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REISVERSLAG. 2014 6 LANDBOUW VOOR VROUWEN EN DOVE JONGEREN
Het landbouwproject in Fouta is vorig jaar uitgebreid met een tractor en een cultivator. In
de container zaten een kar en een eg, dus het echte werk kan beginnen.

Op het land werken naast de vrouwen nu ook dove jongeren (leerlingen) en een
beroepslandbouwer, die de dagelijkse begeleiding doet en zelf meewerkt.
Een gepensioneerd landbouwkundig ingenieur heeft de leiding over het gehele project.
Hier zijn we enorm blij mee. We hebben nu vertrouwen dat het project goed van de
grond komt. Het is een enorme investering, maar volgens het rapport kan het project na
ruim één jaar zelfstandig draaien. Dan moet er voor tegenslagen een kapitaaltje worden
opgebouwd en na vijf jaar zal het een zeer rendabel project zijn dat voldoende oplevert
voor iedereen die erbij betrokken is en tevens een goede opleidings- en werkplek voor
dove jongeren is.
We hebben een ervaren tractor-man in dienst voor vijf maanden die een dove jonge
man de lessen zal geven in tractor rijden en in het onderhoud van de tractor en de
andere gereedschappen zoals de cultivator, de eg en de kar.
De eerste start van het project was in 2002. 45 families hebben inmiddels een inkomen uit
deze landbouw.
Voor de dove jongeren is het een leerproject.
Mochten zij in de landbouw willen blijven
werken na hun les- en stageperiode, dan
kunnen zij een eigen stuk grond bewerken,
mits ze hebben bewezen het beroep van
landbouwer te beheersen. Er zijn veel dove
jongeren in de regio, deze hebben geen
opleiding gehad en ze hebben geen werkplek.

Voor hen is het belangrijk dat de omgeving ziet dat zij prima een vak kunnen leren en
voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen. Want dat is de grote en vurige wens van de
dove jongeren. Naast lessen in de landbouw krijgen zij les in gebarentaal, lezen en
schrijven. Gericht op hun vak.

Het is een groeiend landbouwproject. We hopen dat het behalve voor de vrouwen ook
een plek voor dove jongeren wordt om het beroep te leren. We hopen dit project, dat is
gekoppeld aan Maison des Sourds in Nouakchott, vijf jaar te kunnen volgen en
ondersteunen, daarna is de prognose dat de opbrengst voldoende is dat het zelfstandig
kan functioneren.

De tractor en kar worden ook ingezet bij de bouw van een schuur voor de landbouwwerktuigen. De kinderen van het dorp helpen graag een handje mee! Hun beloning?
Op de foto met de boot, het werk en de tractor.
Warme groet uit Afrika,
Wiljo Woodi 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.
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