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Dromen van water
Dromen van water is het bemoedigende en wonderlijke verhaal van een Nederlandse vrouw die
een groot deel van het jaar bij de Peulh woont, een trots Afrikaans volk. De Peulh leven al eeuwenlang aan de rand van de Sahara. Zij hebben een droom: water in de woestijn, vruchtbaar
akkerland in het hete zand, werkgelegenheid, onderwijs voor kinderen en gezondheidszorg voor
iedereen. Samen met haar man, een belangrijke man voor de Peulh-gemeenschap, probeert zij
in samenwerking met de lokale bevolking die droom te verwezenlijken.
Wiljo Woodi Oosterom – in Nederland heet zij Wiljo, in Afrika wordt ze Woodi genoemd – heeft jarenlange ervaring in het opzetten en begeleiden van projecten in Afrika. Maar daarbij zijn er veel
obstakels: verstikkende bureaucratie, gebrek aan geld, tegenwerking van de autoriteiten, onenigheid in de eigen gelederen, de dreiging van extremistische groeperingen. En niet te vergeten: het
grote verschil tussen haar eigen Nederlandse opvattingen en de vaak totaal andere opvattingen
waarnaar zij zich in Mauritanië moet voegen. Maar met veel inlevingsvermogen en een gezond
gevoel voor humor laat ze in haar verhaal ook zien hoe doorzettingsvermogen en geloof in eigen
kunnen tot verbetering van die wereld kunnen leiden.
Wiljo Oosterom (Zwammerdam, 1946) ging na het overlijden van haar Nederlandse man in 1990
naar Afrika. Ze richtte Silent Work op, een stichting die kleinschalige lokale initiatieven in Afrika
ondersteunt. In haar boeken Kleur bekennen (2005), Een sluier van zand (2011) en nu Dromen van
water vertelt ze over de wonderbaarlijke wegen waarlangs ze Afrika leerde kennen, en over haar
diepe respect voor de wijsheid en verbondenheid met de natuur van de mensen daar.
224 blz. | € 19,99 | ISBN 978 90 284 2684 9 | verschijnt: 19 oktober
ook als e-book verkrijgbaar

Publicatie
Datum
cm2

: Noordhollands Dagblad ed. Dagblad Waterland
: 19 okt 2016
Pagina
: 22
: 1.534
Advertentiewaarde : € 6.120,00

WERELDBIBLIOTHEEK - UITGEVERIJ
alleen voor intern/eigen gebruik

Regio
: Nrd.Holland
Frequentie : 6x per week
Oplage
: 7.588

Voor nieuwe betrokkenen bij Silent Work:
Silent Work is opgericht door mevrouw Wiljo Woodi Oosterom in 2000
en ingeschreven bij de kamer van Koophandel.
Silent Work werkt voor de vergeten kinderen van Afrika en zorgt in
ontoegankelijke gebieden voor:
- Schoon drinkwater,
- Gezonde voeding (landbouw),
- Gezondheidszorg,
- Onderwijs en
- Werkgelegenheid
En vergeet daarbij het dove en/of gehandicapte kind niet.
www.silentwork.org
IBAN:NL29 RABO 0356 918890

