
   

Wasbaar maandverbandproject. 
Veelbelovende start van ons naai-atelier in Gunjur ! 

Met een groep gemotiveerde dames werd in 2018 begonnen met het 
ontwerpen en vervaardigen van wasbaar maandverband. Tijdens 
verschillende reizen naar Gambia werden er als test meer dan 600 
uitgedeeld aan schoolmeisjes en hun moeders. De zeer positieve reacties 
stimuleerden ons om een lokale productie op te starten.  

Hiervoor werd een overeenkomst afgesloten met AFNOW in het dorp 
Gunjur. Deze erkende Gambiaanse “Foundation” steunt weduwen met 
micro-kredieten om een activiteit op te starten. De vergaderzaal in het 
AFNOW gebouw werd ter beschikking gesteld en Mevr. Binta Jammeh 
Barrow, een lerares “home economics”, werd aangesteld als 
projectleidster en gevraagd om voor een team van naaisters te zorgen.  

Onderstussen, bij vzw Plan For Gambia, werden enkele naaimachines en 
de nodige stoffen, waaronder de speciale PUL-stof (Polyurethaan 
Laminaat), verzameld en per 
container verscheept.  

Gunjur, zondag 1 en woensdag 4 december 2019 

Onze dames, Leen – Marijke - Rita  en Marleen, waren goed voorbereid 
met knap gemaakt didaktisch materiaal, de nodige voorbeelden en een 
voorraad uitgesneden stoffen. Van haar kant zorgde Binta voor een 25-
tal geinteresseerde weduwen en enkele jonge dames met naai-ervaring. 

Er werd gestart met een 1 uur durende inleiding door Rita en een 
grondige technische voordracht door Leen, in het Engels met vertaling in 
het Mandinka door Binta. Het serieuze werk met de ervaren meisjes kon 
dan beginnen. Tot grote vreugde en bewondering van ons team had de 
Gambiaanse leerlingengroep in amper 1,5uur de hele techniek onder de 
knie en werden er een 6-tal maandverbanden volledig correct afgewerkt.  

Een fantastisch resultaat en een zeer beloftevolle samenwerking ! 

Met de verantwoordelijke van AFNOW en Binta werd afgesproken dat 
tweemaal per week de 
groep zal samenkomen 
om een dag te naaien en 
de andere dag enkele 
weduwen of de oudste 
weeskinderen op te leiden. Tevens kunnen zij de 
gemaakte maandverbanden op de markt te brengen aan 
50 GMD per stuk (+/- 1 €). Het doel is binnen de AFNOW 

organisatie een activiteit op te starten welke op termijn zelfbedruipend is en de weduwen een inkomen 
bezorgt. Een toepasselijke productnaam dient nog gevonden te worden; voorstellen zijn welkom. 

vzw Plan For Gambia gaat zorgen voor de verdere uitbouw van het atlier met degelijke naai-machines, 
naaigerief en de onontbeerlijke PUL-stof. In maart 2020 gaan we terug, ondertussen wordt er wekelijks 
contact gehouden met Binta voor een stand van zaken. 

Rita Van Laeken, 16-12-2019 

 

 


