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Zo speciaal… 
 
Als ik ’s morgens op mijn brommer aankom in Gbambaya waar onze eerste Green Wave Ghana 
werkplaats midden in de wijk is neergezet, wordt ik als eerst begroet door  Rafia. Een vrouw met een 
verstandelijke beperking. Het was op onze 1e dag dat we opengingen dat ik haar langs zag lopen, ze 
kwam naar me toe, omhelsde me en ze heette ons welkom. Een hartelijke, vriendelijke vrouw die in 
de wijk bekend staat als ‘not normal en ‘mad’. Het was diezelfde 1e dag dat iemand uit de wijk naar 
me toe kwam en vroeg of we ‘misschien deze vrouw op konden nemen in onze werkplaats want hij 
had gezien en gehoord dat we deze ‘special workers’ mee laten werken in onze werkplaatsen. 
 
Rafia zag dat helemaal zitten, kwam de volgende ochtend vroeg zich al melden en hoort er tot de dag 
van vandaag bij. En het is prachtig om haar om ons heen te hebben! Ze is zo puur en zo no-nonsense! 
Heerlijk!  Een schaar hanteren kon ze niet en wilde ze ook niet leren. Het wassen en inpakken van de 
waterzakjes wilde ze wel graag doen en samen met onze oud Special Workers Kojo en Awuletu 
begonnen ze hun dagelijkse routine… Af en toe wil Rafia even haar eigen ding doen. Even onder het 
werk naar haar moeder toe, of mensen bezoeken op een begrafenis- of geboortefeest… Prima! Dat 
hoort bij haar, dat mag zo nu en dan!  
Wijkbewoners komen nieuwsgierig dichterbij om een praatje met Rafia te maken en leren zo ons en 
ons werk kennen. Mede door haar erbij te halen zijn we nu al helemaal geïntegreerd in de wijk. Ook 
Sule, een jonge puber uit de wijk kwam met zijn moeder met de vraag of hij met ons mee kon 
werken. Sule heeft epilepsie, heeft een verstandelijke beperking en een lichte lichamelijke beperking. 
Door zijn beperkingen kan hij niet veel maar we verzinnen heel simpele dingen voor hem en hij is zo 
trots dat hij nu werk heeft, een doel in zijn leven…! 
 
In Green Wave Ghana 2 in de wijk Vitting, kwamen ook de jongeren met een verstandelijke 
beperking zich al snel melden met hun ouders. Mashud,  Mohammed en Memunatu. Ze wonen 
rondom de werkplaats en ook voor hen is er een wereld opengegaan. Jongeren die aan hun kamer of 
hut gekluisterd zaten, zitten nu midden in het leven en het is prachtig om ze open te zien bloeien. 
Samen met de 3 oud Special Workers die naar deze werkplaats verhuisden zijn ze nu met zijn zessen 
daar in Green Wave Ghana 2 aan het werk en volledig opgenomen door de andere medewerkers. Het 
is een genot ze samen te zien werken! 
 
Op zaterdag, komen alle special workers bijeen in de grote werkplaats. Daar kunnen ze elkaar 
ontmoeten, hun verhaal vertellen, hun ervaringen delen en bijkletsen. Uit Gbambaya komen onze 
special workers achterop een bakbrommer en uit Vitting komen ze per tuk-tuk. Het is elke zaterdag 
alsof ze op schoolreis gaan. In totaal werken er nu 23 special workers bij ons en zaterdag is een dag 
geworden om naar uit te kijken! 
 
Kijk maar even met ons mee! 
 
 


