Thuiswerken in de wijk…

Tuma Viela november 2020

Ik doe al een aantal dagen niets anders dan winkel in winkel uit gaan. Ik vraag naar prijzen, onderhandel, maak
stiekem foto’s en noteer dingen in mijn aantekenboekje. Ik zoek uit of zonnepanelen zouden kunnen werken, doe
moeite om een 4 sterren koelkist te vinden en zit om de tafel met een metselaar, een metaalbewerker, een
elektricien, een schilder en een timmerman. Ik bruis van de energie en draai op volle toeren… “For what…?!
Corona was er de oorzaak van dat vrouwen die voor Tuma Viela werkten, thuis mondkapjes gingen maken om te
vermijden dat we in een té grote groep in de werkplaats zouden werken om zo te voorkomen dat we het virus
makkelijk zouden kunnen verspreiden.
Het beviel de vrouwen heel goed om thuis te werken aan de mondkapjes. En toen heel de stad Tamale en half
Nederland voorzien was van mondkapjes gingen de vrouwen eigenlijk als vanzelfsprekend thuis verder met hun werk
voor Tuma Viela: Producten maken voor kinderen van zwerfafval.
Thuiswerken gebeurt gewoon buiten onder een boom, op hun veranda of op de veranda van de buren en als het
regent binnen in hun hut of kamer. Ze hebben het druk! Kinderen uit hun buurt wisten hen al snel te vinden en
kwamen enthousiast de waterzakjes bij hen brengen om in te ruilen voor een schooltas, een etui, een regenjas of
wat ze maar wensten.
Ik zag dat het de vrouwen goed deed om thuis te werken. De vrouwen hebben heel veel (traditioneel vastgelegde)
taken naast hun werk als ze thuis komen. Ze houden nu ze thuis werken veel meer tijd over om zich daar aan te
wijden omdat ze niet naar de werkplaats heen en terug hoeven te lopen. Anderen houden ook geld over omdat ze
geen gebruik meer hoeven te maken van het openbaarvervoer.
Gelukkig werd na een tijdje het aantal corona gevallen in Ghana minder, restricties werden meer en meer
losgelaten en dus besloten we de draad ook weer op te pakken met onze jonge stagiaires van het project GET
APPrenticeship and WORK dat noodgedwongen een aantal maanden stilgelegen had. We verdeelden deze jongeren
over de vrouwen die thuis aan het werk waren. Zo konden de stagiaires de vrouwen meehelpen met het maken van
de producten van zwerfafval en weer geld sparen voor hun opleiding naar keuze die ze wilden gaan volgen. Samen
opereren ze op dit moment als kleine dependances van onze werkplaats op 5 verschillende plaatsen in de stad. Dat
werkt uitstekend! In de maand oktober maakten ze met elkaar meer dan 1000 producten voor evenzoveel kinderen.
En ik werd me er met grote voldoening van bewust dat eindelijk dat gebeurde wat al jaren mijn droom was: Kleine
werkplaatsen in de wijk -gerund door Ghanese vrouwen samen met jongeren- waar met behulp van kinderen uit de
buurt de straten schoongehouden worden en er producten gemaakt en geruild worden tegen de miljoenen
waterzakjes die rondslingeren in de stad…
We hebben in rustige periodes de afgelopen jaren 10 jongeren met een verstandelijke beperking kunnen leren hoe
ze moeten naaien. De waterzakjes naaien is vrij eenvoudig en ze beleefden er ontzettend veel plezier aan en voelden
zich trots en groots. Maar sinds de stagiaires van GET APP ook mee zijn gaan naaien , zijn onze medewerkers met
een verstandelijke beperking eigenlijk alleen nog maar de waterzakjes aan het wassen, openknippen, drogen en
inpakken voor de naaisters. Op zich beleven ze daar ook wel plezier aan, het is zo’n hechte groep en ze zitten uren
achtereen met elkaar te werken en te kletsen, te zingen en te geinen maar na een aantal jaren dit gedaan te hebben
willen we ze nu ook echt een kans geven om een stapje verder te komen. Ze vragen er ook zelf om! We hebben hen
leren naaien en andere werkzaamheden uitvoeren maar ook om serieus te zijn, door te zetten, samen te werken en
elkaar te helpen. Wat zou het mooi zijn als ze nu meer zouden kunnen integreren in de Ghanese maatschappij… Van
school , via onze beschutte werkplaats een stap verder; de wijk in… Gezien worden, gewaardeerd worden om het
werk wat ze doen en hen een stuk eigenwaarde geven dat ze meetellen en mee kunnen draaien -op hun eigen wijzein de samenleving. Dit voorbeeld kunnen geven is enorm belangrijk!
En langzaamaan kwam alles met elkaar in verbinding te staan…. Alles viel samen en er ontstond een idee:

Als we de vrouwen nu eens afzonderlijk konden laten werken in een kleine werkplaats in de wijk daar waar ze wonen,
ze hulp geven van een aantal apprentices en ook van onze Special Workers. Dat ze samen een plek vormen waar
kinderen hun waterzakjes in kunnen leveren en de vrouwen, de stagiaires en de Special Workers de producten voor
hen maken, zoveel mogelijk zelfstandig. En dan 10 nieuwe, schoolverlatende Special Workers hier weer in laten
stromen in de werkplaats. Dat zou een prachtige stap voorwaarts zijn… voor iedereen!
Na uitgebreid overleg met ons bestuur hebben we besloten te starten met een pilot. We gaan eerst 1 container
bouwen in een wijk waar 3 van onze medewerkers wonen en 2 van onze Special Workers. Met hen gaan we van
start en gaan we dingen uitproberen. Ik kijk daar zo naar uit! Als dit werkt, gaan we in de toekomst meer van dit
soort kleine werkplaatsen openen in verschillende wijken van de stad…. We kijken vooruit!

