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Dövcentret ger Poresa en vardag
I Moçambique är döva diskriminerade och utstötta av samhället, något som kyrkan Primeira Igreja Batista Renovada snappade upp och bestämde sig för att starta ett dövcenter för att
fånga upp flickor med funktionsnedsättningen. Idag sysselsätts tio flickor i en kyrklokal i
centrala Maputo. En av dem är Poresa.. TEXT: MATILDA HECTOR, EVANGELISKA FRIKYRKAN

För sex år sedan startade ett dövcenter för flickor i källarlokalen i den lilla kyrkan Primeira Igreja Batista Renovada i centrala Maputo. Det var när den då nioåriga Poresa som är döv, inte hade något att göra om dagarna, som pastorn i församlingen bestämde att man skulle hjälpa henne. Dövcentret Mãos que falam (händer som talar) öppnades och idag kommer tio
flickor i åldrarna 18-25 dagligen till centret som fungerar som en yrkesskola.
– Det är jättebra här. Jag har lärt mig mycket som jag inte visste förr, säger Poresa, samtidigt som en tolk översätter hennes
teckenspråk.
På förmiddagarna går Poresa i skolan och på eftermiddagarna kommer hon till centret där hon syr och gör konstverk. Det
som tillverkas på centret säljs i kyrkan. Men man har stora visioner om att öppna en affär där produkterna kan tillverkas.
– Vi letar efter en affär som ska ge inkomst till flickorna. Vi har mycket planer men behöver folk som kommer och undervisar flickorna. Vi vill att det ska växa och bli större, säger Marta Elisa Masinga som är en av lärarna på centret. Marta
berättar att det är tufft för flickorna. Hon känner inte till något annat center i landet som hjälper döva flickor och menar
att om de inte fått chansen att komma till centret så hade de haft det väldigt svårt eftersom regeringen enligt henne inte
gör något för dem.
– De är diskriminerade eftersom de inte pratar. Det är svårt för dem att få jobb, säger hon. Trots detta finns det hopp. Att
komma till centret har gett Poresas självförtroende en kick.
– I framtiden drömmer jag om att ha familj, hus och barn och ett yrke som jag kan arbeta med, säger hon och ler med hela
ansiktet.

INGÅR I PROJEKTET STÄRKA FATTIGAS SITUATION:

Dövcentret är en del av ett projekt som även inkluderar utbildningsinsatser för barn och ungdomar i Moçambique som
Evangeliska Frikyrkan stödjer. Överskott från försaljning i
Bra&Begagnat butikerna går bland annat till dessa insatser.

