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De vijf studenten komen met twee schitterende oude Mercedessen aan in Nouakchott.

Vijf enthousiaste mensen, vol belangstelling voor ons land (Mauritanië), het werk van Silent
Work, de dove kinderen en speciaal Maison des Sourds, waarvoor ze ruim 27.000 euro
inclusief 50% van Wilde Ganzen met veel inzet bij elkaar hebben verdiend.

Het is leuk (en ik ben ook trots) hen in Maison des Sourds rond te leiden.
Zo kan ik hen laten zien waaraan hun geld besteed wordt!!

De directie van Maison des Sourds heeft de diploma-uitreiking gepland op de dag dat ik
er zou zijn. Het is nu extra leuk dat de studenten erbij kunnen zijn.

Dat betekent ook extra aandacht voor de leerlingen van de beroepsopleiding aan wie
hun welverdiende diploma wordt overhandigd.
Dit is voor de opleiding: kleermaker, broderie (kant borduren), houtbewerking,
meubelmaker en art design.

De ouders zijn minstens even trots en dankbaar, zoals een van hen in een kleine speech
vermeldt: onze kinderen tellen nu mee in de maatschappij, de dreiging van de bedelstaf
is definitief verdwenen; integendeel, zij zijn kinderen op wie wij trots kunnen zijn.

Een verlegen doof meisje zal in gebaren de leerkrachten
bedanken. Zij is bang de juiste gebaren niet te weten.
Achter mijn rug (ik sta in de deuropening van het lokaal)
gebaart ze dat geheimzinnig naar een dove jongen.
Hij duwt haar zachtjes de zaal in en ook weer achter mijn rug
zegt de dove jongen in gebaren het meisje voor, wat ze moet
vertellen.
Ontroerd volg ik de speech van het meisje en de jongen.
Het maakt dankbaar dat ik dit samen kunnen zijn voor deze
jongens en meisjes, het samen kunnen ‘praten’, gevoelens
kunnen delen, mogelijk heb kunnen maken.
Er worden met elkaar de lokale sappen (gemaakt door de leerlingen) gedronken en
cakejes gegeten die gebakken zijn door de brood- en banketbakkersleerlingen.

Tot slot is er een warme maaltijd van vlees met uien en brood, ook bereid door de
afgestudeerde leerlingen.
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Daarna zwaaien we de studenten uit die verder reizen naar Senegal en Gambia,
waar ze hun auto proberen te verkopen om de reis terug te kunnen betalen.
Het zijn geweldig leuke dagen geweest met deze groep enthousiaste jonge mensen.
Silent Work Afrika en alle dove jongeren van Mauritanië wensen hun een
goede toekomst!

Een natte groet uit Senegal waar ik inmiddels een
andere klus moet doen.
Daarover meer in het volgende reisverslag.
Woodi Wiljo Oosterom

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
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