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Het vertrek van de medewerkers van Interi-

eurbouw Rick Smeenk naar Abidjan (Ivoor-

kust) en Cotonou (Benin) eind vorig jaar werd

meerdere malen uitgesteld. De containers

met materiaal, die al in september op de boot

waren gezet, hadden vertraging. Daarna wa-

ren er problemenmet het inklaren van de goe-

deren. Uiteindelijk begin november vertrok-

ken de twee teams, elk bestaande uit twee

medewerkers, naar Benin en Ivoorkust. Abid-

jan en Cotonou liggen zo’n 750 kilometer uit

elkaar, op een dikke 5.000 kilometer van Al-

mere.

Het materiaal voor de Woodin-winkels in

West Afrika werd zoveel mogelijk voorbereid

in de werkplaats in Almere Buiten en in con-

tainers overzee getransporteerd.Heel span-

nend was het hoe de materialen uit de con-

tainer zouden komen. Zou bijvoorbeeld het

kantenband nog vast zitten. Gelukkig was dat

allemaal dik in orde. Vervoer van de materia-

len van de haven naar dewinkelswas een bij-

zondere ervaring. In Nederland wordt tijdens

transportallesvastgezet. InWestAfrikastaan

er allerlei personen in de vrachtwagen die het

materiaal vasthouden. De vrachtwagen zijn

bovendien uit het jaar nul.

GEREEDSCHAP

Behalve de inrichting van de twee winkels,

gingen ook allerlei gereedschappen mee op

transport. Volgens de informatie vooraf zijn in

beide landen wel winkels als Gamma en

Praxis, maar deze zijn niet zo bevoorraad zo-

als bij ons in Europa. Daarom gingen ook

schroefmachines, trappen,hang-ensluitwerk

enzovoort, enzovoortmee.Datwasmaargoed

ook. DeWest Afrikaanse collega’s keken hun

ogen uit. Een schroefmachine hadden ze nog

nooit gezien.

Maar ook voor de medewerkers van Rick Sm-

eenk ging er een wereld open. Straten wer-

den geasfalteerd met hulp van een emmertje

en een bezem. De lokale elektricien maakte

gaten in het plafond met behulp van een

schroevendraaier.Maar ook simpele technie-

ken zoals zagen met een handzaag doen We-

stafrikanen anders. Wij zagen naar ons toe,

daarzaagtmenvanzichaf.De lassergebruikte

geenpersoonlijkehulpmiddelenzoalseen las-

bril, maar zat buiten op straat op zijn gemak

met een tangetje en een ‘lasapparaatje’ te

lassen.

In Abidjan bleek het winkelpand nog niet af.

De pui en de ramen zaten er nog niet in. La-

ter begrepen demensen van Rick Smeenk dat

de werknemers was verteld wanneer de win-

kel geopend zouworden. Gevolgwas datmen

de oplevering van het pand zo lang mogelijk

uitstelde, want elke dag dat er eerder wordt

opgeleverd, wordt er niet meer betaald. Een

opzichter in de bouw verdient gemiddeld 475

euro per maand, een timmerman ongeveer 50

euro per maand.

In Cotonou was alles dik in orde. Daar deed

de airco in de winkel het zelfs, zodat er ook ‘s

middags kon worden doorgewerkt.

HAAKSE HOEK

In beide landen was de bevolking buitenge-

woon vriendelijk, maar technisch staat het

timmerwerk nog in de kinderschoenen. Deels

In de steden Cotonou (Benin) en Abidjan (Ivoorkust) inWest

Afrika richtte Interieurbouw Rick Smeenk BV uit Almere Buiten

twee winkels in vanWoodin, één van de grootste stoffenfabrikanten

in Afrika. Dedato Europe BV in Amsterdam ontwierp de interieurs.

Rick Smeenk naar Afrika



omdatzegeengereedschaphebben,maarook

technisch inzicht ontbreekt. De opzichter van

de bouw inAbidjanwist bijvoorbeeld niet hoe

hij een haakse hoek uit moest zetten. Daar-

door doet men vaak maar wat en moeten din-

gen soms twee, drie keer over.

Beide teams verbleven tien dagen in West

Afrika. Bij het plaatsen en monteren van het

in Nederland voorbereide materiaal werkten

beide teams wel samen met lokale schilders

en elektriciens, maar maakten geen gebruik

gemaakt van timmerlieden ter plaatse.

In Abidjan bezochten de medewerkers van

Rick Smeenk de fabriek van Woodin. Wood-

in is een van de grootste stoffenfabrikanten

van West Afrika. Het bedrijf is onderdeel van

Vlisco inHelmond.Alshetconceptvandewin-

kels aanslaat, zullen binnen twee jaar tijd nog

een twintigtal winkels in diverse West Afri-

kaanse landen worden gerealiseerd.
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