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Berichten van de Z.W.O.-commissie
Delta voor Indonesië
Wat heerlijk dat we weer “ouderwets” aan de koffie
gingen zondag 17 oktober!
Feestelijk met een lekker stuk verse cake, iedereen
weer kunnen ontmoeten en spreken, wat hebben we
dat gemist!
De “soeptafel” werd ook goed bezocht (11 koks
hebben 45,5 liter soep gekookt!). Het was soms
moeilijk kiezen zoveel soorten soep als er waren: van Hollandse erwtensoep tot
Indonesische pindasoep, voor in de diepvries of voor later op de dag. Alle liters
werden verkocht.
De opbrengst was € 332,30 voor Delta voor Indonesië, geweldig veel dank
aan alle koks en kopers!
Ons project in Papua (toerusten van vrouwen) liet ons weten weer te kunnen
starten met het geven van cursussen. De staf van P3W is inmiddels
gevaccineerd:
Daardoor kon P3W onlangs bijvoorbeeld gehoor geven aan een verzoek van
de classis Sarmi om een toerustingscursus te komen geven aan 100 vrouwen
uit Sarmi en omgeving. P3W ging mede op dit verzoek in, omdat Sarmi, een
groot maar verafgelegen dorp, nog coronavrij was.
Omdat het om een grote groep ging, kostte het P3W wel even tijd voor alle
deelnemers cursusmateriaal klaar te maken: stof inkopen en alvast knippen
voor de naailessen, het kopiëren van recepten voor de kooklessen en het
materiaal voor het toerustingswerk. Toen de P3W-staf echter met een
volgeladen auto op locatie in Sarmi arriveerde, stonden daar geen 100 maar
150 vrouwen enthousiast te wachten. Dat was even slikken: voor de
theorielessen was dat geen bezwaar: materiaal kon daar gekopieerd worden,
maar stof voor de naaimodule was er niet te koop. Het plan was om iedere
deelneemster een bloes met bijpassende rok te laten naaien. Na overleg met
de organisatoren legde P3W de vrouwen een keuze voor: ”Iedereen naait een
bloes of een rok, of anders moeten de niet-aangemelde vrouwen helaas terug
naar huis.” Die keuze bleek niet moeilijk: niemand wilde dat er iemand naar
huis zou moeten, dus iedereen naaide een van beide kledingstukken in plaats
van alle twee…
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