Ermelo, februari 2019
Beste mensen, een halfjaarlijkse bericht van de Stichting Milly Mamoudou in Guinee:
Dit keer een brief geschreven door Aty van Nes, die elk jaar een aantal weken op het park is
om mee te beleven hoe alles verloopt.

De optiek: Alle dozen met glazen zijn aangekomen en volgens een systeem op planken in de
optiekruimte geplaatst. Het was een grote klus, maar wonder boven wonder paste het
precies en bleef er voldoende ruimte over voor het raam. Nu gaat Jos verder met de
apparaten en wie weet worden er ook nog brillen gemaakt.
Het kinderprogramma: Het blijkt dat dit voor het hele project van wezenlijk belang is en dat
dat gedaan wordt door de assistenten die ook voor zichzelf een hele ontwikkeling door
maken. Het is hartverwarmend wanneer je hoort dat de mensen in Coyah aan de kinderen
kunnen zien dat ze bij ons op het kinderprogramma zitten. Het feit dat je moet leren met
“hoofd-hart-en handen” is goed over gekomen, en de kinderen laten dat weer zien.
De dansgroep heeft een prachtige outfit, genaaid door Lansana zelf en die dragen ze bij
optredens.
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Het Park: Daar gebeurde heel veel. Al geruime periode is het afwachten, wanneer gaan ze
met de weg beginnen. Dan wordt er ineens gemeten, de helft van de parkeerplaats zal
verdwijnen, maar het afbreken van de Resto en een deel van de grote zaal gaat niet
door. Maar er moet wel iets gebeuren met de keuken en het afwassen bij de Resto.
Het verdwijnen van de bomen en het aanleggen van de weg veroorzaakt zoveel stof dat de
keuken verplaatst moet worden.
Door een zeer onverwachte maar dus ook zeer welkome grote gift, konden we ineens
goede plannen maken.
Een wastafel verplaatsen, een toiletgebouw ombouwen tot keuken,
een “Heinekenmuurtje” metselen, nog een muurtje uitbreken, en
ook de bovenkanten dichtmaken enz. En de grote ijzeren platen die
er al twee jaar lagen, zinvol te gebruiken. Dat werden de muren van
de spoelkeuken. Er kon zelfs nog een cementenvloer aangelegd
worden voor de kookapparatuur. Iedereen werd er blij van, want
nu dit in het midden van het Park is, hoeft er minder gelopen te worden.
Er kwamen ook nog tafeltjes en stoelen in de tent, wat nodig was
omdat er steeds meer mensen komen in de weekenden en voor een
ieder een gezellige zitplaats aangenaam is. Er is nu keuze tussen uit de
zon of in de zon.

Opvallend is ook dat de sfeer tussen de werkers op het park heel
goed is. Ze corrigeren elkaar maar maken ook veel plezier met
elkaar. Door al deze veranderingen merk je ook dat ze mee gaan
denken en met nieuwe ideeën komen. Dat is een hele goede en
fijne ontwikkeling. Dat geeft moed voor de toekomst van het Park
Er liggen zakken zand in de rivier als afbakening, waardoor het
zwembad weer diep is geworden en dat voorziet in een behoefte.
Al vele jaren ben ik op het park geweest, en kwam vaak terug met
een gevoel van ‘Hopelijk gaat alles goed’. Dit jaar is het anders en ben
ik veel positiever, het gaat goed er is nu echt sprake van ontwikkeling.
Voor de werkers was er zelfs een kleine salarisverhoging, waar ze heel blij
mee waren. Ook in Guinee gaan de prijzen omhoog.
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Natuurlijk zijn er nog veel noodzakelijke plannen die verwezenlijkt moeten worden
maar dat moet de komende tijd wel lukken. Mede dankzij de steun die we toch
steeds weer krijgen. Veel dank aan een ieder die daaraan meedoet.

Nog een ontwikkeling. In de vorige nieuwsbrief kon u lezen over het partnerschap dat
we zijn aangegaan met een ONG JAF. Twee Guineese jonge mannen hebben een groot
project bedacht om bomen te planten rond de bronnen van de rivier de Sarinka, waar
wij ook aan zitten. Daar is een begin mee gemaakt en we zijn bij de Nederlandse Ambassade
geweest om dat er veel geld mee gemoeid is. Voor de bewoners bij die bronnen moet een
andere vorm van bestaan gevonden worden, want je kunt geen bomen meer kappen.
Vorig jaar zijn reeds 200 bomen geplant. We zijn wezen kijken en zowaar en komt nu al
een klein stroompje water uit een bron. Door dat partnerschap met de ONG JAF geven
we deze Guineeërs steun en aanwijzingen om het zo goed mogelijk aan te pakken.
Heel positief om te zien dat er ongekende ontwikkelingen vanuit hen komen.

Het gaat dus heel erg goed, voor de komende periode staat dus het
verplaatsen van de receptie op het programma. En het park aanpassen
aan de nieuwe weg met voldoende parkeerruimte.

Ik wens u veel goeds toe, mede namens het bestuur.
Aty van Nes, penningmeester van de Stichting Milly Mamoudou.
Ons rekeningnummer is NL33 TRIO 0214299769 t.n.v. Stichting Milly Mamoudou.
aw.vannes@planet.nl ; www. mamoudou.nl ;
facebook: Stichting Milly Mamoudou; Eco Parc Milly Mamoudou.
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