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Emmers vol zand zijn er naar buiten gedragen, volle emmers met en volle emmers
zonder kakkerlakken. Blijkbaar gedijen die goed in het zand. Een van de twee grote
badlakens die we rijk zijn is door deze mooie beestjes veranderd in vitrage. Het zou zo
voor de ramen kunnen.
Veel tijd om te jammeren is er niet. De volgende morgen na een nacht van weinig
slaap en veel irritatie, komen tijdens ons ontbijt van droog maar vers brood en hete
thee, de mensen al binnenstrompelen, nog nahijgend van de hitte en de trap. Maar
met genoeg energie om al hun wensen en grieven kenbaar te maken. De mannen
schudden handen, ik niet. De mijne liggen om de kom hete thee en die laat ik niet los.
De verhuizing van het ene gebouw naar het nieuwe Centre Commercial des Sourds
blijkt niet over rozen te gaan. Zodra men gehoord heeft dat wij er zijn, regent (was het
maar waar) het klachten.
Het gaat voornamelijk om misverstaan en misverstanden. Communicatie en
onzekerheid. Wat gebeurt er met mij, mijn positie, is er nog wel plaats voor mij? En..
hoe nu verder?
Natuurlijk hebben we voor vertrek in mei alles goed doorgesproken en leek het helder
en duidelijk. Maar half juni begon door de extreme regens de grote vakantie al en die
duurde tot oktober. Te lang om al die gesprekken vast te houden. En op papier? Het
stond allemaal keurig op papier, maar waar is dat papier na vier maanden van regen,
overstromingen, zandstormen en niet te vergeten verkiezingen, met alle onrust en
onlust?

Dus zijn we opnieuw begonnen. Gesprekken gevoerd: één voor één en in groepjes en
met z’n allen. Vragen en antwoorden. Tegelijk en om de beurt. Goed geregeld. Maar is
iedereen tevreden?
Dat zal blijken, als we een paar weken of maanden draaien. We hebben een plan tot
januari 2020, een overzichtelijke periode. Hopelijk geeft dat genoeg veiligheid om met
energie aan de slag te gaan.
Demba pakt de koe bij de horens en gaat met een paar jongens de auto volladen,
huurt een paar ezelkarren en het blauwe driewiel motorkarretje van een van de dove
jongens die daarmee probeert geld te verdienen.

Ook de nieuwe meubels die in de afgelopen maanden zijn gemaakt voor de école
inclusief Langue Colorée boven op het dak, krijgen de hun toegewezen plek. Rode
schooltafels en stoelen achter de rode deur, blauwe achter de blauwe deur. De groene
voor de groene deur en de gele bij de gele.
Het werkt aanstekelijk, ze kunnen aan de slag en zo groeit langzaam Centre
Commercial des Sourds.

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

