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Rezwan Waris
De droom van een aparte wasruimte

Terwijl Rezwan gedaan zijn tempel werk, hij kijkt uit over de drukke hoofdweg in Pasrur , een historische stad in de buurt
Sialkot . " Was Daoud Ahmed 's Shop " is op een mooi bord op zijn etalage. Naast Rezwan zijn schoon , gevouwen wit,
licht blauw, grijs en beige ' kurtas 'en' Pyjama ' - lange shirts en lange katoenen broek , mannen dragen traditioneel in
Pakistan.

Zijn broer Mohammed is Fußballnäher op Klauw, wat de 23-jarige Rezwan de opname van een lening van Rs 30.000 ( ca.
&euro; 350) van de Talon Fair Trade Workers Welfare Society programma ingeschakeld . Dit geld kan Rezwan te
bouwen zijn kleine wasserette. De meest dure investeringen waren de grote wasmachine en droger die gebruik maakt
van zijn moeder in haar huis een klein eindje uit de buurt van zijn winkel. 6 kleuren of 12 andere stukken wasgoed kan
worden gewassen in een 15 minuten wassen en vervolgens gedroogd op het dak van het huis. Geopend sinds Daoud
Ahmed Was in december 2006 , is het bedrijf goed gaat . Afhankelijk van het materiaal neemt Rezwan tussen R 25 en R
30 ( 42 tot 50 cent) voor het wassen en strijken een kledinglijn Sets. (Gemiddeld , mannen in nood 3:00-vier Pasrur dit
verse sets per week). Na aftrek van huur en andere kosten , zoals wasmiddelen , Rezwan blijven bestaan tussen de RS
200 en Rs 250 per dag , hetgeen overeenkomt met het salaris van een fairtrade Fußballnähers . Het werk maakt hem een
betrouwbare en stabiel inkomen voor zichzelf en ter ondersteuning van zijn ouders en broers en zussen. En de was is nu
zo goed bezocht dat Rezwan neef kon krijgen in het bedrijf. Sindsdien is de winkel staat achter een tafel waar de neef
naait pakken en het uitvoeren van kleine veranderingen.
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