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Licht. Je klikt een knop aan en er is licht.
Twee dorpen aan de rand van de oceaan hebben licht. Gewoon knop aan en licht.
Eenvoudig voor ons in Nederland, maar hier….
In het grote dorp hebben we een multifunctioneel centrum gebouwd. Silent Work
startte dat 8 of 9 jaar geleden.
Daarin is gevestigd:
Een djembé school, een naai atelier, een batik atelier, een informatica centrum en een
visualisatie centrum en kantoor voor de doven.
50 vrouwen hebben daar een opleiding genoten van 1 tot 3 jaar. 30 van deze groep
vrouwen en meisjes zijn opgeleid tot volwaardig naaister of batikster. 20 vrouwen
kunnen hun eigen eenvoudige kleding en dat van hun familie maken en herstellen. De
30 beroepsvrouwen, waarvan een aantal in de buurt wonen, willen samenwerken in
het atelier en zo een eigen zaakje opzetten. Anderen wonen in de dorpen langs de zee.
Zij willen daar graag een ateliertje opzetten of zelfstandig gaan werken. Maar er was
geen elektriciteit. Ook het instructiebad voor gehandicapten ligt in deze dorpen,
samen met ons kantoor aan huis. (De afdeling Silent Work West Africa Senegal) en
het cursus- en vergadercentrum dat dit jaar is afgebouwd. Hierin worden
dorpsvergaderingen gehouden. Het is tevens het ontmoetingscentrum voor de
gehandicaptenorganisatie. Het doet dienst als gezondheidspost, een kleine apotheek
voor noodgevallen is ingericht. Cursussen gebarentraining en informatie voor en door
doven wordt daar georganiseerd. Zo klinkt het heel groot maar dat is niet zo. We
hebben 2 logeerruimtes, één voor mannen en één voor vrouwen en een open
vergaderruimte die toegankelijk is voor velen. Met toiletten, wat heel bijzonder is in
dit gebied. Alles heel praktisch en met weinig kosten.
Al deze bovengenoemde activiteiten zijn moeilijk intensief te realiseren zonder
elektriciteit.
En daarom heeft Silent Work nu licht gerealiseerd.
De mensen in de dorpen zijn zo blij, ze kwamen zingend en dansend ons erf op om
hun blijdschap te delen. Ieder deed zijn woordje, de dorpsoudsten, de wijze mannen.
Een afgevaardigde van de vrouwen en een afgevaardigde van de jongemannen.
We hebben een grote school gebouwd, een kleinere school, een vrouwenschool, een
dovenklas, met bijbehorende waterputten en een schooltuin met toiletgebouwen
gerealiseerd en voetbalteams “aangekleed.” De gezondheidspost gesteund. Het
bovengenoemde multifunctionele centrum gebouwd en cursussen georganiseerd.
Maar nooit eerder waren de mensen zo blij als nu met licht!!!

