
 

 

Vandaag staat de nieuwsbrief van onze stichting vooral in het teken van RCC: 

Reusable Care Creations. Het project dat gerund wordt door vrouwen met een 

lichamelijke beperking die wasbaar maandverband produceren. Onze WASHpad 

(Women All Should Have pad) krijgt altijd een positieve reactie bij het zien of het 

gebruik ervan maar er zijn nog te weinig vrouwen en meisjes die er van weten 

en hoe komen we nu aan meer publiciteit? 

Terwijl we daar al heel lang over piekerden kwam de oplossing zomaar voorbij… 

Soms werkt het gewoon zo eenvoudig en kun je alleen maar dankbaar 

glimlachen… 

Op een dag kwam de Afval Manager uit Tamale langs, samen met een jonge 

vrouw. Hij stelde haar voor als Christiana en vertelde dat zij meedeed met een 

Miss verkiezing hier in Ghana. En niet zomaar een Miss verkiezing, maar het ging 

om de titel : Miss Sanitation… Beauty with a purpose… 

En nu bleek dat Christiana zich hard wilde maken voor meer bekendheid van 

wasbaar maandverband, om hiermee de druk op het enorme afvalprobleem te 

kunnen verlichten maar ook zodat meer meisjes gewoon naar school zouden 

kunnen als ze menstrueren… 

Christiana ging met me mee naar de afdeling van RCC en trof daar mijn collega 

Rukaya die haar alles over ons product vertelde. 

Ook weer heel toevallig (of heeft het gewoon zo moeten zijn) hadden we een 

week ervoor net een heel mooie bijdrage van Emmaus uit Bilthoven ontvangen 

en met dit geld konden wij Christiana 100 setjes maandverband geven die ze kon 

gebruiken om de WASHpad te promoten tijdens de feestelijke avond waar 

gestreden werd door 23 vrouwen om deze felbegeerde titel Miss Sanitation 2018. 

 

En wat gebeurde er? Christiana werd 2e! Wat een geweldige prestatie! De jury 

was enorm te spreken over de voordelen voor het milieu van wasbaar 

maandverband en natuurlijk geweldig dat meiden gewoon naar school kunnen als 

ze zich dit goedkopere, milieuvriendelijk maandverband kunnen veroorloven! 

Wat de jury helemaal aansprak is dat de werkplaats gerund wordt door vrouwen 

met een beperking, dat zij een voorbeeld zijn hoe ze ondanks hun handicap 

volledig mee kunnen draaien in de maatschappij. 

 

Christiana prijs bestaat eruit dat ze een projectvoorstel mag schrijven om 

wasbaar maandverband te promoten in Ghana en als het een goed en 

uitvoerbaar plan is,  krijgt ze financiële steun van de Ghanese overheid om haar 

plannen te ontwikkelen… 

 

Gisteren kreeg ik een APPje van Christiana: “ Luister vanmiddag naar de radio… 

Ze hebben om een interview gevraagd!” 



 

Zal dit de aanzet zijn tot de productie en gebruik van meer wasbaar 

maandverband? 

We houden alvast stiekem een feestje… want we hebben deze maand nog meer 

te vieren hier: 

Zo ruilden we deze maand ons 75.000ste product met een kind dat waterzakjes 

in kwam leveren…Wat een onvoorstelbaar getal… 75.000 producten gemaakt 

voor 75.000 kinderen… 

En ook met NCB behaalden we deze maand een belangrijke mijlpaal: we 

verkochten onze 20.000ste New Cooking Bag! Wat een mooie resultaten… Bekijk 

ze maar eens. 

Een maand met getallen die ons doen duizelen… 

Want wat dacht u van de meer dan 1400 stemmen die we kregen bij de actie 

Warm Hart van de NCRV? Hiermee maken we kans op die geweldige geldprijs en 

de aandacht die onze stichting en de werkplaats zo goed kunnen gebruiken! 

 

En om dan maar in de getallensfeer te blijven: 1000 maal dank voor jullie steun 

en jullie stem! 

Wij proberen dat hier in Ghana om te zetten in daden! 


