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Eindelijk weer een nieuwsbrief !
Door omstandigheden heeft het even geduurd. Onze excuses
hiervoor.
Inmiddels is er in Kaedi van alles gebeurd... leest u maar...

Saha zet zich in voor een
collectief van sterke vrouwen
in Kaedi (Mauretanië). Dit
collectief wil de gezondheid
van vrouwen en kinderen
verbeteren.

Ugats: (Union Gats)* de overkoepelende

organisatie van alle vrouwencoöperaties )

vergadert maandelijks.

Na iedere vergadering (van soms 3 uur) mailt

Mohamadou een kort verslag van de bijeen-

komst. Naast de voortgang van de Boetiek

en de Mutuelle vergt ook het functioneren

van de Ugats zelf veel aandacht.

In het laatste skypegesprek zei Mohamadou

dat hij te hoge verwachtingen heeft gehad

van wat de vrouwen zelfstandig kunnen. Ze

hebben geen enkel idee wat een vereniging

of coöperatie is en wat hierbij komt kijken.

De vrouwen zijn vaak ongeletterd en degene

die wel enige scholing hebben gehad zijn

niet gewend om zaken op te schrijven en bij

te houden. Hierdoor blijft de administratie

een probleem en worden er tot nu toe geen

financiële overzichten gemaakt. Volgens

Mohamadou is er behoefte aan opleiding in

basis boekhouding en training in project-

beheer.

Saha heeft voorgesteld om de vrouwen die

administratieve taken hebben een boek-

houdcursus te laten volgen. Op dit moment

wordt met behulp van een medewerker van

een plaatselijke bank gezocht naar een boek-

houdcursus. Hopelijk is er iets te vinden in

Kaedi. Nouakchott is voor de vrouwen ver

weg. De leden van Ugats zijn het er mee eens

dat er prioriteit gegeven moet worden aan

opleiding.

Punt van zorg blijft de voorzitster van de

Ugats. Haar houding wordt door de leden

van de Ugats als dictatoriaal en imponerend

ervaren. Ze laat anderen niet aan het woord,

probeert te voorkomen dat bepaalde onder-

werpen besproken worden en laat blijken

zich bedreigt te voelen door nieuwe aktivitei-

ten zoals de Boetiek en de ondersteuning

van ONG-action* bij het opzetten van de

Mutuelle. Volgens Mohamadou vergt de aan-

pak van dit probleem veel tact en tijd.

Saha hoopt dat de leden van Ugats in staat
zullen zijn om de voorzitster erbij te houden

en wel op zo'n manier dat ze zonder gezichts-

verlies een stap terug kan doen waardoor de

leden en de activiteiten meer ruimte krijgen.

We beseffen dat dit niet makkelijk zal zijn.

Belangrijk is dat er geen verder verdeeldheid

gaat ontstaan.

• De Boetiek •

Inmiddels is alle info voor het ondernemings-

plan van de Boetiek binnen. Dit heeft veel

informatie opgeleverd. De Boetiek is op de

eerste plaats bedoeld als ontmoetings-

ruimte, werkplaats en verkooppunt. Daar-

naast is het een verbindende factor voor de

leden en de coöperatieven van Ugats. Vol-

gens Mohamadou geeft de boetiek een

nieuw impuls en kracht aan de Ugats. Niet

eerder was er zo'n winkel. Het is de eerste

keer dat niet de voorzitter en of de mannen

maar de gewone leden het initiatief hebben

genomen en de activiteiten nu zelf uitvoeren.

De verantwoordelijkheid wordt verdeeld

onder de leden. Een betere controle op de

activiteiten en de coördinatie daarvan, wordt

mogelijk. Vrouwen hebben veel ervaring en

affiniteit met handel, het voelt vertrouwd, ze

kunnen hierdoor meer hun eigen zaak gaan

beheren en zich onafhankelijker maken van

de mannen. Met behulp van Mohamadou is

het comité van de Boetiek bezig om maande-

lijks een financieel overzicht te maken zodat

aan het verzoek van Saha om een eenvoudig

financieel jaarverslag te kunnen voldoen.

In de laatste vergadering van Ugats op

22 april heeft Mohamadou de vrouwen herin-

nerd aan de gemaakte afspraak met Saha
dat vanaf 15 mei 2015 de vrouwen zelf de

huur van de boetiek moeten betalen. Dit ver-
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oorzaakte enige paniek. De vrouwen zijn hier

nog helemaal niet mee bezig geweest. De

voorzitster heeft naar aanleiding hiervan een

extra vergadering georganiseerd met het

voorstel de Boetiek te verplaatsen en zo-

doende het heft zelf weer meer in handen te

krijgen. Wij volgen deze ontwikkelingen op

de voet in nauw contact met Mohamadou.

• De Mutuelle de Santé* •

In januari heeft Yacoub van ONG action*

een van de vergaderingen van de Ugats bij-

gewoond. Er is gepraat over de stand van

zaken, de wensen en verwachtingen, het

type Mutuelle, de kosten, eigen bijdrage,

vesting, bestuur en de samenwerking met

ONG action. Aan de vrouwen is gevraagd

om hun wensen t.a.v. de Mutuelle aan ONG

Action te laten weten. Aan de hand hiervan

heeft Yacoub een concept voorstel gemaakt

dat inmiddels ook besproken is. Yacoub is

niet helemaal tevreden over de voorgestelde

lage inschrijfkosten en maandelijkse premie

van leden. Van de andere kant begrijpt Ya-

coub ook dat de leden niet veel kunnen be-

talen. Binnenkort komt het definitieve plan

voor de Mutuelle. Dit wordt vastgelegd in een

contract dat getekend wordt door beide par-

tijen. Aan de ondersteuning van ONG Action

zijn geen kosten verbonden. In Kaedi en de

regio is te zien dat ONG Action goed functio-

neert laat Mohamadou weten. Binnenkort

hebben ze ook een kantoor in Kaedi.

Saha heeft nogmaals toegezegd kosten van
het drukken van de pasjes en boekjes

(carnet) te betalen. Hier wordt een begroting

voor gemaakt. In het carnet is de naam, foto

en nr. van de deelnemer van de Mutuelle de

Santé te vinden. Verder zit er een formulier

bij dat door de behandelaar wordt ingevuld

waarna het bij de penningmeester van de

Mutuelle de Santé wordt ingeleverd

Saha is blij met de ondersteuning door
ONG action. De vrouwen leken niet verder te

komen. Onder professionele begeleiding kan

de Mutuelle nu verder opgezet worden en

gaan functioneren. Dit betekent ook minder

belasting voor Mohamadou

• Het verven •

In januari is er weer verf meegegeven aan

mensen die naar Mauritanië gingen. Djeny

heeft in Nederland al verschillende proeven

gedaan met deze verf. Ze is tevreden over de

resultaten en blij dat er een alternatief is

voor de chemische verf.

In februari 2014 heeft Djeyni aan meer dan

40 vrouwen een workshop geven om de

nieuwe verf te introduceren. Daarna heeft

iedere coöperatie de verf meegenomen voor

een demonstratie aan de eigen leden. De

vrouwen waren onder de indruk van het feit

dat deze verf zout als basis heeft in plaats

van soda. Er worden nu twee typen soda

gebruikt bij het verven: “Soude caustique”

en “soude hydro-sulfite”.

De vrouwen vragen zich echter af of de

nieuwe verf geschikt is voor de typisch Mauri-

taanse stof “Bazin Biche”. De kleuren vol-

doen niet aan de eisen van de klanten vooral

wat betreft de typische Afrikaanse stoffen en

bepaalde soort Melfa’s: “Mauritaanse Arabi-

sche Stoffen/kleding”. Ze denken dat het

meer geschikt is voor Europeaanse eenvou-

dige stof zoals T-shirts en tafelkleden. De

vrouwen zijn zich bewust van de nadelige ge-

volgen van de oude verf; zij weten dat deze

verf afkomstig is van resten van bedrijfspro-

ducten. Ze willen de nieuwe verf wel verder

uitproberen omdat het een verbetering bete-

kent voor de gezondheid en het milieu. Voor-

waarde is wel dat Saha voorlopig de verf
blijft schenken. De activiteiten met de oude

verf gaan ondertussen door omdat de vrou-

wen voor hun inkomsten afhankelijk zijn van

de verkoop en daarmee van wat de klant wil.

Saha heeft voorgesteld om een paar vrouwen

onder leiding van Djeyni te laten starten met

een pilot zodat de nieuwe verf goed uitgepro-

beerd en gepromoot kan worden. Dit zou met

ondersteuning van deskundigen uit Neder-

land of België kunnen.

• Mohamadou en zijn familie •

Inmiddels is het Mohamadou gelukt om een

baan in Nouakchott te vinden. Per 01-07-2015

gaat hij voor de Stichting Silent Work werken.

Silent Work richt zich op de vergeten kinde-

ren van Afrika. Kleinschalige locale initiatie-

ven op het gebied van veiligheid, schoon

drinkwater, voedsel (landbouw, veeteelt en

visserij), medische hulp, scholing en onder-

dak worden ondersteund. De zorg voor veilig-

heid en een betere toekomst voor de dove

en/of gehandicapte kinderen is een belang-

rijke prioriteit.

Zie voor meer informatie: http://nl.silent-

work.org

Mohamadou zegt dat er nu een eind komt

aan de nieuwe vorm van migratie(apart

samen binnen een land). Hij heeft er nu voor

gekozen om bij vrouw en kinderen te zijn.

Vanuit Nouakchott gaat hij verder zoeken

naar een baan op zijn eigen vak- en erva-

ringsgebied. Mohamadou is van plan om

elke maand in combinatie met familiebezoek

een weekeind naar Kaedi te gaan om onder

andere de maandelijkse vergaderingen van

UGATS bij te wonen.

De kinderen doen het goed op school; ze

hebben de eerste twee toetsen gehaald, in

juni is de laatste toets. Ze zijn inmiddels he-

lemaal ingeburgerd in Nouakchott en spre-

ken vloeiend Frans. Er is inmiddels veel

contact met een Nederlands gezin dat in

Nouakchott is komen wonen. Djeyni heeft

haar rijbewijs gehaald, ze kan nu zelf de kin-

deren naar school brengen en ophalen.

* De Mutuelle de Santé is een verzekering
tegen ziektekosten.
* Union-Gats is de overkoepelende orga-
nisatie van alle vrouwen coöperaties
* Carnet (boekje) Er wordt een boekje ge-
maakt met naam, foto en nr. van de deel-
nemer van de Mutuelle de Santé. Bij het
carnet zit een formulier dat door de be-
handelaar worden ingevuld waarna het
bij de penningmeester van de Mutuelle de
Santé wordt ingeleverd
ONG action * ONG Action is een door de
overheid erkende Niet Gouvernementele
Organisatie.
ACTIONS heeft meerdere projecten op het
gebied van gezondheidszorg uitgevoerd
in de Gorgol regio, o.a. met financiering
van UNICEF en OXFAM.
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