Nieuwsbrief Bianca Couture, december 2020

Nadat in de vorige nieuwsbrieven uitgebreid verslag is gedaan over de nieuwbouw en over
het team dat het onderwijs verzorgt bij Bianca Couture willen we u deze keer op de hoogte
brengen van de rol van het team van adviseurs en ook hoe het onderwijs nu verloopt.
De voorzitter van het adviesteam, Ramata Koutou, heeft daarvoor haar kijk op de
naaischool in het artikel hieronder weer gegeven.
Daarna zijn er een aantal foto’s opgenomen van de leerlingen, die hard aan het werk zijn,
ook tijdens corona gaan de lessen gewoon door met de nodige voorzorgsmaatregelen.
Deze brief wordt afgesloten met een korte beschrijving van de activiteiten, die onlangs
gerealiseerd zijn en ook die waar het schoolteam en de adviseurs de komende tijd mee aan
de slag gaan.

INFORMATIE van RAMATA KOUTOU,
voorzitter van het adviesteam van Bianca Couture

Hallo lieve partners, het is nu eind 2020, ik wens dat u en uw familie dit jaar in vrede en in
goede gezondheid eindigen, ver weg van de infectie met het Corona-virus. Ik zou ook willen
dat het nieuwe jaar 2021 je al zijn essenties brengt, dat wil zeggen, alles wat het aan goede
zaken bevat met veel vrede, gezondheid en geluk. Het adviesteam en het managementteam
van Bianca Couture wensen u met mij het allerbeste.
Tijdens de laatste vergadering van het toezichtcomité maakten we van de gelegenheid
gebruik om de leslokalen van het Centrum Bianca Couture te bezoeken, een prachtig
gebouw! Het is een heel moderne school. De nieuw gebouwde klaslokalen zijn ruim en goed
ingericht. In het derde jaar is het lokaal uitgerust met naaimachines. Het is werkelijk
schitterend, de grote overdekte binnenplaats vormt een grote luchtige ruimte die gebruikt
wordt voor de lessen met weefgetouwen, als recreatieplek tijdens pauzes maar ook als
tentoonstellingsruimte voor artikelen die de studenten tijdens de laatste weken voor de
vakantie hebben gemaakt. Naast deze nieuwe huisvesting die het centrum functioneler
maakt, mag ook de aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van de opleidingen vastgesteld
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worden. Er is een bijscholing van leraren geweest in technische onderwerpen,
managementtraining enz.
De instructeurs verbeterden hun onderwijs. Als gevolg hiervan heeft het Centrum Bianca
Couture grote successen behaald bij het Nationale Beroepskwalificatie Examen. 98% van de
deelnemende studenten is geslaagd voor dit Nationale examen.
Dit was de belangrijkste doelstelling van het driejaarlijkse actieplan 2017-2020. Dit actieplan
wordt nu geëvalueerd door een deskundige uit Burkina Faso.
De resultaten en aanbevelingen zullen helpen bij het opstellen van een nieuw 3-jarenplan
voor toekomstige activiteiten. We hopen te profiteren van de steun van jullie allemaal die
Bianca Couture in staat hebben gesteld zich te ontwikkelen en al deze kwetsbare vrouwen
een baan te bieden die hun leven en dat van hun gezin verbetert.
De school heeft zijn prestaties echt verbeterd, maar er moet worden opgemerkt dat de
technische uitrusting nog steeds onvoldoende is. Bovendien kunnen afgestudeerde studenten
zich gemakkelijker voor zichzelf beginnen wanneer ze profiteren van een startpakket
bestaande uit een naaimachine en andere kleine materialen.
De monitoringcommissie gaat door met het ontwikkelen van fondsenwervende acties op
nationaal niveau, maar het is niet gemakkelijk en de besmetting met het Corona-virus maakt
het leven nog ingewikkelder.
Aan uw zijde zullen we altijd ons best blijven doen om Bianca Couture te helpen.
Bedankt voor alle hulp die Bianca Couture heeft gekregen.
GELUKKIG NIEUWJAAR 2021
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In september zijn de lessen weer begonnen, 2 groepen in de nieuwe lokalen en 1 groep in
het oude gebouw. Daarnaast is er een flinke (door de nieuwe lokalen) overdekte binnenplaats, waar aan grote tafels patronen getekend en uitgeknipt kunnen worden.
Daar vinden ook de lessen in weven en kleding verven plaats. Tevens is er ruimte voor
opvang van de kinderen en kan er ’s middags gegeten worden.

Een belangrijk resultaat van
de afgelopen maanden is
ook de realisatie van de
nieuwe keuken, waar nu op
gas gekookt kan worden.
Dit was mogelijk dankzij
een snelle actie van enkele
lezers lezers van de vorige
nieuwsbrief.

In november is ook begonnen met de evaluatie van het nu aflopende 3-jarenplan, dat de
nieuwbouw en de bijscholing van de leerkrachten mogelijk heeft gemaakt.
In het nieuwe plan voor de komende jaren zal meer aandacht komen voor een sluitende
begroting door lokale fondsenwerving, opdrachten waar de school geld mee kan verdienen
(zoals het maken van mondkapjes of schooluniformen) en een meer kostendekkend
schoolgeld ( € 92 per jaar), voor zover de leerlingen dat kunnen betalen.
Een van de zaken waar ook naar gestreefd wordt is om de afgestudeerde meisjes een
startpakket mee te geven, waarmee zij een eigen atelier kunnen beginnen. Die pakketten
kosten € 250 per stuk en gelukkig zijn er een aantal organisaties in Nederland bezig om
fondsen te werven voor de starters pakketten.
Voor het komende schooljaar is de begroting helaas nog niet in evenwicht, o.a. omdat de
lokale fondsenwerving lastig is wegens de onveiligheid en corona, waardoor er weinig
organisaties benaderd kunnen worden.
Dan rest mij nog om u een voorspoedig en gezond 2021 toe te wensen.

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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