Rita’s wasbaar maandverband project in Gambia
Veel meisjes gaan niet naar school als ze ongesteld zijn !
Periode 17/10 tot 27/10/2018
Zeer spannend : de eerste introductie van het wasbaar maandverband !!
Zaterdagnamiddag hebben we ons nieuwe product voorgesteld aan
een 30 tal moeders. (eerst de moeders overtuigen, daarna volgen de
dochters vanzelf, vond de directrice van de school).
Een vrolijke bende dames, heel geïnteresseerd, alles uitgelegd, met het
nodige didactisch materiaal, en veel gegibber! Iedere dame heeft 4
maandverbandjes gekregen verpakt in 2 discrete zakjes.
Er is me beloofd om feedback te geven in februari. Ik ben uitermate
benieuwd! We hebben uiteindelijk 209 wasbare maandverbandjes aan
50 vrouwen en meisjes gegeven.
Het speciale is dat ze heel discreet kunnen worden dichtgeplooid na gebruik, en dat het speciale PUL laagje
vochtafstotend is en toch kan ademen! (PUL=Polyurethane Laminaat).
De PUL-stof en de sluiting zijn de duurste onderdelen van ons ontwerp;
voorlopig zitten we aan een materiaalkost van +/- 0,8€ per
maandverband. De badstof en het katoen en vooral het naaiwerk komt
van al onze vrijwilligers. Het maandverbandje is wasbaar in koud water,
wordt in de zon gedroogd en het kan jaren dienen !!! Goed voor de
portemonnaie en het milieu! Wat voor ons de doorslag gaf om het te
maken en gratis uit te delen, was het feit dat de armste meisjes niet
naar school kunnen als ze ongesteld zijn !!
Maandverband kopen is te duur en in scholen zijn de toiletten zeer
primitief of er zijn helemaal geen meisjestoiletten. Dus thuisblijven
is de enige optie!
Vandaar onze motivatie iets te ontwerpen (met dank aan het
internet) en het gratis uit te delen aan een aantal moeders en jonge
meisjes. Onze naaimachines staan niet stil !
In februari moet de volgende lading klaar zijn!
Hopelijk wordt het een succes !!
Hartelijk dank aan Leen, Marijke en al onze thuisgebleven naaisters
Rita Van Laeken

