
   

Bezoek aan het naai-atelier  
in Gunjur Village. 

 
Donderdag 12/3 en zondag 15/3 zakten we af naar Gunjur waar we verleden jaar in november het naai-
atelier hebben opgestart. Het project loopt in samenwerking met de Gambiaanse Foundation AFNOW welke 
een 200-tal wezen financieel helpt en aan een 80-tal weduwen micro-kredieten verstrekt om een activiteit 
op te starten. 

 
De werkzaamheden van het naai-atelier werden over de periode december 2019 tot maart 2020 overlopen 
met Mr. Buba de AFNOW directeur en Mevr. Binta de projectverantwoordelijke. Beiden verzekerden ons 
van hun engagement om het project succesvol te maken. De afspraken tussen AFNOW en vzw Plan For 
Gambia werden met een MOU (Memorandum Of Understandings) overlopen, goedgekeurd en ondertekend.  

 
Samengevat : 
 

• De 4 naaisters zullen een aantal wezen opleiden zodat ze, op termijn, de productie kunnen overnemen.  

• De maandverbanden zullen aan 50 GMD/stuk (+/- 0,9 €) verkocht worden.  

• De inkomsten zullen als volgt verdeeld worden:  
✓ 1/3 aan de naaisters, 1/3 aan de verkoopsters en 1/3 voor AFNOW. 

• PFG levert alle materialen en het noodzakelijk naaigerief  

• Voor de sinds dec 2019 gepresteerde taken, en voor de werkzaamheden tot eind 2020, betaalt PFG 
volgende vergoedingen : 
✓ Projectverantwoordelijke Binta :  1000 GMD/maand (+/- 18 €) 
✓ Naaisters welke opleiding zullen geven : 800 GMD/maand (+/- 14 €) 
✓ Lunch voor hele team :   1000 GMD/maand (+/- 18 €)  
Deze vergoedingen werden betaald tot en met juni 2020.  
Een bezoek is reeds gepland voor juli 2020. (indien Covid-19 dit toelaat ? ) 

 

 

 



   

Zondagnamiddag 15/3 werd met Binta en een 4-tal naaisters vergaderd. De afwerking van de 91 
geproduceerde maandverbanden werd zeer kritisch bekeken. De kwaliteit bleek nog niet optimaal en onze 
dames hebben met richtlijnen en demonstraties de nodige bijscholing gegeven. Immers de verkoop kan 
alleen maar slagen mits correcte afwerking. Er werd ook vastgesteld dat twee van de 4 naaimachines niet 
helemaal geschikt zijn voor het type naaiwerk. PFG gaat een tweetal zwaardere machines aankopen. 
Voor het maken 220 maandverbanden werd de nodige PUL-stof, Velcro en klein materiaal overhandigd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten behoeve van de verkoopsters werd aan Binta gevraagd om volgende argumentatie in de lokale taal te 
zetten (Wolofs of Mandinka) : 
 
✓ Shop price of disposable pads :     35 to 50 GMD / pack of 10 
✓ Average annual menstruation cycles :   13 / year 
✓ Assume that one pack of 10 pads is enough per cycle ? 
✓ Total expense over period of 3 year :   13 x 3 x 35 = 1365 GMD 

 
✓ Price of a washable pad:     50 GMD / pc 
✓ Life time of the pad when well maintained :  3 to 4 year 
✓ Nr. of pads required per cycle :    5 pads 
✓ Total investment over period of 3 year:   250 GMD 

 

Minimum saving over 3 year :             1115 GMD ! 
 

Washable Sanitary Pads are: 
 

✓ Cheaper 
✓ Healthier  
✓ Better for the environment 

 
Er is duidelijk nog heel wat werk om dit naai-atelier goed te doen functioneren en de verkoop op gang te 
krijgen.  
Zowel AFNOW als vzw Plan For Gambia blijven enthousiast en ijveren om het project te doen slagen.   

 

 

Rita Van Laeken & François Meersseman, 26/03/2020 

 

 

 


