
We zijn aan de slag gegaan met dit bijzondere waterproject, waar zoveel mensen 
aan hebben bijgedragen om dit zelfs in deze moeilijke tijd voor elkaar te krijgen. 
De grenzen zijn dicht en de wegen afgesloten. Moeilijk om werkers van en naar 
de werkplek te brengen. Materiaal dat besteld is en klaar ligt moet een lange weg 
afleggen. Maar we zijn vol goede moed. 
Ik ben in Senegal om hier met WhatsApp en internet alles te kunnen regelen wat 
nodig is voor de nodige communicatie en vergunningen in beide landen. 
En Demba is ter plekke in het dorp waar geen internet is en telefonisch contact 
moeilijk en duur is.
Wij willen u graag de voorbereidingen door Pieter en anderen laten weten.
Daarom dit verslag. 
Wij zullen u natuurlijk van tijd tot tijd op de hoogte houden van de vorderingen. 

Warme groet uit Mauritanië (46 graden non stop) en Senegal,
Demba en Woodi

VERSLAG START WATERPROJECT DABBÉ
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Aanleiding:
Begin 2017 ben ik Woodi en Demba gaan bezoeken in Senegal en Mauritanië. Ik 
kende hen toen nog niet goed en Woodi had mijn hulp gevraagd bij de opzet van een 
timmerwerkplaats in het nieuwe gebouw “Centre Commercial des Sourds”. (Ik ben 
timmerman.) Bij wijze van ‘donatie’ aan Silent Work ben ik toen gegaan.

Ik heb daar gezien hoe de werkwijze van Silent Work is en was enorm onder 
indruk.  Normaal gesproken heb ik zo mijn twijfels met betrekking tot het geven 
van hulp aan Afrika. Mijn idee is dat veel geld verloren gaat in administratieve en 
organisatorische werkzaamheden in het rijke westen, voordat het terecht komt bij de 
hulpbehoevenden. Bovendien vind ik het vaak aanmatigend hoe westerlingen denken 
te weten hoe men daar het leven zou moeten leiden en wat de Afrikanen nodig 
hebben. 
Het komt arrogant over en wellicht is het niet eens zo bedoeld en is het niets anders 
dan onwetendheid. 
Niets van die arrogantie heb ik teruggezien bij Silent Work. Alles wat daar door hen 
op poten is gezet is bijzonder, degelijk en grondig, waarbij heel erg goed rekening 
wordt gehouden met wat de plaatselijke bevolking voor wensen heeft. Het mooie is 
dat men daar soms zelf niet zo goed weet wat mogelijk is en dan wordt er uitgebreid 
voorgelicht en begeleid totdat het ‘eigen is’ met als gevolg dat het een duurzame 
verandering is, die wordt ondersteund en begeleid door Silent Work. 
Dit alles heeft mij als het ware aangezet: “Voor deze organisatie wil ik mij inzetten 
want dan weet ik zeker dat het goed terechtkomt”.
Vanwege mijn enthousiasme hebben Woodi en Demba mij gevraagd te helpen 
met een probleem waar ze mee zaten. Het irrigatiesysteem in Dabbé heeft wat 
aanpassingen nodig. De afhankelijkheid van het onbetrouwbare elektriciteitsnet is 
duur en olie voor de generator is duur, vervuilend, lastig en ook niet altijd te leveren. 
Mooiste zou zijn om dat irrigatie-systeem op zonne-energie te laten lopen.



Een aantal mensen heeft zich enthousiast ingezet en een soort denktank gevormd hoe 
we zo snel mogelijk zo veel mogelijk geld zouden kunnen genereren voor dit project 

én om het werk van Silent Work zo veel 
mogelijk bekendheid te geven.
Het resultaat van die denktank - die o.a. 
bestond uit diverse kunstenaars - was een 
concept “Woodi-café” genoemd. 
In het Woodi-café komen mensen bijeen 
om te horen wat Silent Work doet en 

heeft bereikt. Woodi vertelt daarover 
en dat wordt gelardeerd door verhaal, 
zang en muziek. Speciaal geschreven en 
gecomponeerd voor deze avond.

We hebben inmiddels 3 Woodi-café’s 
georganiseerd. Waarbij in de 
Hoeksewaard (Nieuw-Beijerland), in 
Amsterdam en in Arnhem ruimte beschikbaar werd gesteld. Voor alle 3 avonden is 
weer door andere mensen gezorgd voor de aankleding, geluidsinstallatie, verlichting, 
heerlijke soep, salade’s, wijn, fris, bier, koffie, thee, cake en koeken. 

Er zijn interviews voor krant en radio gegeven. Er is iedere keer een verhaal verteld, er 
was een zangeres die werd begeleid door muzikanten en Woodi had een presentatie 
over het werk van Silent Work. Er was in Amsterdam een kunstenares die haar 
gravures aanbood,  …. en ik zal nog wel dingen zijn vergeten, maar de bijdrage van 
iedereen was ongelofelijk en alleen al dat heeft gezorgd voor fantastische “rijke” 
avonden waarin Silent Work zich van haar beste kant heeft kunnen laten zien.
Verder is er een kledingbeurs georganiseerd door de Soroptimisten en is er flink 
gedoneerd door particulieren: kinderen hebben zakgeld gedoneerd en percentages 
van inkomens worden nog steeds geschonken. In Arnhem heeft een school iemand 
van Silent Work uitgenodigd om te vertellen over het werk en de actie. 



Vervolgens is er een sponsorloop gehouden die enorm veel geld heeft opgebracht. 
Met vuurrode hoofdjes hebben de kinderen zich het stof uit hun lijf gerend.
Opbrengst van dit alles was tot nu toe ongeveer €46.000!
Terwijl deze activiteiten hebben plaatsgehad zijn we aan de slag gegaan met het 
project. Na 2 jaar offertes doornemen, gesprekken voeren en onderhandelen met 
allerhande bedrijven stuitten we op een Senegalees bedrijf (SEV-Sarl) met Duitse 
wortels en producten.
Ter plaatse heeft Silent Work 1 kleinere installatie bekeken en gesproken met de 
eigenaars om erachter te komen wat de kwaliteit was van het geleverde product en 
of ze tevreden waren met de leveranciers/installateurs. Andere referenties van 2 
vergelijkbare installaties in Senegal zijn ook benaderd met dezelfde vragen. 
Ondanks het feit dat de communicatie met dit bedrijf soms wat stroef en onduidelijk 
verliep, hebben we er toch voor gekozen met dit bedrijf te gaan werken omdat 
de referenties tevreden waren, dit bedrijf een redelijke prijs vroeg, uit de buurt 
is, plaatselijke mensen inschakelt en een robuuste installatie gebruikt met zo min 
mogelijk onderdelen (deze installatie gebruikt geen omvormer die iedere 12 jaar moet 
worden vervangen).
De installatie behelst een door zonne-energie aangedreven pomp die in een vlot hangt 
in de rivier. Daarvandaan wordt het water naar een watertoren gepompt alwaar het 
verdeeld wordt over de akkers.

Bij deze installatie hoort dus nog een watertoren. Ook nu weer hebben we toen 
diverse aannemers benaderd voor de bouw van die watertoren. Uiteindelijk kwamen 
we uit op de aannemer waar Silent Work al jaren mee samenwerkt. Hij bleek veruit 
de laagste prijs te hebben en  gezien de jarenlange samenwerking zonder enige 
problemen was dat de juiste keuze.



Daar staan we nu. We kunnen beginnen met de bouw van de pompinstallatie en de 
watertoren.

PIETER LE CLERCQ

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

“handen uit de mouwen en aan de slag!!”


