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‘Ondersteun onze projecten in Ethiopië, en beleef 
de tijd van je leven!’ 
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Vrijwilligerswerk met de Dovengemeenschap in Ethiopië  
 
Wij zijn een reis- en projectorganisatie en 
betrokken bij allerlei sociale projecten in 
Ethiopië in Oost-Afrika met de lokale 
dovengemeenschap. Het is onze missie om 
sociaaleconomische kansen te creëren 
voor Doven in Ethiopië, in het bijzonder 
gericht op sport, onderwijs, cultuur, en 
ondernemerschap. Wij zijn op zoek naar 
enthousiaste mensen die affiniteit hebben 
met de dovenwereld en interesse hebben 
om naar Ethiopië te reizen om daar een 
bijdrage te leveren aan onze projecten. Wij 
bieden programma’s van 6 weken tot 4 
maanden en langer. In overleg met jou 
ontwerpen wij 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, wij werken met lokale dove mensen en 
organisaties die direct zijn verbonden met de dovengemeenschap. Naast een 
betekenisvolle bijdrage aan de ontwikkeling van dovengemeenschap in Ethiopië 
zal het ook een unieke en waardevolle ervaring zijn voor jezelf!  
 

Ethiopia Deax Xperience 
In 2013 zijn wij in samenwerking met 
de Ethiopische stichting Dires for 
Development een project begonnen 
gericht op het bieden van 
inhoudelijke reiservaringen voor 
dove en (gebarentaalvaardige) 
horende jongeren uit Europa, en het 
creëren van kansen voor de 
Dovengemeenschap in Ethiopië. 
Inmiddels hebben wij vele tientallen 
jongeren uit heel Europa ontvangen 
in Ethiopië en allerlei lokale projecten 
opgestart. Deze uitwisselingen 
hebben geleid tot onder meer 
tientallen banen voor Ethiopische 
doven en het initiëren van  
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verschillende duurzame projecten met betekenisvolle resultaten. Het heeft de 
Ethiopische dovengemeenschap op de kaart gezet en grote lokale impact gehad 
op de hele gemeenschap. Wij willen deze activiteiten graag voortzetten en de 
komst van vrijwilligers draagt daaraan bij.  
 
In de Ethiopische samenleving bestaan veel misverstanden over doofheid. Veel 
mensen denken dat doven niks kunnen, ze worden vaak niet voor vol aangezien. 
Er zijn vanuit de overheid zo goed als geen voorzieningen zoals tolkvoorziening, 
speciale uitkeringen, technische hulpmiddelen, enz. Doven zijn echt op zichzelf 
aangewezen, en op elkaar. Veel doven werken samen om kansen te creëren voor 
zichzelf en hun omgeving, en wij steunen hen daarbij. Wij zijn actief bij 
verschillende projecten waar jij ook een bijdrage aan kan leveren. Hieronder 
beschrijven wij aan welke projecten wij werken en waar jij een rol in kan spelen. 
Neem contact op met ons voor een op maat gemaakt vrijwilligerswerk-/ 
stagevoorstel.  
 
 

 
 
Bezoekers uit Nederland in Ethiopië 

Wanneer en hoe? 
Je kan het hele jaar door naar Ethiopië reizen voor vrijwilligerswerk of een stage. 
Wij stemmen je opdracht af met de lokale projecten en concrete behoeften die er 
zijn. Meestal komt de periode oktober – mei het beste uit. Juni tot en met 
augustus is traditioneel de vakantieperiode en de scholen zijn dan dicht. We 
kunnen wel, in goed overleg met onze partners, speciale opdrachten ontwikkelen 
in deze periode. Lees op de laatste pagina meer over de kosten en onze 
werkwijze, en neem contact op met ons voor meer informatie. 
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Sport en beweging 

Sport is een van de belangrijkste manieren 
voor dovengemeenschappen om zich te 
ontwikkelen. Vaak is sport de eerste 
aanleiding voor doven om elkaar te 
ontmoeten en zich te organiseren. Zo is dat in 
het verleden in Nederland gegaan en nu aan 
de gang in menig ontwikkelingsland. Wij 
werken samen met een Ethiopische stichting 
(Dires for Development) die heel actief is op 
het gebied van dovensport. Zij hebben dove 
sportleraren in dienst die sportles geven aan 
dove kinderen op scholen in en om Addis 
Ababa, ze organiseren sportevenementen 
voor doven, en ondersteunen de onlangs 
opgerichte nationale sportbond voor doven.   
 
Vrijwilligerswerk / stageopdracht 
Wij zoeken mensen die affiniteit hebben met sport en het leuk vinden om actief 
mee te doen aan de sport activiteiten van Dires for Development. Het gaat om 
onder meer: 
 

- Meehelpen aan sportles geven aan dove kinderen op scholen 

- Organiseren van sportactiviteiten en evenementen voor dove jongeren en 

volwassenen 

- Nieuwe sportactiviteiten en spelletjes introduceren op dovenscholen 

- Verslagen en nieuwsberichten schrijven  

- Foto’s en video opnames maken en editen 

 

 

Dove sportleraren geven sportles op 
Dovenscholen 
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Ondernemerschap en werkgelegenheid 
 
Naast sport is Dires erg actief op het gebied van ondernemerschap en 
werkgelegenheid voor Doven. Er worden verschillende projecten gesteund 
waaronder een guesthouse / restaurant waar alleen doven werken, kleine 
bedrijfjes die zijn opgezet door doven,  fabrieken waar doven werken, etc. Wij 
vinden het heel belangrijk dat doven in staat worden gesteld om hun eigen 
inkomen te verdienen, dat heeft volgens ons de grootst mogelijke impact op het 
leven van doven in ontwikkelingslanden en hun omgeving. Naast inkomen zorgt 
een baan ook voor positieve ‘awareness’, zij laten zien dat ze prima voor zichzelf 
kunnen zorgen en zij kunnen een’ rolmodel’ zijn voor andere doven. 
 

 
 

 
Vrijwilligerswerk / stageopdracht 
Wij zoeken enthousiaste mensen die de dove werknemers en ondernemers in 
Ethiopië willen steunen. Het gaat om onder meer: 
 

- Koks of mensen met een horeca achtergrond die mee kunnen werken met 

de dove medewerkers in hun guesthouse / restaurants.  

- Mensen met werkervaring in een hotel of relevante opleiding (hospitality 

management) die een bijdrage kunnen leveren aan het professionaliseren 

van het doven guesthouse / restaurant business.  

- Mensen die goed zijn met hun handen en mee kunnen werken in 

productie bedrijven  

- Verslagen en nieuwsberichten schrijven  

- Fondsen werven 

 
Doven uit Ethiopië die een eigen speelgoed-
fabriekje hebben opgezet 

Dove kok uit Noorwegen geeft training aan 
dove koks uit Ethiopië.  
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Tolkvoorziening en gebarentaal 
Het tekort aan tolken en ontbreken van 
een tolkvoorziening is een van de grootste 
blokkades voor Doven om actief te kunnen 
participeren in de samenleving. In 
samenwerking met de Ethiopische 
dovenorganisatie en de Universiteit van 
Addis Ababa proberen wij hier iets aan de 
veranderen. Wij zijn voorbereidingen aan 
het treffen om een tolkvoorziening op te 
zetten en trainingen/ opleidingstrajecten 
te organiseren. Wij hopen dat dit de 
komende jaren zal leiden tot een 
functionerende tolkvoorziening voor een 
brede doelgroep.  
 
Vrijwilligerswerk / stageopdracht 
Wij zoeken enthousiaste professionele tolken of 3e/4e jaars studenten die een 
bijdrage willen leveren aan het ontwikkelen van de tolkvoorziening in Ethiopië. 
Het gaat om onder meer de volgende taken: 
 

- Meelopen met lokale tolken en hen voorzien van feedback 

- Meehelpen met het organiseren van netwerkbijeenkomsten voor tolken, 

docenten, en studenten 

- Meehelpen met het organiseren van feedbacksessies tussen tolken en 

tolkgebruikers 

- Schrijven van verslagen en rapportages 

- Nieuwsberichten en andere communicatie uitingen maken 

 

 
Reizen, toerisme en event 
management 
In 2015 is onder de vlag van Dires 
voor Development een reis- en 
projectorganisatie opgericht met als 
doel om via de reiswereld inkomsten 
te genereren voor de stichting. De 
organisatie heet The Ethiopia 
Xperience (TEX) en richt zich niet 
alleen op de dovenwereld maar op  

 

 
Medewerkers van HU geven training aan tolken 
en docenten in Ethiopië.   
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een hele brede doelgroep. TEX organiseert reizen, excursies, festivals, en nog 
veel meer. Alle activiteiten worden door Dires for Development uitgevoerd en zij 
ontvangen een deel van de inkomsten. Dit vormt een belangrijk onderdeel van 
hun financieringsmodel, en dankzij het succes van TEX kunnen de sociale 
projecten van Dires in stand worden gehouden.  
 
Vrijwilligerswerk / stageopdracht 
Wij zoeken enthousiaste mensen met een achtergrond in toerisme, logistiek, 
event management, marketing, business, of iets dergelijks, die ons kunnen 
helpen bij het ontwikkelen van dit project. Het gaat om onder meer de volgende 
taken: 
 
- 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 
 
Theater en Dans 
In 2016 hebben wij een bijzonder 
project opgezet gericht op het 
vergroten van bewustwording van 
doofheid in Ethiopië via theater en 
dans. Een team van enthousiaste 
professionele dove acteurs geeft 
workshops aan horenden over dovencultuur en gebarentaal. De strekking van de 
workshops is dat doofheid niet alleen een handicap is, maar ook een cultuur en 
een manier van leven. De workshops worden gegeven in een restaurant waar 
dove koks werken, maar ook op locatie bij bedrijven en instellingen. Naast leuke 
opdrachten en stukjes theater, maken ook optredens van een dove dansgroep 
onderdeel uit van dit programma. Wij hebben de ambitie om dit project in 2017 
en 2018 verder te ontwikkelen.  
 
Vrijwilligerswerk/ stageopdracht 
Wij zoeken enthousiaste mensen die affiniteit hebben met drama (theater) en/of 
dans, en een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren aan ontwikkeling van dit 
project. Het gaat om onder meer: 
 

- Het geven van trainingen en drama les 
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- Feedback geven op de bestaande programma’s en input voor nieuwe 

activiteiten 

- het maken en onderhouden van een specifieke website 

- nieuwberichten schrijven en andere communicatie materialen 

ontwikkelen 

 
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 in Ethiopië 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 in Addis Ababa 
- 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 in Ethiopië, 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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