2021 REISVERSLAG 3: AAN ALLE KANTEN WORDT ER HARD GEWERKT.

Wij hopen begin oktober naar Afrika te kunnen vertrekken. Jammer dat het zo laat wordt, maar
vooral in Senegal is er grote uitbraak van corona met veel ernstig zieken en doden in onze omgeving.
Het vaccineren komt heel moeizaam op gang. In Mauritanië is men begonnen met het vaccineren van
de overheid. En ook dat gebeurt nog maar mondjesmaat.
Maar er wordt hard gewerkt en de scholen beginnen eind september.
Het bomen-plantproject is in volle gang. De citroenbomen zijn met veel omwegen aangekomen. Deze
kunnen nu op een ‘boomgaard’-stuk geplant worden, omdat er genoeg water is. En er zijn vele helpende handen om een nieuw stuk grond schoon te maken voor dit experiment.

het vervoer per boomstam en paard en wagen
naar het landbouwproject.

De meubelmakerij in Centre Commercial des Sourds is volop aan de slag gegaan met het restaureren
van schoolmeubelen. Het is een enorme klus, maar ze gaan er prima uitzien. En wat ook belangrijk is:
er is maanden een goed inkomen voor de werkers en stagiaires van de meubelmakerij. Ook is dit een
goede reclame voor wat deze dove meubelmakers kunnen!!
Er wordt een presentatiescherm gemaakt van de activiteiten, dat iedere morgen buiten voor de open
deuren wordt geplaatst.

het op zijn plaatsbrengen en hijsen van de zware houtbewerkings machine.

de zaagmachine in gebruik!!

het repareren van schoolbanken!!

zo moet het eruit gaan zien.

De eerste twee kinderen uit onze school voor doven (2 klassen) in Fass Boye, Senegal, hebben
toelatingsexamen gedaan voor het voortgezet onderwijs. Zij gaan naar de school die Silent Work
gebouwd heeft vorig jaar!
Het meisje (Fatou) op de foto is niet alleen de beste van haar klas, maar ook van alle horende
kinderen die in Fass Boye dit toelatingsexamen hebben gedaan. Dit vond men zo’n grote prestatie dat
de gouverneur aanwezig was bij de diploma-uitreiking.

het dappere slimme dove meisje

samen met het meisje deed dit joch ook het toelatingsexamen en slaagde

het feest voor het dove meisje dat de beste punten voor de toelating
naar het vervolg onderwijs. in Fass Boye en omgeving

Met veel zorg om veilig te kunnen werken en corona tegen te gaan, is er toch besloten een training
Langue Colorée en gebarentraining ASL en Arabische gebarentraining te geven.
Deze twee gebarentalen zijn nodig omdat sinds begin dit jaar Arabisch verplicht is, ook op de basisschool. Alle nieuwe leerkrachten en de zittende leerkrachten hebben deze training gevolgd.
Op de foto’s ziet u dat er geen mondkapjes zijn gebruikt. Dit omdat mimiek en woord en gebaar beide
zichtbaar moeten zijn voor het verstaan en begrijpen.
We hebben de groep van voldoende thuistestmateriaal voorzien. Zij bleven gedurende de drie weken
van de training bij elkaar in de lege school boven het CCDS. Daar werd getraind, gegeten en geslapen.
Iedereen is gezond en wijs naar huis vertrokken.
Het was fantastisch dat ondanks de moeilijkheden met vervoer en de zorg tegen corona, de training
goed en met groot plezier is verlopen.

de training langue colorée en gebaren training. voor alle leerkrachten

Logeerhuis Dakar
Aja uit Gambia is ernstig ziek en wordt behandeld in het ziekenhuis in Dakar.
Zij logeert in het logeerhuis in Dakar en er wordt zo nodig gezorgd voor vertaling
en begeleiding bij de ziekenhuisbezoeken .
Deineba, de jonge vrouw die een hersenbloeding heeft gehad, gaat langzaam
vooruit. We hebben in Dakar een fysiotherapeut gevonden die haar helpt met
leren lopen en met het gebruik van haar linkerhand en arm.
We proberen zo zorgvuldig mogelijk te leven met de regels tegen corona.
Dakar telt vele patiënten met corona. Er is niet voldoende testmateriaal.
En het vaccineren komt zo slecht op gang.

Er wordt niet alleen hard gewerkt, maar deze maand is er ook een
trouwerij gevierd.
Mamoudou Kebé en zijn schitterende vrouw zijn in het huwelijk
getreden en dit is uitbundig gevierd met familie, vrienden, collega’s
en de studenten.
Mamoudou is al jaren een door ons opgeleide trouwe leerkracht voor
de dove kinderen, daarnaast is hij tolk en in zijn vrije tijd tolkt hij ook voor de
voetbalclub voor doven, bij de informatica lessen, bij
doktersbezoeken en bij politie- of rechtbankproblemen.

Woodi Land en Bos

Een frisse groet uit Edam
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

