MAISHA NA MAISHA
EEN TOEKOMST MET TOEKOMST
Basix Employment draagt haar steentje bij aan een duurzame bestaansbasis voor het
volk van de Kisii in Kenia
MAISHA NA MAISHA is een project van BASIX EMPLOYMENT. Wij ondersteunen daarmee het volk
van de KISII dat in Kenia ten westen van het Victoriameer leeft.
Het volk van de Kisii delft in steengroeven ZEEPSTEEN. Deze naam is aan de steen gegeven
vanwege de zeepachtige emulsie die ontstaat bij het polijsten van deze steensoort.
De steensoort komt voor in de KLEUREN wit, beige, bruin, lichtgrijs, donkergrijs en zwart. De
STRUCTUUR van de steen kan geaderd en gespikkeld zijn, afhankelijk van de plaats van delving in
de steengroeve.
Zeepsteen is een zachte steensoort en is daardoor goed te bewerken. Traditioneel DELVEN de
mannen de zeepsteen. Ook BEWERKEN zij de zeepsteen met hun handgereedschap. De vrouwen
POLIJSTEN daarna de basisvormen tot kunstnijverheid producten. De mannen kunnen de
producten vervolgens BESCHILDEREN. Ook kunnen zij een DESSIN aanbrengen met een scherp
mesje. Hierna voorzien de vrouwen de producten van een WASLAAG.
De Kisii maken de kunstnijverheid producten voor het project MAISHA NA MAISHA naar het
ontwerp van MOHAMED ABDALLA. Hij voorziet de Kisii ieder jaar van nieuwe ontwerpen voor hun
kunstnijverheid producten die daardoor blijvend hun weg vinden naar kopers in de Benelux en in
Duitsland. Gerenommeerde organisaties in deze landen behoren tot de afnemers van deze
producten, zoals het Afrika Museum in Berg en Dal bij Nijmegen.
Mohamed Abdalla verzorgt voor de Kisii DE HELE KETEN VAN ONTWERP TOT AFNAME van de
producten. Daardoor zorgt hij ervoor dat deze producten blijvend tegen zeer redelijke prijzen hun
weg naar de Westerse consument vinden en tegelijkertijd een DUURZAME INKOMSTENBRON
blijven voor de Kisii. Mohamed zorgt goed voor zijn mensen, ook door de rekeningen voor het
ziekenhuis of andere belangrijke zaken voor zijn rekening te nemen.
Graag draagt BASIX EMPLOYMENT haar steentje bij aan de economie van de Kisii in Kenia. Hiermee
stimuleren wij niet alleen de vervulling door dit volk van hun primaire levensbehoeften, maar ook
hun blijvende kunstzinnige ontplooiing van deze traditionele kunstnijverheidsvorm in een modern
jasje.
Wij verwelkomen u graag in onze PROJECT SHOP om u kennis te laten maken met deze
KUNSTNIJVERHEID van het volk van de KISII UIT KENIA IN AFRIKA. U vindt er vast iets van uw
gading tegen een klein prijsje. Een leuk en origineel cadeau voor uzelf of iemand anders dat een
sieraad is voor uw interieur.

