In het uiterste zuiden van Zuid-Marokko en Mauritanie wonen de Saharaoui nomaden.
Het leven in de woestijn is niet gemakkelijk. Het wordt steeds droger en veel nomaden
vertrekken naar de stad om daar te werken. Hierdoor gaat een eeuwenoude cultuur
beetje bij beetje verloren.
De nomadenvrouwen van de Saharaoui zijn de spil van het gezin. Ze doen wat ze kunnen om bij te dragen aan het gezin. Om zelf een eigen inkomen te hebben maken ze
sieraden, met de hand gebatikte doeken en plukken geneeskrachtige kruiden.
Wij hebben vriendschap gesloten met deze nomadenvrouwen en proberen hen vanuit
Nederland een beetje te helpen. Elke twee maanden versturen we tassen met kleding
voor de vrouwen en kinderen. Soms sturen we ook wat voor de mannen om hen betrokken te houden. Ook gaan we er zelf heen en helpen mee waar en wanneer we kunnen,
zoals hulp bij het graven van putten, verzamelen van dekens en samen naar de dokter
wanneer dit nodig is. Tenslotte proberen we zo veel mogelijk te leren van hun cultuur door
bijvoorbeeld te leren over weef- en naaitechnieken en dit vast te leggen.
We hebben zoveel over in Nederland... Dit geven wij graag weg aan de nomadenvrouwen in de Sahara. Gewoon direct, zonder bureaucratie. Hierdoor kunnen we met heel
weinig heel veel bereiken in de levens van onze nomadenvriendinnen en hun families. Wij
geloven in kleinschalige gebaren.
Helpt u mee met een kleine donatie? Bedankt!
M. WIERCX VAN RHIJN / NL81INGB0757380867 / Contact: 06.190.36.855
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