Samen met mijn dochter en
kleindochter de mooiste
stoffen uit zoeken voor dit
project.

Hoe hadden we dat
ook weer
bedacht???

Ja.. Ik neem deze...

REISVERSLAG 2020 NR.2 BOMBAHJACKS UIT C.C.D.S
Een geweldig couture project in Centre Commercial des Sourds
Nouakchott, Mauritanië
Het is zaterdag en we rijden naar het vliegveld in Dakar. We zijn maar net op tijd.
Als eerste zie ik mijn stralende kleindochter van drie jaar, die roept: ‘oma, oma…
ik zie jou’.
Ze rent onder het hek door en ik sluit haar in mijn armen.
Ze is nog vol verbazing dat ik er werkelijk ben. Ze kijkt naar de andere wachtende
Afrikanen en zegt helder en duidelijk: ‘dit is oma!’ En herhaalt dat roepend in alle
richtingen.
Dan kijkt ze me aan en zegt tegen haar publiek: ‘dit is mijn oma!’
De mensen die nog staan te wachten glimlachen welwillend naar haar. Ze doet voor
hoe het vliegtuig
Van Amsterdam naar Dakar is gevlogen. Echt waar oma, zo gaat dat. Inmiddels
hebben haar papa, mama en broertje zich ook bij ons aangesloten.
Papa Babacar gaat met dochter Fatou naar zijn familie en vrienden. Mama Jennifer en
broertje Gyptian gaan met ons naar het zuiden van Senegal. Daar is jaren geleden een
klein naaiatelier gestart door Silent Work met een perfecte uiterst deskundige dove
tailleur, Tahirou.

Jennifer leert Tahirou in vijf dagen bombahjacks te maken van Afrikaanse wax stoffen,
dubbelzijdig draagbaar. Dus twee jacks voor één geld. In verschillende maten voor
moeders en dochters, voor vaders en zonen. Kortom voor groot en klein.
Tahirou gaat meteen daarna naar Nouakchott om hierin les te geven in het Centre
Commercial des Sourds. Daar worden de bombahjacks in produktie genomen.
Deze jacks gaat Jennifer dan weer verkopen op haar site www.naahmdesing.
Zo ontstaat er handel tussen ‘Tahirou Couture’ van het splinternieuwe Centre
Commercial des Sourds in Nouakchott Mauritanië en ‘Naahmdesign’ in Nederland.

www.shenanigan.nl is al een paar jaar eerder op dezelfde manier met deze eerlijke
handel gestart. Door het verkopen van hier gemaakte boxershorts.

Een enthousiaste groet uit Centre Commercial in Mauritanië
Woodi Wiljo en Demba
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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

