Nieuwsbrief Bianca Couture van juni 2020
Deze nieuwsbrief is geheel gewijd aan een bijdrage van Jan Beekman, die met zijn goedkeuring
overgenomen is uit zijn Maandbrief uit Burkina Faso van mei 2020, van de Association Nabasnoogo.
In de volgende nieuwsbrief Bianca Couture (te verwachten in augustus) zal het team van Bianca
Couture zich aan u voorstellen en zal meer informatie verstrekt worden over de veranderingen, die
er zullen zijn in het nieuwe schooljaar, o.a. hoe Bianca Couture van plan is om in de toekomst meer
financieel onafhankelijk te worden.

Woelige en warrige tijden ook voor Naaischool Bianca Couture.

Een onstuimig schooljaar 2019-2020, bekneld tussen terrorisme, de nieuwbouw van de
naaischool en het plotseling opgedoken coronavirus. Met veel improviseren, zoeken en
aanpassen aan nieuwe en totaal onvoorziene omstandigheden.
En hoe dat noch lukte ook …
Maandag 11 mei was het zover. Na twee maanden konden ook de derdejaarsleerlingen van
Naaischool Bianca Couture (Bi Co) weer aan de slag. Er was nog geen datum bepaald waarop
alle klassen zouden kunnen herbeginnen.
Denise en haar equipe hadden zich al lange tijd voorbereid op de heropening van de
naaischool, en rekening gehouden met alle voorwaarden en voorschriften en maatregelen die
door de overheid waren vastgesteld. Zij had alles goed besproken en overlegd met Aguy,
Véronique, Denise en Léon, het team van Bi Co.
Zij werden bij de uitvoering van hun voorbereidend werk wel sterk gehinderd doordat de
nieuwbouw van de naaischool nog niet overal voltooid was. De nieuwe lokalen op de
verdieping konden in gebruik genomen worden – al was de verf van de raamkozijnen amper
opgedroogd! Maar op de begane grond blijft nog heel wat te repareren en af te werken…
Op zondag 10 mei had Denise een priester gevraagd de nieuwbouw van de naaischool te
komen inzegenen. Royaal sprenkelde de priester over oud en nieuw gezegend water in het
rond, vergezeld door luide gebeden en aanroepingen die door de omstanders met even luid
‘Amina…’ beantwoord werden.
God moet nòg een keer aangeroepen worden. Want alleen Denise , Véronique en Léon zijn
katholiek. Aguy en de andere Denise zijn protestant. En die doen het weer anders.
En, ja, dan nòg een keer, want meerdere meisjes zijn moslim.
Aangeroepen vanuit drie sterke godsdienstige hoeken, die het eigenlijk alle drie goed
bedoelen, kan God niet weigeren welwillend te zijn…
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Vanuit het project van de nieuwbouw had Denise onder andere 20 nieuwe naaimachines
besteld, en ook 40 tafeltjes en stoelen kunnen laten maken in plaats van tafel-banken, waarin
twee leerlingen naast elkaar zitten. Achteraf gezien een goede keuze, omdat zij nu in de grote
lokalen (8,5 x 5,5 m) de 1,5 m onderlinge afstand kan respecteren.
Foto’s hier onder: Denise met 20 leerlingen (4 naast elkaar en 5 achter elkaar) en de nieuwe
naaimachines die in het project waren voorzien. Ook hier 1,5 m onderlinge afstand, en
mondkapjes op. Geen werkfoto’s, maar foto’s om de prachtige nieuwe werkomgeving en
materialen te laten zien!

Een van de voornaamste maatregelen van de overheid is, dat iedereen overal mondkapjes
moet dragen. Geen probleem voor Bi Co: de meisjes hadden zelf mondkapjes gemaakt:
uitwasbare, en voor elke leerling twee stuks. – (Er kwam meteen een bestelling binnen: 200
stuks maken…voor 200 cfa p.st.! Geen bestelling waarmee je snel even lekker kunt
verdienen!).
Een tweede, ook heel voorname maatregel is het regelmatig handen wassen

Foto: Aguy demonstreert het handen wassen; naast de trap die naar de etage leidt – en
natuurlijk met mondkapje op.
De schoolleiding had natuurlijk ook gedacht aan die belangrijke voorwaarde van handen
wassen. Beneden bij de trap (1,30 m breed) naar de verdieping , en boven in de gang (11,30 x
1,85 m, met rechts de twee nieuwe lokalen, en op het einde van de gang een wc) bij de nieuwe
lokalen, en bij elke wc, enz werden lavabo’s geplaatst met flinke blokken zeep.
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Elke ochtend komen, om beurten, twee leerlingen om 7.30 uur àlles in de naaischool
schoonmaken : tafels, stoelen, naaimachines, deuren, wc’s ….. zodat om 8.00 uur de lessen
veilig kunnen beginnen. Door de dag heen worden de wc’s heel geregeld schoon gemaakt.
Voor de schoolkantine heeft de schoolleiding bepaald, dat elke leerling een bord van huis
moet meenemen. De naaischool geeft elke leerling een mok. Hier wordt streng de hand aan
gehouden: geen eigen bord en geen eigen mok: geen eten en drinken!
Het lesrooster wordt zo ingericht, dat de leerlingen na het eten, om 13.00 uur, naar huis
kunnen – om zo min mogelijk te hoeven reizen.
Dit programma wordt een maand uitgevoerd, en na een maand geëvalueerd. En dan wordt
bepaald of dit programma dit schooljaar op deze manier gehandhaafd kan worden.
Op de eerste schooldag kwam de hoofdverpleger van de nabijgelegen medische post nog
eens uitleggen wat allemaal de betekenis en bedoeling van de maatregelen zijn die de
overheid rondom corona heeft vastgesteld. Op de tweede schooldag hebben Denise en haar
medewerksters de leerlingen ‘overhoord’, om er zeker van te zijn dat de meisjes alles goed
begrepen hebben. Dat bleek gelukkig het geval.
Verschillende ouders waren vanwege het coronavirus bang, en wilden hun meisjes niet naar
school laten gaan. Zij waren bang, dat de meisjes die extra kwetsbaar zijn, extra gevaar
zouden lopen besmet te raken.
Zo zijn er twee meisjes met HIV en één meisje heeft hartproblemen. De drie zijn onder goede
behandeling, terwijl onderzoeken en medicijnen door de reserve ‘medische verzorging’ in het
budget door Bi Co betaald kunnen worden.
Denise heeft daarop een bijeenkomst met de ouders belegd, en alles goed uitgelegd. Daarna
heeft zij alle voorbereidingen en getroffen voorzieningen, volgens de voorschriften van de
overheid, in de naaischool laten zien. De ouders waren blij gerust gesteld.
Op een van de eerste dagen kreeg de naaischool bezoek van enkele controleurs, die moesten
zien of Bi Co de voorschriften van de overheid goed uitvoerde. Zij stelden zich voor aan de
rustige, kleine, gezette, wat oudere Véronique, in de veronderstelling dat zij de directrice van
de naaischool zou zijn. Véronique haastte zich te corrigeren, tot verbazing van de controleurs.
Denise had uitleg gegeven: ”Ook als directrice moet je gewoon mee werken, en dan heb je
niet veel tijd om gasten te ontvangen – en je bent dan ook gewoon gekleed!”
Op het laatste moment – de verf van de vensters in de nieuwe lokalen was nog maar amper
droog – op het laatste moment moest al het meubilair aangedragen worden. Een geweldig
gesleep, de ene volle handkar na de andere, in de moordende hitte. De materialen, 7 grote
demonteerbare werktafels, 50 stoelen, enkele stalen kasten, 20 naaimachines; 10
weefgetouwen, … en veel klein lesmateriaal … Het stond allemaal opgeslagen in de
naaischool en bij Denise thuis, en in haar eigen naaiatelier, en waar al niet. Zij had alles, zoals
het in het grote project voorzien was, mooi op tijd kunnen bestellen en laten maken bij de
vaklui met wie zij al jaren samenwerkt.
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De zaterdag van de eerste schoolweek was een vrije rustdag. “Er zijn meerdere moslim
meisjes die de vasten onderhouden, en dan wordt het nu allemaal veel te zwaar voor hen. Zij
moeten zaterdag rust nemen”, zei Denise. Volgende week eindigt de Ramadan in het
Suikerfeest.
Schooljaar 2019-2020 van Bianca Couture zal gekenmerkt blijven door drie loodzware
dagelijks aanwezige werkelijkheden: 1) een wat verborgen maar wel blijvende dreiging en
angst voor terrorisme, 2) de bouwwerkzaamheden in de naaischool, en 3) het plotseling
opgetreden coronavirus.
Tegelijkertijd en daardoorheen blijven ook krachtig drie andere werkelijkheden aanwezig:
1) iedereen blijft gezond!, 2) het sterke beleid en de heldere begeleiding van Denise en haar
medewerkers, en 3) de geslaagde Noodhulp in samenwerking met Salif, de vader van Denise.
Als je heel Bi Co overziet, volgt er een waardevolle conclusie: Bi Co is een uitstekend warm
menselijk project met onderlinge aandacht, zorg, waardering en respect als onomstotelijke
waarden die door Denise en haar medewerkers op een vanzelfsprekende en eenvoudige
manier worden gehandhaafd en hoog gehouden.
Het vak leren is heel belangrijk, maar de mèns die het vak leert is het belangrijkste.
Hoe lang zal schooljaar 2019-2020 nog (moeten/kunnen) duren? En zal het volledige
lesprogramma van elke klas kunnen worden afgewerkt? Het blijven nog vragen. Iedereen
hoopt op een ‘eind goed, al goed’!
Denise en haar equipe verdienen daarna in elk geval een heel ontspannen vakantie. En een
voorspoedige, plezierige en succesvolle start van schooljaar 2020-2021 in een goed voltooide
nieuwbouw!
Jan Beekman

IBAN: NL26TRIO0379726149,
t.n.v. Stichting Emmaus Langeweg,
Kloosterlaan 6, 4772RA Langeweg,
o.v.v. Bianca Couture.
Verdere informatie is op te vragen bij Harrie van Rosmalen, harvaros@xs4all.nl .
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