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Fotoverslag project wasbaar 
maandverband 

 

 
December 2018: De eerste uitleg over het project aan de leerlingen 

van de naaiopleiding. 

 
Na wat gegiechel werden de meiden enthousiast en zijn zeer vereerd 

dat zij de ambassadrices van het project mogen zijn. 

 
Januari 2019: Train de trainers. 

 
Atelier Yvonne wordt schoongemaakt. 

 
Eerst oefenen met oefenmateriaal. 

 
Het eerste oefenverband is klaar. 
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Nog knap lastig om de kamsnaps te bevestigen. 

 
Trots op het eerste echte resultaat! 

 
De eerstejaars leerlingen wassen de ingezamelde waterzakjes voor 

het maken van de voering van de etuis. 

 
De plastic zakjes worden op de stof genaaid. 

 
Links een rol van de uit China geïmporteerde waterdichte PUL. Dit 

wordt gebruikt voor de onderste laag van het verband. 

 
Tien van deze machines zijn gekocht om alles te naaien. 
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Productie van etuis en maandverband 

 
Op de naaiopleiding zitten 6 jongens. Ook zij helpen mee om de zakjes 

te maken. 

 
Oktober 2019: Een deel van de productie van ruim een half jaar hard 

werken! 

 
Etui met vier opgevouwen wasbare maandverbanden. 

 
November 2019: Veel publiek bij de eerste theatervoorstelling op 

Onderwijscomplex Zoodo. 

 
Na afloop van de voorstelling krijgen meisjes van iedere opleiding de 

eerste pakketjes uitgereikt. 
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Theater in het dorp Nongfaïré 

 
Je schaamt je toch dood als dit je op school overkomt? 

 
Aan de moraliserende woorden van je moeder heb je niet zo veel. 

 
Wel aan je vriendin, die je de voordelen van wasbaar maandverband 

komt uitleggen. 

 
Meisjes in Namssiguia laten trots hun kit met wasbaar maandverband 

zien. 

 
Meisjes in Zogoré worden uitgedaagd om over hun maandelijkse 

probleem te vertellen. 
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De voorlichtster demonstreert hoe het wasbare maandverband… 

 
…in de onderbroek bevestigd moet worden 

 
De jongens van de lasopleiding hebben de standaards voor de “lave 

mains” gemaakt. 

 
Voorlichting over ongewenste zwangerschap aan meisjes van de 

naaiopleiding op onderwijscomplex Zoodo. 

 
De naai instructrices en de coördinator van DSF tijdens een van de 

radio-opnames. 

 
Wij gaan door om zo veel mogelijk meisjes van wasbaar 

maandverband te voorzien! 

 


