Bezoek aan Stichting Kolewa.

Na een ontzettend leuke mailwisseling was het 22 oktober dan zover!
Samen met 3 vrienden van Chevere, gingen we op bezoek bij Stichting Kolewa in Bali.

Stichting Kolewa, project in Bali…. Hoe zat het ook al weer?
Kolewa voorziet in tweedehands hoorapparaten vanuit Nederland. Via het Swara Swari Institute worden
deze aangemeten bij zeer jonge slechthorende kinderen op basis van de verplichting het kind deel te laten
nemen aan spraak en hoorlessen. De lessen vinden plaats in een gehuurd gebouwtje met nauwelijks
voorzieningen voor de kinderen. Matig sanitair, geen keuken en vooral geen sport en spel mogelijkheden.
Juist het spel-element is zeer belangrijk bij het leerproces.
Met de donatie van Stichting Chevere, hebben we de speeltoestellen mee kunnen financieren.

Na een zoektocht met taxi chauf kwamen we dan aan bij het Swara Swari Institute. Het eerste wat ons
opvalt in deze grauwe straat, is een vrolijk geverfde muur met het logo van het Swara Swari Institute. Syta,
ons contactpersoon, staat ons al op te wachten, de kinderen zijn druk aan het spelen, de ouders van de
kinderen zijn aanwezig en ook de vrijwilligers en leraren zijn allen van de partij.
We worden gelijk meegenomen naar het binnenplaatsje. Hier is de “openingsceremonie” net begonnen. De
kinderen en leraren zetten hun handafdrukken met witte verf op de vrolijke oranje muur.
Na de ceremonie krijgen we een rondleiding. Het gebouwtje heeft 2 kleine lokaaltjes. In 1 lokaaltje krijgen de
kinderen groepsgewijs les in het andere komen de kinderen individueel aan bod. Met de speeltuin kan het
groepje kinderen (max. 10) ook verdeeld worden, waardoor de kinderen nog meer aandacht krijgen voor het
leerproces.

Ik kan nog meer over de dag en het project vertellen, maar ik denk dat het onderstaand filmpje en de foto’s
voor zich zelf spreken!
http://www.kolewa.com/?p=613

Het was erg leuk om te zien wat er met de donatie is gedaan.
Heb je plannen om lekker op vakantie te gaan, probeer dan een project te vinden wat in dat land ligt. Wij
kunnen het iedereen aanraden!

Namens Stichting Kolewa bedankt!!

