
De reis van Dakar naar Togo gaat vlot, het is geen lange vlucht, maar omdat er te 
weinig passagiers zijn, maakt men in de laatste uren voor vertrek een combinatievlucht. 
We landen eerst in Guinee Bissau en later nog een keer in Ivoorkust. Daar blijft een tasje 
liggen dat een mevrouw was vergeten. Dat zorgt even voor oponthoud. Voor een vlucht 
van drie uur zijn we tien uur onderweg. Maar veilig geland, dus wie moppert dan nog.

Een van onze doelen is, op verzoek van de Togolese leerkrachten in het onderwijs aan 
dove kinderen en die van Benin, te onderzoeken, of er mogelijkheden zijn om een 
training Langue Colorée te geven aan alle leerkrachten in het onderwijs aan doven. Het 
onderwijs is goed geregeld, zowel in Benin als in Togo kunnen alle kinderen naar school, 
ook de dove kinderen. De scholen gebruiken ASL gebarentaal met toevoegingen en 
vervangingen van eigen gevonden en bedachte gebaren. Alleen een lesmethode die 
geschikt is voor dove kinderen ontbreekt. 

We starten met een rit door het zuiden en midden van Benin en wonen een voodoo 
festival bij. Spreken met de mensen over het animisme, dat zeker in Benin nog sterk leeft. 
Belangrijk voor ons is om goed te weten welke invloed dat kan hebben op het onderwijs, 
zodat wij onze methode hierop kunnen aanpassen. Er zijn ook veel christelijke scholen 
voor dove kinderen en natuurlijk vragen die eveneens om aanpassing van de methode, 
maar dat is ons niet onbekend. We leren veel over de leefwijze, waarden en normen van 
de dorpelingen die leven volgens dit animisme. Het zijn boeiende gesprekken. En mooi 
om te zien hoe men daar omgaat met goed en kwaad. 
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De gesprekken over het gebruik van vriendelijke positieve voodoo zijn open en eerlijk, 
met wederzijds eerbied voor een andere mening. Wel is het belangrijk om ook zelf een 
bezoekje aan een echte voodoo-man te brengen. 

Uiteindelijk is de weg waarlangs dan wel verschillend maar het doel is hetzelfde: men wil 
de kinderen laten opgroeien tot verantwoordelijke vriendelijke mensen met respect voor 
de familie en vooral voor de ouderen.

Veel scholen in Togo en vooral in Benin bestaan uit rieten kappen op dikke houten palen, 
waaronder de kinderen in de schaduw kunnen zitten op houten schoolbanken en het 
windje lekker door de klas kan waaien. 

De kinderen gaan met enthousiasme naar school. Ze zijn trots op hun werk en blij met hun 
juf of meester. 

De 17e januari reizen we terug naar Dakar en daarna door naar Mauritanië. De 18e 
word ik 70 en daarom kopen we een schaap, geven dat aan de familie en in de avond 
hebben we een geweldig diner in ons miljoenen sterren hotel, met een temperatuur van 
38 graden. We delen met de hele familie, ongeveer 63 mensen, het vlees en de rijst. 
We drinken de drie kleine glaasjes thee met suiker en eten oliebollen. Dat is eigenlijk het 
ontbijt, maar omdat ik die lekker vind, zijn ze nu als taartje voor bij de thee gebakken. 

Het is een vreemd feest, ver van huis en van de mensen die ik liefheb en die een 70e 
verjaardag ook een mijlpaal vinden, maar iedereen geniet, zeker de kinderen, daardoor 
ik ook. 

Een warme groet,
Woodi Wiljo Oosterom

Zo graag wil ik naar school! Drie volwassenen een kindje, een 

zak aardappelen en een mand 

boodschappen!

Water halen op dit waterpunt is 

gratis, het is schoon maar warm, veel 

kinderen halen er water voor thuis 

voordat ze naar school gaan



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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