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Endnu et år er gået for Beni School. 40 elever bestod deres 
afsluttende eksamen. 20 elever dumpede på grund af for 
mange elever. De er alle ved godt helbred og er på ferie indtil 
slutningen af august. 
Byggeriet af gymnasiet er nu færdigt! Der var en forsinkelse, 
da prisen på byggematerialer steg, men takket være DMI og 
DA’s støtter var vi i stand til at færdiggøre klasseværelserne 
inden skolestart i september. Der blev bygget ti klasseværels-
er (fem på anden etage og fire på første etage) samt et kontor 
med tre værelser. 34 arbejdere, herunder 14 døve, arbejdede 
for at nå denne milepæl! Skolen vil tilstræbe at starte gym-
nasieundervisningen på samme dag som indvielsen, som vil 
finde sted den 5. september 2022.  
Desværre spiser eleverne ikke hver dag. De spiser kun to 
gange om ugen på grund af begrænsede madlagre og de 
stigende udgifter til brændstof og mad. I det første semester 
plantede skolen kål og amaranthusfrø. Afgrøderne vokser 

Beni Secondary School 
Classrooms er færdige!

og skulle være klar til at blive høstet i denne måned eller i 
oktober. Når høsten er klar, håber skolen at kunne genoptage 
fodringen af eleverne tre gange om ugen.  
Eleverne fik nye skoletasker, hæfter og notesblokke, skoleuni-
former, fodboldholdsuniformer og -støvler samt sportsmate-
rialer. De har også modtaget donationer på 54 skriveborde, 
3 borde og 3 stole. Der er stadig udfordringer. De mangler en 

skolebus til de døve elever, de skal finde en rengøringsarbe-
jder til at overvåge skoleområdet og grøntsagshaven, og der 
er mangel på undervisningsmaterialer og bøger. 

Studerende modtager nyt sportsudstyr



Nu bygges gymnasiet på skolens nu-
værende ejendom, men det optager 
jord, som vi brugte til at dyrke afgrøder. 
Så snart vil vi have flere elever, men 
mindre plads til at dyrke deres mad. De 
samlede kvartalsvise omkostninger til 
driften af skolen er 17 000 AUS. Heraf 
er den næststørste udgift (efter løn-
ninger) mad til eleverne og personalet 
på 6 000 AUS. Der er et stykke jord til 
salg i tilknytning til skolen. Udgifterne 
til denne jord er 22 000 AUS. Vi kunne 
indhente omkostningerne ved at købe 
jorden inden for et år og derefter bruge 
overskydende midler til andre udvikling-
sområder i de følgende år.

Kenya

Jenny Reid, vores koordinator 
for børnesponsorater, gik på 
pension den 31. juli efter 17 
års engageret arbejde. Jenny 
har været en søjle i DMI og 
DA’s sponsorprogram siden 
2005. Jenny er oprindeligt 
lærer for døve og har arbejdet 
sammen med Neville, Lill og 
Brenda på kontoret i Mel-
bourne og på adskillige ser-
vicerejser og internationale 
konferencer. Jenny påtog sig 
en stigende arbejdsbyrde og 
påtog sig til sidst sin nuværen-
de rolle, en stilling, hvor hun 

ikke blot holdt styr på alle eleverne på vores skoler - mange 
hundrede i årenes løb - og deres sponsorer, men også egen-
hændigt skrev Deaf Action Newsletter hvert kvartal.

Jenny vil gerne takke alle de andre frivillige, som hjalp hende, 
når der var behov for det, og som nød at møde sponsorer ved 
repræsentationer, lave elevkort osv. og sørge for, at elevrelat-
erede sager kørte glat. Hun gjorde alt dette, idet hun arbejd-
ede tre dage om ugen i 17 år, på frivillig basis!
DMI er velsignet med at have den meget talentfulde Kay van 
Namen som vores nye koordinator for børnesponsorater, og 
hun gør et fremragende stykke arbejde. Alligevel vil Jenny 
blive savnet meget. Vi har planer om at sige tak og farvel til 
Jenny ved gallamiddagen i Melbourne, så der er endnu en 
grund til at deltage!

Immanuel Integrated Christian Skole 
Junior Høj Skole i støbeskeen
Junior High School i støbeskeen
Drømmen om at udvide vores Immanuel Integrated Christian 
School for the Deaf med en junior high school er ved at blive 
realiseret. Skolen, der for nylig er blevet omdannet til en inte-
greret skole, hvor hørende og døve elever lærer side om side, 
opnår regelmæssigt de højeste karakterer af alle døve skoler i 
Kenya.
Takket være en generøs støtte fra pastor Michael Gantts (USA) 
indsamling af midler og Kathi Kitaos generøse donation er byg-
ningen af gymnasiet allerede påbegyndt, og der er taget første 
spadestik til skolen. Den kenyanske regering har givet sin 
godkendelse af skolens læseplan, og vi håber at have tingene i 
gang i begyndelsen af 2023.

Design til Junior Høj Skole

Udgravning af 
fundamenter



Kathi fik at vide, inden hun startede 
programmet, at “Kenya ikke har nogen 
læsekultur”. Det er ved at ændre sig!
Kathi introducerede også et hæklekur-
sus, som tiltrak et stort antal elever og 
medarbejdere. Dette initiativ har banet 
vejen for endnu en erhvervsuddannelse 
og er samtidig en indtægtskilde for døve studerende.

Professor Kathi Kitao
Professor Kathi Kitao besøgte skolen i tre måneder. Hun 
indrettede et nyindrettet bibliotek og afholdt et seminar om 
omfattende læsning for lærerne. Hun introducerede også et 
omfattende læseprogram for skolen, som omfatter et dagligt 
frokostlæsningsprogram, hvor elever og lærere kan låne bøger 
fra biblioteket på daglig eller ugentlig basis. Hun uddannede 
en lærer til at tage sig af biblioteket, inden hun rejste. 

Kenyansk tegnsprog er nu et af de tre nationale 
sprog i Kenya!
Med indførelsen af den nye nationale læseplan er tegnsprog 
blevet anerkendt som et af Kenyas tre nationalsprog. Nu skal 
alle skoler undervise deres elever i tegnsprog fra det første se-
kundære gymnasium. Dette er en stor milepæl siden skolens 
integration.

Ny spejderklub
Både døve og hørende elever har deltaget i spejderaktiv-
iteter og konkurrencer på delstatsniveau. IICS blev den 
bedste samlede skole blandt 42 deltagere. De fortsatte 
til landskonkurrencer og blev den BEDSTE skole i alle 
de konkurrencer, de deltog i! Skolen skal nu deltage i 

de afrikanske 
regionskonkur-
rencer. Vi øn-
sker dem det 
bedste.

Svineopdræt
IICS vil starte et svineavlsprojekt. Dette projekt vil være en 
god indtægtskilde for skolen og vil også være en god kilde til 
protein!

Syværksted leverer til IICS
Pastor Josephat, Christine og Anne Kaunda rejste over 5 
timer fra Nairobis syværksted til skolen for at overrække 
27 piger (8 hørepiger og 19 døve) nye genanvendelige 
hygiejnebind til genbrug. Dette projekt har til formål at 
oplyse pigerne om menstruationshygiejne og sanitet 
under ledelse af Christine og Anne. De demonstrerede 
også, hvordan man bruger og rengør bind. Pigerne var 
meget entusiastiske, begejstrede og ivrige efter at lære 
noget. Ikke alle de piger, der har modtaget pakkerne, er 
begyndt deres menstruationscyklus endnu, men lærerne 
mener, at det er meget vigtigt med tidlig undervisning. 
De kvindelige lærere på skolen vil nu foretage opfølgn-
ingsmøder med pigerne og fortsætte med at oplyse dem 
om deres krop. Håbet er nu, at rygtet vil sprede sig, og at 
flere skoler i området vil være med i dette program.

Kuja Høj Skole til de døve
Our sponsored students are making an impact in their re-
spective academic and sporting fields. Charity was recently 
elected the President of the campus which has a population 
of 276 students. Charity wants to become a lawyer in the 
future. She is in Year 3 and is also the best performing overall 
Deaf student in Kenya. Paul, also a promising student, is the 
top student in his Year 2 class. Rita, who is in Year 4, is the 
best long-distance runner in the country. She recently rep-
resented Kenya in the Africa Paralympics that took place in 
Accra Ghana! Charity

Paul

Rita



Muir Skole
The Muir School school reopened in June this year with 27 
students returning for face-to-face learning. The students 
are so happy to be back at school. Kalay is still often a battle-
ground; it is still dangerous to be out on the streets. There 
are frequent gun fights on the streets outside the school. The 
school fences are high enough to protect the students and 
teachers and keep them safe, but it is a hostile environment 
for them to be in.

Myanmar

Bacolod Dormitory 
The students are 
continuing train-
ing online and find 
some modules very 
difficult. Learning 
is still in the form 
of individualised 
instruction that al-
lows learners to use 
self-learning mod-

ules in print or digital format, whichever is applicable for the 
learner. Learning resources include textbooks, activity sheets, 
study guides and other study materi-
als. Two students, Realyn and Gerald 
from the dormitory, are both aca-
demic awardees and have completed 
grades 9 and 10 (respectively) with 
honours. Gerald is a high school grad-
uate and is commended for achieving 
this. They both studied hard using 
their laptops. At the time of writing, 
Mary is awaiting her results. She has 
been excelling in reading, English and 
Maths. She proceeded to Grade 6 for 
face-to-face classes in August.

Philippines

Mary

Uganda
Ugandas nationale sammenslutning for døve erhvervsskole

Fem elever er i gang 
med et certifikatniveau 
1 for tømrer- og sned-
keruddannelsen, som 
er et toårigt kursus. Bri-
an, Jordan, Kenneth og 
Samuel er på første år, 
og Allan er på andet år 
af kurset. Erhvervssko-
len planlægger at tilføje 

niveau 2 næste år. Eleverne er ved at afslutte deres samlede 

karakterer for fremskridt og er nu i gang med vurderinger og 
forberedelser til deres afsluttende eksamener.



Neville Muir grundskole

Byggeriet af de nye klasseværelser er i gang og forventes at 
være færdigt om kort tid. Vi vil gerne sige tak til alle dem, 
der har støttet dette projekt. 260 elever meldte sig til skolen 
i 2. semester. I øjeblikket er der fire afdelinger - skrædderi, 
frisør, bloklægning og betonpraksis samt tømrer- og sned-

kerarbejde. De ser frem til 
at opbygge flere afdelinger i 
den nærmeste fremtid - mo-
torkøretøjsteknologi, landbrug 
og elinstallation.
Matthijs Terpstra besøgte 
skolen i juni og opfordrede 
eleverne til at studere hårdt. 
Han roste lærerne for deres 
hårde arbejde. Skolen vil holde 
sin femte dimissionsceremoni 
i november i år. 37 elever vil få 
deres eksamen.

Dennis og Matthijs 

Erhvervsskolen “En chance for et barn
Yubu er ved at afslutte et certifikat i 
catering i år, som er et 1-årigt kursus. 
Han er velplejet og har et godt helbred. 
Han får skoleartikler og personlige ting 
fra DMI. Højskolen stiller også en tolk til 
rådighed for Yubu, så han kan gennemføre 
sine studier. Han afslutter sit kursus ved 
udgangen af dette år.

Mulago skole for døve
Solome går stadig i 5. klasse, hun har brug for mere hjælp for 
at komme til 7. klasse. Vi håber, at hun kan komme på en er-
hvervsskole, når hun er færdig med 7. klasse. Hun har et godt 
helbred og er god til at studere.

Ruti Rehabilitering
Simon har gode fremskridt og er ved godt helbred. Han er 
langsomt ved at lære at lave sko og håndtasker og forbedrer 
sine færdigheder med lædermaterialer.



Sponsoreringskoordinator:
Kay van Namen 

kay.vannamen@deafmin.orgTak, fordi I fortsat støtter vores skolers elever, lærere og selv-
forsyningsprojekter.  
Med venlig hilsen,

Kay
Sponsorkoordinator

Vi har hårdt brug for 
sponsorer til at støtte 

disse studerende!

Matthew Ferrancullo 
Karakter 3

Ligao, Philippines

Jessa Buena  
Karakter 2

Ligao, Philippines

Junior Muviringoma  
Karakter 4

Beni, DR Congo

Tsongo Syndi  
Karakter 3

Beni, DR Congo

Mumbere Tsongo   
Karakter 1

Beni, DR Congo

Hastings
På grund af en skrivefejl var Hastings ikke i stand til at aflægge eksamen i august. 
Skolen havde indsendt det forkerte navn, og på trods af vores appelskrivelser og 
Lewis’ rejse til provinsen for at tale med uddannelsesmyndighederne blev der 
ikke ændret noget. Hastings må vente endnu et helt år med at gå til eksamen 
igen. Han var forståeligt nok ked af det, ligesom vi alle var. Skolen har undskyldt 
for fejlen, og nogen har mistet deres job, men det hjælper ikke Hastings. Han vil 
bruge endnu et år på at studere og prøve igen næste år.

Zambia

Janet
Janet klarer sig godt i skolen. Hun er sprunget fra 2. klasse til 4. klasse i år! 
Hun er en meget klog pige.

Maliza
Efter at være blevet afvist fra St Mulumba School er 
Maliza flyttet hjem igen og vil snart modtage under-
visning i hjemmet. Han får støtte i hjemmet. Den nye 
lærer vil tage hjemmeundervisning op med ham, så 
Maliza kan fortsætte sin uddannelse.

Hvis du vil sponsorere en af disse studerende, kan du gå ind på vores 
websted: https://deafmin.org/child-sponsorship/

eller e-mail: info@deafaction.org.au

www.deafmin.org

Neville & Lill Muir
DMI & DA  Stiftere

www.deafministriesinternational.com
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


