REISVERSLAG 2019 NR.9 VOORBEREIDING VOOR DE TRAINING LANGUE COLORÉE
Van 6 tot 17 mei komen 24 studenten, allen werkzaam als leerkrachten in het
onderwijs aan doven, een training Langue Colorée volgen naast een cursus
gebarentaal. Een kleinere groep volgt een tolkenopleiding.
En dit alles op ons fijne plekje aan zee in Fass Boye, waar weinig water is en wat er
is is roestwater. De elektriciteit laat het vaak afweten, maar we hebben een klein
zonne-energie netwerk. Als we daar heel zuinig mee omgaan kunnen we toch de
lessen draaien.
Er moet veel gebeuren. Al deze mensen moeten eten, drinken en slapen. Er moet voor
bidruimte, lesruimte en een mogelijkheid voor ontspanning gezorgd worden. De druk
is extra groot omdat 6 mei de ramadan begint.
De studenten logeren in de casa-école op het erf
bij de school, waar jonge vissers wonen die gelijk
voor bewaking van school en terrein zorgen.
Zij logeren deze weken in het dorp. De tweede
casa- ronde staat op ons erf en daar kunnen
de vrouwen slapen. In Casa des Sourds in Fass
Boye logeren in twee grote kamers de andere
studenten.
studenten

Ons atelier gaat 24 lakens en kussenslopen maken van traditionele stof. De
vertrekken in de twee casa-rondes worden afgeschermd door gordijnen voor de
luiken en deuropeningen, deze worden van dezelfde stof gemaakt.
Het naai-atelier van doven gaat alles maken. Leuke klus voor hen.

het maken van de lakens en slopen

een verzameling geleende matrassen

Alle muren worden in de witkalk gezet voor een fris uiterlijk. Alle matrassen die voor
trainingen in Nouakchott zijn gebruikt worden meegenomen door de studenten die
uit Mauritanië komen. De matrassen worden voorzien van lakens en gaan op een
matje op de grond. Iedereen krijgt een emmer voor badwater, een solar zaklamp en
een bidmat.
Verder moeten er bekers schalen en handwasbakken komen.
Een filter voor water is er voor de school, een andere wordt
aangeschaft samen met thermoskannen voor thee en koffie.
Een vrouw uit het dorp komt in de avond en nacht helpen
met het koken van het diner en het ontbijt. Overdag wordt er
vanwege de ramadan niet gegeten. Twee andere vrouwen komen
schoonmaken. Het hele dorp is in rep en roer. We proberen zoveel
mogelijk dingen in het dorp aan te schaffen.
Verder heb ik een prachtig sluitend rooster geschreven voor
de lessen, al weet ik zeker dat daar vanaf de eerste minuut van
afgeweken zal worden. Maar het staat professioneel en iedereen
zal het wel keurig in zijn map bewaren voor later.

Inhoudelijk heb ik met hulp van Margreet 80 pictogrammen verzameld voor het
lesmateriaal. Totaal worden er 664 afgedrukt op A4 en geplastificeerd.

De praktijk lessen worden in École Langue Colorée gegeven aan twee klassen
dove kinderen. Zij zijn de meesters en de juffen, heb ik hen verteld. Zij moeten de
studenten helpen bij de lessen. Ze vinden het enorm spannend.
Nu ben ik nog hard bezig met het maken van beeldverhalen voor de vijf onderwerpen
waarin de praktijklessen worden gegeven: AFRIKA-RELIGIE –GEZONDHEID-BEROEPENPOLITIE- GEVOELENS.
Bij de start van de training tekenen we Afrika groot op de grond, de kinderen krijgen
een foto van de studenten om en gaan in het land staan waar deze vandaan komen.

Zij vertellen met welk vervoer ze hiernaartoe gekomen
zijn (Mauritanië , Senegal, Mali, Gambia en Nederland).
De imam komt iets vertellen over de ramadan.
De kinderen vertellen over gezondheid thuis.
De beroepen uit het dorp worden met de kinderen en de
studenten bezocht.
De politie komt vertellen hoe hij boeven vangt.
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Als laatste avond verbreken de helpers,
de trainers, de studenten en de kinderen
gezamenlijk de ramadan door met elkaar in
het donker bij open vuurtjes te eten.
ADL moeder

ADL moeder

warme groet,
Wiljo Woodi en Demba Abou

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

