Het wasbaar maandverband
kent veel bijval !
Niet alleen in Gambia zijn we actief, ook thuis zaten we niet stil ! Ditmaal hadden we 210 wasbare maandverbandjes mee in de valiezen. Met de douane in Banjul luchthaven geen probleem, gewoon “women’s business”
zeggen en er komen geen andere vragen ! Hoofddoel is om dames, maar vooral ook
de schoolmeisjes verder te voorzien van wasbare sanitaires pads om zodoende het
product verder te kunnen verfijnen. Wegwerp maandverband is wel te koop, maar
relatief duur voor de meeste pubers. Ze blijven dan ook dikwijls thuis tijdens
hun menstruatie.
We trokken terug naar de “vrouwenclub” in The Swalow, waar we weerom heel
hartelijk onthaald werden. In october 2018 hielden we er onze eerste presentatie en
we waren dan ook heel benieuwd naar het commentaar. Velen waren dol enthousiast !
Ze vertelden me dat ze nu, met onze maandverbandjes, zonder schroom naar de
markt konden. Geen angst meer om met bebloede kleding rond te lopen!
Zoals destijds gevraagd formuleerder de dames bemerkingen: de maandverbanden
moeten dikker en langer zijn ! Geen nood : U vraagt, wij draaien ttz wij vervaardigen
zeker !😀
Dan naar de Bakoteh Lower Basic school, de grootste staatsschool in Banjul. De
directeur verzamelde een dertigtal jonge meisjes (14jaar en ouder, zodat ze in
november nog op school zijn om feedback te geven) die zeer aandachtig
luisterden ! En inderdaad, de interesse in ons product is groot daar wegwerp
maandverband erg duur is ! Zelfs de directeur heeft interesse, het zou minder
verstopte WC’s betekenen in zijn school. Iedere leerling kreeg 4 exemplaren mee
om te gebruiken.
Iedereen zeer enthousiast; benieuwd wat de score zal zijn in november als we de
school bezoeken.
Uiteraard is het doel om de sanitaire pads later in Gambia te vervaardigen, maar
......... !?! Met dit voor ogen stapten Jo en ik een naaiatelier binnen, gesteund door
een Duitse dame en een Nederlandse vzw. De Nederlanders hadden er net zonnepanelen geïnstalleerd zodat
de enige bruikbare (electrische) naaimachine operationeel was ! Enthousiaste leerlingen, maar een veel minder
enthousiaste leerkracht. Ik vertelde en toonde de maandverbanden.........dit wilden ze wel maken.
De volgende dag terug naar het “skill center”, uitleg gegeven en dan de ontnuchtering : 14 pubers, één
naaimachine, 20 spelden, één lintmeter, een paar bobijntjes stikzijde, een paar naalden en twee botte scharen,
kortom armoe troef !! Geen nood dacht ik, ze kunnen misschien wel iets ??
De praktijk vertelde een heel ander
verhaal..... dus in november trek ik,
met heel veel gerief terug naar dit
“skill center” en zal proberen deze
meisjes iets bij te leren!
Tot hier onze eerste stap naar een
productie in Gambia!

Onze naaimachines draaien dus al terug op volle toeren, uiteraard met al de gesuggereerde aanpassingen.

