
Ik ben Ana Rosa Ariza, beheerder van Made in Barrio

Wij werken met allerlei materialen voor de nationale markt en voor de export.

Mijn wijk is klein en  mooi maar lamentabel omwille van drugs, prostitutie. .... Het is er vooral 's nachts 
gevaarlijk.

Er zijn heel wat Sociaal-economische problemen door werkloosheid, weinig opleiding  en veel 
ontheemden, waardoor het er gevaarlijk geworden is.

In ons atelier werken veel werknemers uit dezelfde wijk. Zij krijgen er de kans om een beroep aan te 
leren.

Het betreft families, mama´s, dochters, echtgenoten. Ook zijn er mensen uit andere wijken 
tewerkgesteld.

Veel van onze vrouwen zijn gezinshoofd en hebben 2, 3, of meer kinderen en hadden geen werk. 

Bovendien zijn ze kansarm.

Hier proberen wij werk te verschaffen aan deze inwoners. We hebben 16 vrouwen en 8 mannen in 
dienst. Bovendien beschikken we nog over 6 thuiswerkende moeders, die ook gezinshoofd zijn,

Het werk geeft onze werknemers een vast inkomen voor het onderhoud van hun gezin,

Aan die moeders bieden we niet alleen de kans om technieken te leren; beetje bij beetje leren ze ook  
producten van goede kwaliteit  te vervaardigen. 

Mijn werkplaats bestaat al 16 jaar.  Al 11 jaar werk ik samen met Sapia die onze goederen verdeelt.

In het begin werkten we in een appartement. We hadden maar 2 machines.  Door de samenwerking met 
Sapia konden we uitbreiden en de werkplaats bestaat nu uit 3 verdiepingen. We verschaffen reeds werk 
aan 31 families.

We willen daarenboven voortdurend verbeteren en groeien.

Onze werkvoorwaarden zijn gunstiger dan die in andere bedrijven. Door de flexibele uurregeling 
kunnen de moeders hun kinderen naar school of naar de kindertuin brengen. Wij bieden hun ook de kans
om de kleinsten mee te brengen naar het bedrijf. Dus kunnen de moeders met een gerust hart komen 
werken. Het werk is flexibel en stabiel, bovendien hebben ze zekerheid en medische hulp. Dit alles dank
zij de bestellingen van jullie en nog 3 andere afnemers van onze artikelen.

Wij werken met 2 productielijnen voor jullie: nl. Synthetisch materiaal en kurk, Wij gebruiken geen 
dierlijk materiaal.

Mijn verwachtingen naar de toekomst toe zijn:

1. meer werk creëren

2.directe export 

3.groeien

Ik voel me heel trots omdat ik dankzij de samenwerking met Sapia en mijn andere klanten, steeds meer 
werk kan verschaffen en zo kan bijdragen tot ontwikkeling van de wijk, vooral voor de lagere sociale 
klassen, en op die manier  hun levensstandaard kan verbeteren.

Mijn wens is dat jullie veel van onze producten blijven kopen. Zij zijn van goede kwaliteit en met veel 
liefde en zorg gemaakt.

Zo helpen jullie onze werknemers, hun familie en hun wijk.


