REISVERSLAG 2019 NR.10 SILENT WORK IN ACTIE!
Er wordt door alle studenten van Maison des Sourds
(Mauritanië) hard gewerkt aan de inrichting.
Alle meubels voor de leslokalen op de bovenverdieping
worden gemaakt door de meubelmakers-opleiding en
geschilderd door de kunstopleiding.
Het restaurant is gesplitst in twee delen, de keuken
en het restaurant, in de hal is een grote waterbak
gemetseld zodat grote pannen en andere zaken daar
schoongemaakt kunnen worden.
Het kantoor van de bedrijfsleider
komt geheel in Mondriaan stijl.

BOXERSHORTS
In Haarlem wordt een fotosessie gehouden van de kleding die in Senegal door dove
tailleurs is gemaakt. Ze worden gepromoot en verkocht door Shenanigan:
https://www.shenanigan.nl

Intussen is hier een boot omgeslagen in de zee, de mannen proberen de boot aan wal
te krijgen. Iedereen helpt daarbij. De mannen door de boot op de kant te krijgen, de
vrouwen door de vissen uit het net te redden en de oude mannen door te bidden voor
een goede afloop. Aan het einde van de dag zijn mannen, boot en net gered.

DE EERSTE STEEN
De eerste groep stenen voor de middelbare school in Fass zijn gemaakt. De bouw
kan nog niet beginnen, want er moet eerst een conflict tussen de burgemeester
en de directeur van een Canadees bedrijf, dat een paar jaar geleden verderop is
gevestigd, worden opgelost. Dat bedrijf, zo blijkt nu, wil alle beschikbare grond
opkopen en omdat de overheid de landbouwgrond niet wil verkopen, wil dat bedrijf
alle bouwgrond hebben. De burgemeester wil zich hard maken voor een middelbare
school en de directeur voor zijn bedrijf. Onderwijs tegen werkgelegenheid. Vandaag
was er een bemiddelingsgesprek tussen de burgemeester samen met Silent Work
en de staf van het bedrijf. De burgemeester probeerde duidelijk te maken dat je, als
het bedrijf groeit, meer werknemers met opleiding nodig hebt. Die zijn dan dichtbij

beschikbaar. De directeur wil geen vier jaar wachten en haalt de geschoolde mensen
uit eigen land om opleiding te geven. Einde van het gesprek: ‘De overheid moet
besluiten, maar wel binnen twee weken.’ Het is nog niet duidelijk wie gelijk krijgt, dus
nog even geduld.

ONZE GARAGE
Om het trainingscentrum en ons huisje te bereiken hebben
we de four-wheel drive nodig en voor de rit over het strand
moet er veel lucht de banden uit, zodat ze grip op het zand
houden. Die banden moeten bij vertrek weer opgepompt
worden, daardoor hebben we een goede relatie met de
banden- oppomper. Hij is jong maar deskundig in het
uitschrijven van de factuur!!

OOGST
Het hele dorp is in rep en roer, men wil de oogst voor de ramadan binnenhalen, dan
is het zware werk gedaan voor de ramadan begint. De Silent Work-projecten (vrouwen
landbouw en zandpadjongeren in de landbouw) maken daarop geen uitzondering.

WATERZUIVERING
In Fass Boye is ondanks de watertoren te weinig schoon drinkwater, er is sowieso
te weinig water. Aan de voorkant van de kraamkliniek is een bedrijfje gekoppeld die
in samenwerking met de gezondheidspost en de kraamkliniek zorgt voor gefilterd
schoon drinkwater. De mensen betalen eenmalig voor een 15 liter jerrycan. Zo vaak
als nodig kunnen zij die daar laten vullen voor 400Fcefa (is €0,80) per jerrycan (werk
van de vrouwen, vandaar gekoppeld aan de kraamkliniek).
CASA DES SOURDS
Het hele dorp staat in het teken van de training en zeker Casa des Sourds. De
kinderen hebben er enorm veel plezier in en kunnen daardoor ook geduldig wachten
als er een pauze in het programma komt omdat er uitleg moet komen aan de
studenten/leerkrachten. Een groep van vijf mannen logeert in Casa des Sourds, wat
het contact in gebarentaal met de kinderen enorm bevordert.

LOGEERHUIS DAKAR

De kinderen in het logeerhuis in Dakar zijn erg onder de
indruk van de ernstige ziekte van Ouley. Zij praten met
elkaar over hoe dapper ze haar vinden. Een klein meisje ging
voor de deur van het logeerhuis staan op de restanten van
een gebroken beeld, met de woorden: ‘ik ben Ouley en ik
verdien een standbeeld.’
Ik vroeg haar wat dat betekende: ‘iedereen moet weten hoe
dapper zij is. En dat wij trots zijn op haar. Zij is een echte
Peulh, trots, sterk en vooral dapper, ook al wordt ze niet
beter. Mijn grootvader heeft mij dat geleerd. Ik heb haar
beloofd dat ook aan de mensen te vertellen.’

Tussen alle bedrijvigheid en gebeurtenissen door zijn we hard aan het werk in de
training.
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

