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Dickel Dia
COÖPERATIE
Dickel Dia is een jonge vrouw die geboren en opgegroeid is in Fouta, Mauritanië.
In de streek waar het grote landbouwproject voor vrouwen is gestart.
Dickel Dia is oprichter van AFPHY
Activist voor gendergelijkheid
Alumna bij YALI, Institute for Economics & Peace, en ITC / ILO
Afgevaardigde spreker voor armoedebestrijding op One Young World 2019
Ambassadeur voor armoedebestrijding bij One Young World
Wij hebben uitgebreid met elkaar gesproken in het Frans, Engels en Peulh en met
ondersteuning van mijn kennis van visualisatie en gebarentaal. Boeiende gesprekken,
waarin we vooral situaties ophaalden van vijf tot twintig jaar geleden, toen ik haar al
kende als het kleine meisje dat bij haar oom Ammadou Titjanie woonde, die in die tijd
al een vriend van mij was.
Na ieder gesprek werden we beiden enthousiaster. Vooral omdat de noodzakelijke
voorwaarden om een coöperatie tot bloei te brengen aanwezig bleken te zijn.
Waaronder: voldoende water, zonne-energie, een watertoren voor de nodige opslag
en een sterke omheining tegen de dromedarissen. En 100 vrouwen waarvan er 60 nu
en nog eens 40 in de toekomst op dit 7 ha. grote landbouwproject willen werken aan
een gezonde toekomst op alle gebieden.
Als onderdeel van onze missie om vrouwelijke landbouwers in het dorp Fouta te
ondersteunen, heeft Dickel van 25 tot 28 juli 2020 een bijeenkomst georganiseerd om
met de vrouwen uit te wisselen en hen bewust te maken van de voordelen van het
werken in een groep in de vorm van een coöperatie en van de positieve impact die uit
deze bijeenkomst kan voortkomen.

Op de 23ste belde Dickel Amadou Tijani Guissé (de oom) die een van de wijze
mannen is, om met hem te plannen hoe het bezoek zal plaatsvinden, om Dickels
aankomst bij de vrouwen aan te kondigen en om een ontmoeting met hen te
organiseren.
De eerste dag (26 juli) waren er weinig aanwezigen
vanwege een conferentie die dezelfde dag plaatsvond.
Ze discussieerde met de vrouwen. Ze hadden meerdere
vragen en twijfels, ze wisten niet hoe ze het voordeel
van hun werk (landbouw) konden vergroten, maar
ze dachten ook dat ze geen keus hadden om hun
landbouwvaardigheden op een andere manier te
gebruiken. Dickel maakte aantekeningen en foto’s
en vroeg hen om de anderen te vertellen dat ze de
volgende dag moesten komen, zodat we hun vragen
konden beantwoorden en onze doelstellingen en visie
voor het land konden uitleggen.
De tweede dag (de 27e) verwachtte Dickel 30-40 vrouwen met uitzondering van
bezoekers, maar gelukkig voor ons waren er 58 aanwezig. Dickel stelde vragen aan de
vrouwelijke landbouwers zoals:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoeveel jaar heeft u in de landbouw gewerkt?
Wat voor soort groenten plant u?
Wat is de periode van de landbouwcyclus van deze groenten die ze planten?
Wat is uw marktomvang?
Voor hoeveel verkoopt u uw producten per kilo?
Hebben de inkomsten uit uw productie u in staat gesteld een financiële   
zekerheid te hebben?
Wat zijn de belangrijkste problemen waarmee u wordt geconfronteerd?
Wilt u hulp van deze organisatie?
Zo ja, wat verwacht u van ons?
Bent u bereid te accepteren dat u in een coöperatie wordt samengebracht om
een grotere productie te hebben en grotere markten te bereiken?
In welke periode denkt u dat u onze trainingen en mentorschap nodig heeft om
zelf effectief te kunnen functioneren?

Ze waren enorm interactief in het gesprek en bevestigden dat ze erg geïnteresseerd
waren in onze (Dickel en Silent Work) plannen voor hen; ze stemden ermee in om
een overeenkomst te tekenen om onderdeel te worden van de Landbouwcoöperatie
die we willen oprichten. Later die dag kwamen twee vrouwen thuis die zeiden dat
ze van ons bezoek hadden gehoord. Ze stelden vragen om te verduidelijken en te
bevestigen wat ze van de anderen hadden gehoord. Na een uitgebreid gesprek zeiden
ze geïnteresseerd te zijn in de coöperatie.
Op de ochtend van de derde dag, voordat Dickel terugkeerde naar Nouakchott,
bezocht zij samen met Amadou Tijani Guissé de beschikbare landbouwgrond om een
lijst te maken van de zaken die ze al hebben, zoals hieronder vermeld:
•
•
•
•
•

Magazijn (opslag): die nu in gebruik is als woning van de bewaker
Tractor: beschadigd maar kan verholpen worden
Goede hekken om het land te beschermen
Solarpomp en zonnepanelen die uitsluitend worden gebruikt voor 			
watervoorziening landbouw
Een watertoren voor opslag van rivierwater, bij eventuele problemen, maar ook
noodzakelijk om het land van water te voorzien in de vroege ochtend en/of late
avond als de zon nog niet zijn werk kan doen. Het is meestal overdag te heet om
de grond te bevloeien.

Dit is zo’n belangrijke ontwikkeling, dat deze het
geld dat geïnvesteerd is in dit waterproject, meer
dan waard maakt.
Daarom vinden wij het belangrijk u hiervan op de
hoogte te houden.
Dickel Dia, Mauritanië
Demba, Nederland
Woodi, Nederland.

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

