2021 REISVERSLAG 1. WEL EN WEE IN AFRIKA
Ook daar zijn coronaperikelen. Maar daar zit u niet op te wachten, dus we slaan die gewoon even over.
De scholen zijn weer begonnen. Veel nieuwe kleine dove kindjes zonder gebaren doen verlegen hun intree.
Maar na een paar weken is die verlegenheid verdwenen en zien we gelukkige kindjes in de klas en
daarbuiten.

Ook de grote kinderen zijn er die voor het eerst Arabische lessen krijgen. De visualisatie wordt weer
tevoorschijn gehaald en de Franse vertaling wordt vervangen door het Arabisch. Moeilijk maar het lukt ze.
En dan te bedenken dat het hun vijfde taal wordt (Pulaar, ASL gebarentaal, Franse en Arabische geschreven
taal, en Arabische gebarentaal).

Er zijn ook verdrietige dingen gebeurd. Ami, een jonge vrouw, viel
tijdens een vergadering van alle medewerkers van CCDS (Centre
Commercial Des Sourds) van de stoel.
Ze bleek een hersenbloeding te hebben. Kon niet meer praten, en
was eenzijdig verlamd. De ziekenhuizen in Nouakchott
(Mauritanië) konden niets voor haar doen.
Hoe moeilijk ook, maar het is gelukt haar naar Dakar (Senegal) te
brengen. Ze krijgt nu goede medicijnen en voorzichtige
fysiotherapie, logeert met haar moeder in het logeerhuis, zodat de
kosten voor logies elders niet nodig zijn.
En stapje voor stapje gaat ze letterlijk en figuurlijk vooruit.
We zijn zo blij dat we dit haar kunnen geven.

Heel verdrietig is de dood van onze dove Imam die het beheer had over de open moskee
voor Maison des Sourds. Hij verzorgde deze en alle gebedstijden werden niet alleen
bijgewoond door de dove leerkrachten en leerlingen maar ook door mensen die op
straat lopen. Zij konden op de stoep de rituele wassing doen en aansluiten bij de doven.
Hierdoor ontstond er een gezellige integratie van dove en horende mensen.
Velen zullen hem enorm missen en niemand zal deze karaktervolle figuur vergeten. De
doven niet en de mensen uit de straten van Nouakchott niet.

Ook een teleurstelling ontbrak niet:
We waren enorm opgetogen toen bleek dat CCDS voor het schoolmeubilair van de nieuwe school voor
middelbaar onderwijs mocht zorgen. Tafels, stoelen, prullenbakken, schoolborden etc.
Dit contact liep van de E.U. via de burgemeester van Nouakchott.
Maar plotseling bleek er een Marokkaans bedrijf meer ervaring te hebben in het leveren van
schoolmeubilair. Gelukkig voelde de burgemeester wel het subtiele verwijt, en gaf CCDS 40 schoolstoelen
en tafels ter reparatie. Maar toch was de teleurstelling groot, want CCDS maakt immers mooie sterke
houten meubels.

Verder is er actiegevoerd vanwege het probleem dat er geen middelen zijn op de middelbare school om de
dove leerlingen die het toelatingsexamen hebben gehaald in deze school op te nemen.

Het voetbalteam voor doven heeft daarentegen
inmiddels alles wat nodig is om een goed elftal te
vormen. Zij kunnen nu meedoen aan de kampioenschappen van Mauritanië dankzij voldoende talent
en een goede gebarentolk!
Warme groet,
Wiljo Woodi
Demba Bah

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

