og alle lærerne med alt det, de har
opnået. Vores elever, der afslutter gymnasiet, vil have bedre
muligheder for at få arbejde!
Den 22. februar blev der afholdt en ceremoni for at indlede
bygningen af gymnasiet. Borgmesteren i Beni, den lokale
politichef og Papy, vores
nationale direktør for
Deaf Action Congo,
deltog samt andre lokale
ledere. Alle eleverne stod
i kø for at se velsignelsen
af den første sten ved
den officielle fejring.
Gymnasiet vil have 11
værelser, så der er plads
Grundstensceremoni
til nok klasser i fremtiden!

Skolehaven vokser godt og har for nylig givet en fremragende høst af store kålhoveder. Det nye solide betonlagerrum
på skolen holder havens produkter i sikkerhed. Nogle af
eleverne har også startet deres egne haver derhjemme. På
landbrugslandet er bønner og kakaonødder klar til at blive
høstet og giver beskæftigelse til døve voksne. Uddannelse
og landbrug gør en stor forskel i livet for døve mennesker i
Beni-området, og nu kan eleverne afslutte en ungdomsuddannelse!

Tak til sponsorer og støtter for jeres generøse bidrag
finansielle støtte til denne skole, men vi har brug for
flere sponsorer. Hvis du gerne vil sponsorere din egen
elev på Beni School for the Deaf, så kontakt os venligst.

Papy, Alain, politichef og borgmesteren

www.deafmin.org

DR Congo ....fortsat

Sikkerheden er et vedvarende problem i Beni.

Der er politibeskyttelse i Beni by, og hæren patruljerer i landbrugsområderne, men den generelle sikkerhed uden for Beni
er ikke god, især ikke om natten. Mange familier er flyttet for
at bo i Beni by, men de er nødt til at tage hen til deres gårde
for at arbejde hver dag. Oprørerne plyndrer gårdene omkring
Beni, og folk er blevet dræbt og afgrøder stjålet i løbet af de
seneste årtier, og desværre fortsætter det stadig. Men vi er
meget taknemmelige for, at vores elever kan gå sikkert til
skole.

Sikker
Opbevaring

Uganda

Fire elever - Winnie,
Peter, Sylvia og Shabira - har afsluttet deres
uddannelse på Malaika Comprehensive
Vocational School og
afsluttet deres praktikophold. Tillykke til
disse elever med deres
afsluttende eksamen,
som endelig fandt sted
den 6. december 2021
på grund af Covid-19
og lockdowns! DMI dækkede udgifterne til dimissionerne,
herunder leje af kjoler og fotos, transport af deres forældre/
værger til dimissionsstedet og et særligt måltid, så de kunne
fejre det sammen. Sylvia og Peter fik en diplomuddannelse

i institutions- og hotelcatering med praktikophold hos henholdsvis Endiro og The Kitchen. Winnie og Shabira afsluttede
en diplomuddannelse i skønhedspleje og frisørarbejde og
gennemførte sammen et praktikophold hos Sparkles Beauty
Salon.
Sylvia er den bedste i sin klasse!
Vi er glade for at kunne fortælle, at Sylvia ikke blot har
afsluttet sit diplom, men også er blevet den bedste i klassen! Hendes topkarakterer resulterede i et certifikat for en
fremragende
præstation.
Præsentationen
blev sendt på
Ugandas nationale tv-station,
UBC!

Drømme
&
Visioner
Sylvia

Start en kaffecafé
Simon studerer på RUTI Rehabiliteringscenter i læderarbejde og skomageri. Når han er
færdiguddannet, vil han blive
skomager og leve af det. Han
ser frem til at få sin eksamen
og komme ud på arbejdsmarkedet.
Jordan, Allan og Rachel er

Myanmar - Neville Muir Skole for døve

Neville Muir School
for the Deaf er stadig
lukket, da der fortsat er kampe i de
nærliggende gader
mellem de soldater,
der kontrollerer
landet, og befolkningen i gaderne.
Det er meget farligt!
Militæret forhindrer folk i at flytte ud af det område, de bor i,
fordi de tror, at folk vil tage til demonstrationerne i de større
byer. Militæret patruljerer på landevejene og tvinger folk til
at blive i deres egne landsbyer, ellers bliver de arresteret.
Forældrene er bange for at rejse for at bringe deres børn
i skole. De forældre, der er landmænd, er stadig i stand til

Peter

Start en
restaurant

Winnie

Start en skønhedssalon/salon

Shabira

Start en skønhedssalon/salon

glade for at studere på Ugandan National Association for the
Deaf Vocational Centre. De lærer så meget til deres erhvervskurser. Andre elever går stadig på Mulago School for the
Deaf og overvejer, hvilket erhvervskursus de måske vil tage.
Vi vil gerne rette en særlig tak til en australsk donor, hvis
donation bruges til at støtte 9 studerende i Kenya. De købte
sko, skoletasker og paraplyer. Gaverne er meget værdsat af
eleverne.

at drive deres gårde og dyrke mad for at kunne forsørge sig
selv. Vi forventer, at det langsomt vil blive bedre, men det er
meget trist, at børnene går glip af deres uddannelse. Kun 12
elever får hjemmeundervisning af lærerne, som rejser hjem
til dem for at undervise eleverne i små grupper. Vi fortsætter
med at sende hjælp til vores kirkemedlemmer og personale i
Yangon og på skolen i Kalay. Pa-Lian
har også for nylig
købt en varevogn
som en hjælp til at
hjælpe døvefolket
med transport og
som en økonomisk
sikkerhed på et
tidspunkt, hvor Myanmars valuta og renter er ustabile.

Uganda

Boom-tid for Uganda School
Neville Muir grundskole for døve

Nu hvor pandemien er på vej ned, er det vidunderligt at se så
mange elever vende tilbage til Neville Muir Comprehensive
School i Lira, Uganda, under Dennis’ ledelse. Der er nu 350
registrerede elever! Over 80 af disse er døve, mens 270 har
andre handicaps eller særlige behov. Vi har aldrig før haft så
mange elever til erhvervsuddannelse! Det er fantastisk at
kunne gøre en sådan forskel i disse unge menneskers liv.
De nyligt færdigbyggede sovesale er fulde, og kurserne vokser. Ud over murstenslægning og betonpraksis, tømrer- og

snedkerarbejde, skrædderi og frisørarbejde vil skolen snart
indføre strikning, computerstudier, mekanik, bilkørsel og
andre.
Fortsat...

Men velsignelsen af så mange studerende medfører også
prøvelser. Vi har ikke nok klasseværelser til de studerende!
Da regntiden begynder i marts, og regeringen lægger pres på
os for at få bygget ordentlige
faciliteter, kan vi ikke længere
holde undervisningen under
træer. Tilbuddet på at bygge fire klasseværelser er på
64.000 AUS.
Derfor kører vi en særlig
kampagne for at se, om vi kan
få bygget disse klasseværelser
så hurtigt som muligt. Kampagnen hedder Uganda Classroom Campaign, og du kan se
detaljer om støtte nedenfor.

Malawi

Katastrofe i Malawi

I slutningen af januar modtog vi nyheden om, at cyklonen Ana havde forårsaget
massive skader og forstyrrelser i Malawi, herunder
på bygninger, hjem, marker
og husdyr for vores personale og døve samfund.
Regeringen havde erklæret
undtagelsestilstand. Eltons
vurdering var som følger:
* 200 døve familier er hjemløse og har brug for mad, tæpper
og plastik til at lave midlertidige ly.
* Taget, toilettet, sikkerhedshegnet og sovesalen er blevet
ødelagt på vores erhvervsuddannelsescenter i Migowi.

* Kirkebygninger i Chikwawa og Zomba er blevet
ødelagt.
* Alle afgrøder, der er
plantet på 2 af de 3 marker
i vores selvforsørgelsesfond, er gået tabt sammen
med udstyr.
Vi har indtil nu sendt tre
overførsler for at hjælpe.
* 500 AUD - øjeblikkelig
hjælp til mad og vand
*8000 AUD - til ekstra fødevarehjælp og midlertidigt husly til
200 familier
*19 000 AUD - til fase 1 af genopbygningen, som går ud på at
genopbygge erhvervsuddannelsescentret.
Tusind tak til dem, der allerede har givet så generøst.

Philippines

Lukning af skoler i Davao

Det er med sorg, at vi meddeler, at vores skole i Davao vil
lukke den 31. marts 2022. Skolen i Davao har i mange år
været en flagskibsskole for DMI med over 100 døve elever,
der på sit højeste punkt studerede og boede på skolen. Vi er
taknemmelige for, at så mange døve har taget eksamen fra
skolen, været en del af den døvekirke, der er tilknyttet skolen,
og er gået videre til at
leve et meningsfuldt liv
på grund af den uddannelse, de har fået på
skolen.
Joshua og Jocelyn
Asuela har været som
forældre for mange af
de døve børn, der studerer på skolen, og de
har gjort et fremragende stykke arbejde med
Joshua og Jocelyn Asuela at uddanne, vejlede og
tage sig af dem alle. Vi takker Gud for deres flid, dygtighed og
store hjerter i forbindelse med driften af skolen.
Skolen startede i 1991 under navnet Deaf Ministries Institute
og var vært for den første DMI-konference i 1999. Joshua
var den, der foreslog Neville, at navnet på vores voksende
organisation (på det tidspunkt under World Opportunities
International) skulle være Deaf Ministries International. Og
det blev vi så!
I løbet af de sidste par år er antallet af elever faldet drastisk på grund af åbningen af en anden døvskole i området,
ændrede logistiske forhold og senest pandemien, hvilket
betød, at det ikke længere var rentabelt at fortsætte med at
drive skolen. De få tilbageværende elever er blevet henvist til
andre skoler, og sponsorerne er blevet underrettet og omdirigeret til at støtte DMI-elever på andre skoler. Vi er taknemmelige for deres fortsatte støtte.

F.C.L.C. i Ligao - Filippinerne

Omicron-varianten startede i Ligao-området i december
2021, og alle, der ikke var vaccineret, måtte ikke gå ud i dette
tidsrum! Så arbejdsmodulsystemet fortsatte igen efter juleferien, og eleverne må endnu ikke gå om bord i skolen. Men
skoler som F.C.L.C., hvor lærerne er fuldt vaccinerede, har
tilladelse til begrænset face-to-face-undervisning, så de kan
nu mødes lejlighedsvis.
Det meste af tiden arbejder eleverne dog hjemme, og
forældrene afleverer det færdige arbejde på skolen og henter
nye arbejdsmoduler. Når forældrene har brug for at stille
spørgsmål om arbejdsarkene, kommunikerer de med lærerne
via sms. Seks ældre elever, der bor langt fra skolen, er begrænset til at arbejde online, men deres læring har kunnet
fortsætte. Lærerne og eleverne er overlykkelige over at
kunne starte lejlighedsvise aktiviteter sammen på skolen med
færre covid restriktioner fremover.
Glade hjerter dag
Valentinsdag fejres i Filippinerne. Men på skolerne kaldes den
“Happy Hearts Day”, og eleverne fejrer den sammen med

Davao studerende 2008

Gabriel, vores døve og blinde elev i Davao, bliver fortsat passet af Glen, som er hengiven over for ham. Glenn var en døv
dimittend fra DMI College og har taget sig af Gabriel i mange
år. Vi overvejer nu, hvordan Gabriels behov bedst kan tilgodeses i fremtiden.
Deaf Ministries Institute er nu i gang med at sælge den
skolebygningen. Davao Immanuel Church For The Deaf vil
fortsætte på et nyt sted, som endnu ikke er besluttet.
Dette har været en udfordrende tid for DMI og for Asuela
familien, men vi har tillid til, at tingene vil gå i orden.

Skolebygning i Davao

deres lærere. Eleverne i de lavere klasser på billedet er blevet
vaccineret og fik lov til at komme i skole for at fejre “Happy
Hearts Day” sammen med deres lærer. Aktiviteter som denne
er vigtige for eleverne, som stadig laver det meste af deres
skolearbejde derhjemme. Vi har elever på denne skole, som
stadig ikke har en sponsor. Hvis du gerne vil sponsorere en,
bedes du kontakte os.

Julebonus og lærernes frokost
Det er en regeringsforskrift i Filippinerne, at alle offentlige og
private virksomheder betaler en bonus ved årets udgang på
en månedsløn til deres ansatte! Med så mange behov på en
skole for døve er det svært for skolen at holde penge til side
til dette formål; men skolen er meget taknemmelig for den
økonomiske støtte, som gør det muligt for dem at gøre dette.
Lærerne holdt også en særlig julefrokost og bar deres nye
uniformer, som blev købt af overskuddet fra tyfonhjælpen
i 2021, med stor tak til Chelsea og Berwick Church of Christ
i Australien. Lærerne spillede endda nyhedsspil. Har du
nogensinde prøvet at bygge et tårn ved hjælp af de bløde
skumfiduser og
spisepinde?

Klasseværelserne i Ligao blev bygget for
mange år siden, og tagene var naturlige
palmeblade, men tyfoner betyder, at
der er behov for løbende reparationer.
Endelig er de alle blevet dækket med
permanente jerntage, og der er ansat
døve arbejdere til at gøre dette.
Landbruget i
Ligao er med
til at støtte
skolen. Der
blev høstet ris, og der blev skaffet
andre indtægter ved at sælge ris,
kokosnødder, dresserede kyllinger,
slagtesvin og frugt. De nyplantede
afgrøder omfatter ananas, bananer,
cassavas, taros og ingefær, og de
vokser meget godt.

Bacolod - Philippines

De studerende i
Bacolod fortsætter
deres uddannelse
online, selv om nogle
moduler er meget
vanskelige for dem.
Læring foregår i form
af individualiseret undervisning, som giver de studerende
mulighed for at bruge selvlæringsmoduler i trykt eller digitalt
format. De studerende kan bruge de
læringsressourcer, der
er mest hensigtsmæssige og nyttige for
dem, f.eks. lærermaterialer, lærebøger,
aktivitetsark, studievejledninger og andre
studiematerialer.

Til venstre: Nye
uniformer
Nederst til venstre:
Marshmallow-spil

at fortsætte med at
studere væk hjemmefra, og det er vi meget
taknemmelige for.

Endnu en tropisk cyklon har ramt
Bacolod. Der blev erklæret undtagelsestilstand, og over 5.600 mennesker
blev evakueret fra deres hjem. Tre af
vores studerendes huse blev hårdt
ramt. Deres familier har ingen penge
og ingen mad, så de var ikke i stand
til at sørge for deres børns uddannelse. Men med hjælp fra Deaf
Action’s sponsorer var de i stand til

Kenya

Covid Gratis år

2021 var et anstrengt skoleår, men der var ingen tilfælde af
coviditet blandt eleverne eller lærerne i hele året! Regeringen insisterede på obligatoriske vaccinationer, og skolen
indførte regelmæssig, obligatorisk håndvask og praktiserede
social distancering på alle tidspunkter. Denne praksis fortsætter på skolen. Uventede besøg fra forældrene var ikke tilladt,
bortset fra de sædvanlige faste ferier og midtvejsferier, hvor
forældrene kommer for at hente deres børn hjem.

I.C.S.D. er en integreret skole
Integration er nu en politik fra den kenyanske regering, der
gennemføres med det formål at “sikre, at alle elever får fair
og lige muligheder i et inkluderende skoleundervisningsmiljø
uden at adskille eleverne på grund af nogen form for handicap”. Uddannelsesforskning har vist, at elever på integrerede
skoler har større sandsynlighed for at fortsætte deres uddannelse på et højere niveau end elever fra en specialskole.
Målet med vores skole er at levere “holistisk kvalitet”.

undervisning for hørehæmmede
elever”. Skolen har været opmærksom
på, at nogle elever afslutter 8. klasse
i gymnasiet, men derefter ikke gennemfører nogen videregående eller
erhvervsfaglig uddannelse.
De integrerede hørehæmmede elever,
der er indskrevet, er kun dagelever,
og forældrene skal forpligte sig til at
betale deres skolepenge. De er ikke
sponsorerede og går i deres egne
Fejring af den internation- klasser i en anden bygning, men alle
ale døve dag ved at
børn spiser frokost og leger sammen.
at plante træer
De integrerede elever har undervisning
i tegnsprog om eftermiddagen, og lærerne for de integrerede
elever skal også lære tegnsprog. Denne pilotundersøgelse
fra regeringen vil integrere eleverne fuldt ud på 3. klassetrin.
Alle eleverne vil lære i samme klasseværelse, og tegnsprog vil

Zambia
Hastings

Hastings aflagde for nylig sin sidste eksamen i statsforvaltning. Han har en drøm om at studere medicin i udlandet. Han
er begejstret for at blive læge og hjælpe de døve og hørende
samfund i Zambia og andre steder i verden. Desværre dumpede han sine eksamener - det er første gang i hele hans
skolegang, at han ikke har bestået en eksamen! - og skal tage
dem om. Han er skuffet, da han har høje forventninger om
at klare sig godt. Vi håber, at han vil være i stand til at tage
eksamenerne om og opfylde de nødvendige kvalifikationer
for at komme ind på medicinstudiet.

Mazila

Mazilas behov for støtte ændrer sig hele tiden. Han kommer
fra en meget, meget fattig familie uden noget støttende

indgå i al undervisning i de højere klasser.
Skolen fejrede den internationale døvedag og fik selskab af
Kenyas spejderforening, som donerede træer, som de kunne
plante, og deres spejderorkester optrådte med en koncert.
De elever, der nu går på Kuja High School, er taknemmelige for at få mulighed for at fortsætte deres uddannelse på
gymnasiet, og eleverne på Sikri Vocational College er meget
motiverede for at lære et erhverv, der kan hjælpe dem med
at forsørge sig selv i fremtiden. De har stadig brug for sponsorater og sender en særlig tak til deres sponsorer.

Kenya Scouts Association deltog i festlighederne

netværk i sin hjemby for børn med handicap. Mazila gik
på Maamba Special School i to år, hvorefter han flyttede til
Mulumba Catholic School med Hastings i to år. Den katolske
skole i Mulumba mente, at Mazilas særlige behov/færdigheder måske bedre kunne læres et andet sted, da deres skole
ikke kunne tilbyde dem. Lewis, Deaf Action Zambias direktør,
forsøger at flytte ham tilbage til Maamba Special School, men
Maamba Special School ønskede ikke at tage ham tilbage!
Begge skoler mener, at Mazila har brug for hjemmeundervisning - for at en lærer kan lære ham livsfærdigheder, men
landsbyen ligger i et fjerntliggende område med få offentlige
faciliteter. Der er ingen telefoner i landsbyen. Det er svært at
finde en passende lærer/underviser til ham, men Lewis arbejder hårdt for at tage sig af Mazila og finde en passende skole
eller et passende hjem, hvor han vil få en god uddannelse,
blive passet godt på og få håb.

Stor succes!!!

Den 3. marts, verdenshøringsdagen, afholdt vi vores gallamiddag i Sydney. Det var en
overdådig begivenhed, der blev afholdt på View Hotel i North Sydney, og der deltog
65 gæster, som spiste godt, spillede spil, bød på stille auktioner og gav gavmildt svar
på Deaf Action’s arbejde.
Nick Farr-Jones, den tidligere australske Wallaby-kaptajn, var vores gæstetaler. Han
talte om sin tid som
rugbyspiller, sin kristne tro og om behovet
for, at vi skal brænde
for de ting i livet, som
virkelig betyder noget.
Støtte til de sårbare
må være en af disse
ting.
Andrew talte også
om Deaf Action’s
arbejde, om de studerende og ansatte i marken, som vi
støtter, og han opfordrede gæsterne til at støtte især vores
selvforsørgelsesprojekter. Succesen med vores projekter i
DR Congo og Malawi er en model for de projekter, som vi nu
planlægger.
DMI Australia-bestyrelsesmedlem David van Namen og
finanskoordinator Susi Tjhai kom op fra Melbourne til
arrangementet, David som konferencier og Susi til at løbe
rundt med Eftpos-maskinen. De gjorde begge et godt stykke
arbejde. Også en stor tak til Anne
Andrew Miller med sin mor
Horton, som gjorde et fantas(til højre) og Carmel (til
tisk stykke arbejde som vores
venstre),
den heldige vinder
Auslan-tolk for aftenen. Aftenen
af dørpræmien.
gav over 8.000 dollars og en hel
masse opmærksomhed om det arbejde, som Deaf Action
udfører. Over 5 000 dollars af dette beløb blev indsamlet
fra den stille auktion. Vi vil gerne sige en ekstra stor tak
til Nick Farr-Jones og alle de virksomheder, der støttede
arrangementet ved at donere ting og varer til auktionerNick Farr-Jones og
ing på aftenen! Det var en sjov aften for alle. Næste stop,
David van Namen
Melbourne!

www.deafmin.org
DMI-donationer:
Kontakt:

e-mail: jan@doves-frikirke.dk

Websted:

www.deafmin.org/donate
Betaling og forespørgsler:
Deaf Ministries International
C/- Jan Tausen Zachariassen
Tvedvej 80A st
6000 Kolding
Denmark
e-mail: jan@doves-frikirke.dk
Det australske sponsoratskontor::
Deaf Ministries International
P O Box 395
Beaconsfield, Victoria 3807
Australia			
Ph: +613 5940 5431
e-mail: info@deafmin.org

Tak til de virksomheder, der støttede indsamlingen:

Sponsorhold:
Kay van Namen & Jenny Reid
kay.vannamen@deafmin.org
jenny.reid@deafmin.org

Neville & Lill Muir
DMI & DA Stiftere

