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‘Ondersteun de Dovengemeenschap van 
Zanzibar, en beleef de tijd van je leven!’ 
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Vrijwilligerswerk met de Dovengemeenschap op Zanzibar  
 
Wij nodigen Doven en mensen die kunnen 
communiceren in gebaren uit om naar 
Zanzibar in Oost-Afrika te reizen om daar 
inhoudelijk vrijwilligerswerk te gaan doen 
met de lokale Dovengemeenschap. Wij zijn 
een reis- en projectorganisatie en wij 
werken nauw samen met de 
Dovengemeenschap van Zanzibar. Het is 
onze missie om sociaal-economische 
kansen te creëren voor Doven op Zanzibar, 
in het bijzonder voor jongeren en 
ondernemers. Wij zijn op zoek naar 
mensen met specifieke kennis en 
vaardigheden die naar Zanzibar willen 
komen om hier een bijdrage aan te leveren.  
 
Wij bieden programma’s van 6 weken tot 4 maanden en langer. Wij ontwerpen 
specifieke opdrachten die aansluiten bij jouw achtergrond en wensen, én de 
behoeften van de lokale gemeenschap. Wij zorgen voor professionele begeleiding 
en coaching bij de uitvoering van de opdracht. Wij zijn actief in verschillende 
domeinen en kunnen verschillende soorten opdrachten bieden, onder andere op 
het gebied van sport, onderwijs, toerisme, communicatie, etc. Wij werken met 
lokale dove mensen en organisaties die direct zijn verbonden met de 
dovengemeenschap. Naast een betekenisvolle bijdrage aan de ontwikkeling van 
dovengemeenschap op Zanzibar zal het ook een unieke en waardevolle ervaring 
zijn voor jezelf!  
 
Zanzibar en de Dovengemeenschap  
 
Zanzibar is een eilandengroep in de 
Indische oceaan voor de kust van 
Tanzania. De eilanden staan bekend 
vanwege de rijke historie, de boeiende 
cultuur, en de prachtige tropische 
stranden. Het is één van de top 
toeristische bestemmingen van Oost – 
Afrika, toch is het een arm land met 
veel sociaal – maatschappelijke 
problemen. Doven hebben het extra 
zwaar, er is weinig besef en kennis  

 

 
Zanzibar staat bekend vanwege de mooie 
stranden 
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over doofheid in de Zanzibarse samenleving. Er zijn zo goed als geen 
voorzieningen voor Doven zoals tolkvoorziening, speciale uitkeringen, 
technische hulpmiddelen, ezn. Doven zijn echt op zichzelf aangewezen, en op 
elkaar. Op Zanzibar werken veel doven samen en proberen met elkaar kansen te 
creëren.  
 
Wij steunen verschillende projecten en werken direct samen met CHAVIZA, de 
officiële Doven Organisatie van Zanzibar, en wij nodigen jou uit om daar 
onderdeel van uit te maken!  
 

 

 
Project: Toerisme ontwikkeling 
 
Een van onze projecten is de oprichting 
van een reisorganisatie die gerund wordt 
door de lokale Dovenorganisatie. Het 
bedrijf is gericht op het leveren van 
diensten aan toeristen zoals het boeken 
van hotels, excursies en activiteiten 
reserveren, gidsen inzetten, autoverhuur, 
en nog veel meer. Wij steunen deze 
ontwikkeling en helpen mee met het 
werven van klanten over de hele wereld. 
De Doven organisatie werkt samen met 
lokale professionals en bedrijven en wij 
geven training en coaching. Zij hebben de 
ambitie om jaarlijks honderden klanten te 
bedienen en daarmee een subtantiele  

 

Bezoekers uit Nederland bezoeken CHAVIZA 

 

Zanzibar is één van top reisbestemmingen 
van Oost - Afrika  
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inkomensstroom op gang te brengen richting de Dovenorganisatie. Als dit lukt 
zal het een enorme positieve impact hebben op de hele Dovengemeenschap op 
Zanzibar! 
 
NB De reisorganisatie richt zich niet alleen op 
dove toeristen maar juist op de hele (horende) 
reiswereld.  
 
Vrijwilligerswerk / stageopdracht 
Wij zoeken mensen met een relevante 
achtergrond die de Dovenorganisatie kan 
helpen bij het realiseren van haar ambities. 
Het gaat om onder meer het uitvoeren van 
deze taken: 
 
- Het opzetten en onderhouden van een 
website 
- Communicatiesystemen met internationale 
partners ontwikkelen 
- Training en coaching van dove en andere medewerkers  
- Verslagen schrijven en financiële rapportages maken 
- Fondsenwerving 
- Marketing en communicatie 
- Filmen en video editing 
- Professionele fotografie 
 
 
CHAVIZA 
 
CHAVIZA is de officiële Dovenorganisatie van 
Zanzibar. Recentelijk is er een nieuw bestuur 
gekozen met mevrouw Asha Ali als voorzitter. 
Op Zanzibar is het best bijzonder dat een 
vrouw deze functie bekleedt, het is doorgaans 
een door mannen overheerste samenleving. 
Wij willen het nieuwe bestuur steunen in het realiseren van hun ambities, en wij 
zijn op zoek naar vrijwilligers die hieraan willen bijdragen. Het gaat om de 
volgende activiteiten: 
 
- Training en coaching voor medewerkers van de organisatie, met name op het 
gebied van Management en communicatie.  
- Verslagen schrijven in het Engels en andere communicatiematerialen 
ontwikkelen 

Toerist uit Oostenrijk doet mee aan een 
kookworkshop met Dove vrouwen 

 

 
Management training bij Chaviza 
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- Promotie filmpjes maken (filmen en editen) 
- Professionele fotografie 
- Meehelpen aan het organiseren van verschillende activiteiten van CHAVIZA 
 
 
Sport  

Een van de doelstellingen van CHAVIZA is het uitbreiden van sport activiteiten 
voor doven, en in het bijzonder jongeren en kinderen. Wij zoeken enthousiaste 
sport liefhebbers die hier een bijdrage aan willen leveren. Het gaat om onder 
meer deze activiteiten: 

- CHAVIZA helpen bij het organiseren van sport evenementen en daar aan 
gerelateerde activiteiten 
- Verslagen schrijven in het Engels en andere communicatie materialen 
ontwikkelen 
- Nieuwe sporten en spelletjes introduceren op scholen 
- sport lessen geven aan kinderen samen met dove docenten  
- Lokale docenten trainen en coachen bij het geven van sportles 

 

 

 

 

 

 

Voetbalwedstrijd met het locale doven 
voetbalteam 

Sociale bijeenkomst rondom een sportactiviteit. 
Sport heeft een belangrijke sociale functie voor 
doven.  
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Kosten en werkwijze 
 
Wij hebben helaas geen budget om vrijwilligerswerk en stages te financieren, wij 
moeten dus 100% van de kosten in rekening brengen. Wij bieden wel training en 
coaching gericht op het werven van fondsen. Op deze manier proberen wij 
vooral jongeren en studenten in staat te stellen om fondsen te werven voor de 
reis en hun deelname daarmee mogelijk te maken. Wij geven onder meer 
trainingen op locatie en één op één coaching.  
 
Als je interesse hebt in vrijwilligerswerk of een stage opdracht, neem dan contact 
met ons op. Wij brengen je wensen en verwachtingen in kaart en bekijken of je 
achtergrond past bij onze projecten. Vervolgens overleggen wij met onze 
partners op Zanzibar om te kijken of het ook aansluit bij hun actuele behoeftes. 
Als dat zo is werken wij een stage opdracht uit en brengen wij de kosten in kaart. 
Deze zullen bestaan uit: 
 
- Vliegticket 
- Verblijf op Zanzibar 
- Kosten van het vrijwilligerswerk / stage opdracht 
- Lokale ondersteuning en begeleiding 
- Verzekeringen en bemiddelingskosten 
 
Voor een opdracht van ongeveer 3 maanden moet je rekenen op kosten van 
ongeveer €2000.  
 

Contact informatie 

Als je interesse hebt in vrijwilligerswerk of stage op Zanzibar, neem dan contact 
op met ons:  
 

Email:      info@wesemanntravel.com 
Telephone / sms / whatsapp:  +31651683150 
Skype      wesemann.travel 
Website:     www.wesemanntravel.com 
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