
Twee uur vertraging in Amsterdam.

Vier uur vertraging in Parijs, wachten in het vliegtuig.

Staking bij Air France. 

Luchthaven Dakar: 35 graden en nat, kletsnat. Veel auto’s op de weg. Dus veel stilstaan 
in gezelschap van hordes muggen. Die vieren feest elke avond en elke nacht in Dakar. 
De enorme plassen in de straten en in de huizen zijn een waar paradijs voor hen 
(iets minder voor mij). De muggenmelk ligt te wachten in ons dorp in Mauritanië meer dan 
1400 km. verderop. 

Om drie uur in de nacht in bed. Geen elektra en geen water, storing door de heftige 
regenval. Ik klop het laken uit, hang de klamboe op en kruip nat en vies zwetend onder 
de handdoek in bed. 
Na een uurtje word ik wakker door gekwetter en gekriebel. Een viertal kakkerlakken is 
gezellig bij mij in bed gekropen. 
Ik veeg hen keurig naar buiten, ieder zijn eigen plek. Ik val (extreem moe) weer snel in 
slaap. 

De volgende morgen wordt er een verse emmer water gebracht voor een heerlijke 
bad-beurt in de emmer. Ik klop voor de zekerheid maar even mijn handdoek uit, 
honderden korrels  muizenpoep rollen in de badruimte, en daaronder heb ik heerlijk 
geslapen. 

Welkom in Afrika. 

We gaan op pad om een paar honderd boxershorts op te sturen naar Nederland. 
Shenanigan, een gloednieuw merk, heeft 500 boxershorts besteld bij ons atelier voor 
doven in Touba Couta en deze moeten voor de beurs op 15 oktober in Amsterdam zijn. 
Om dit op tijd klaar te hebben is een grote kunst. Luister naar het volgende:
• Een van de naaimachines was kapot.
• Door de regen was er geen elektra.
• Vaste klanten hebben een nieuwe jurk nodig voor de tabaski, het slachtfeest.
• Het slachtfeest geeft minstens een week vrij.
• Een ander atelier moet uitkomst bieden, en dat lukt. 
• De aantallen zijn voor een deel op tijd klaar. 
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Even een pakket brengen naar de luchthaven waar door Shenanigan al voorwerk is 
verricht in Nederland. Dit zou een fluitje van een cent moeten zijn. Maar helaas. Zes keer 
twee uur heen en twee uur terug rijden en drie dagen later is het dan gelukt. 
Het is nu duidelijk hoe het moet en wat de onderhandelingen ook daar opbrengen. Dus 
een volgende keer een fluit van een cent?
We hopen het. 

Een andere opdracht: Aan een lieve dame in Nederland heb ik beloofd Holland Vlisco 
WAX mee te nemen. Schitterende Afrikaanse stoffen uit Nederland van een goede 
kwaliteit. Goedkoper dan in Nederland, maar toch flink aan de prijs (denk ik te weten).
We gaan op pad. We vinden snel de bewuste shop en ook nog de opgedragen 
motieven en kleur van de stof. Het voelt wat vreemd maar het design klopt, dus het moet 
wel goed zijn. Ik twijfel toch en ga op zoek naar de tekst in de kantlijn van de stof. En ja 
hoor, of liever nee hoor, geen Vlisco, geen Holland Wax, wel veel goedkoper. Het kost 
een dag om door een berg imitatie waxen te worstelen en de goede te vinden. 
Maar ook dit doel is bereikt.

Nu hoop ik dat we als de wind naar Fass kunnen vertrekken voor een gesprek over water 
in Mauritanië. Daar zitten twee mannen te wachten op mijn komst. 

Maar onderweg is een paard en wagen omgevallen vlak voor onze ogen. We stappen 
uit om te helpen en al snel zijn er vele handen die het zware werk licht maken. 
De jongen op de kar is aan het bidden om God te bedanken dat hij er zo goed is 
afgekomen. 
Als paard en kar weer overeind staan, wordt eerst de situatie uitgebreid besproken. 
Daarna kunnen we weer instappen en hopen dat we vandaag nog in Fass arriveren. 
En dan maar hopen dat de water-meneren niet boos zijn door de vertraging. 
Het zijn Afrikanen, dus dat komt goed. 

Warme maar vooral natte groet uit Senegal. 
Woodi Wiljo Oosterom Bâh

 



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
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