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Beste donateurs,

Tijd voor herbezinning
Dankzij uw jarenlange steun en betrokkenheid
hebben we als Stichting Mali-Waalsdorp veel kunnen
realiseren voor het onderwijs in Endé, zowel voor de
Ecole Fondamentale als voor de Seconde Cycle.
Het laatste project, dat wij met uw donaties en de
subsidie van Wilde Ganzen hebben kunnen realiseren
is de bouw van het ICT-lokaal met de benodigde
apparatuur en echte ramen van glas tegen het stof.
Vanaf 1997 en officieel als stichting vanaf 21 juni
1999 hebben we, altijd in samenspraak met onze
Malinese partners, diverse projecten gesteund en
kunnen financieren middels donaties, acties en
subsidies van eerst de NCDO (Nationale Commissie
voor Internationale Samenwerking en Duurzame
Ontwikkeling) en later Wilde Ganzen.
Het begon met de structurele bijdrage voor een
leerkracht in het dorp, die mede gefinancierd
werd uit de formatiegelden van Montessorischool
Waalsdorp, omdat het toenmalige bestuur het
een mooie gedachte vond één leerkracht van
onze stichting mee te begroten in het totale
personeelsbestand. Montessorischool Waalsdorp
was onze thuisbasis waar de contacten ontstaan
zijn dankzij het Afrika project en de bijdrage van
Stichting Poste Seydou.
Nu, 20 jaar verder, met veel geslaagde
onderwijsinhoudelijke verbeteringen op de Ecole
Fondamentale en de Seconde Cycle, is het tijd
voor herbezinning op het doel en de middelen van
Stichting Mali-Waalsdorp.
De werkbezoeken aan Mali hebben ons altijd
geïnspireerd en overtuigd van de goede bestemming
van uw donatiegelden, maar helaas behoren
deze sinds 2011 tot het verleden. De situatie in
Mali maakte het afreizen voor het toen geplande
werkbezoek niet mogelijk. Momenteel is de situatie
helaas nog steeds instabiel en is een veilige reis niet
gegarandeerd.
Dat wij niet meer op werkbezoek kunnen gaan heeft
merkbare invloed op de onderlinge communicatie
met onze partners in Mali die nu veelal per e-mail,
sms of app verloopt i.p.v. dat wij elkaar persoonlijk
spreken en zien. Tijdens de werkbezoeken hadden
wij direct contact met de beide directeuren, de
leden van het Comité de Gestion Scolaire , de chefs
de villages , de burgemeester, de leerkrachten, de
jongeren en de bevolking. In een grote vergadering
werden de plannen besproken en kwamen we
gezamenlijk tot een prioritering van de wensen
voor het optimaliseren van het onderwijs in Endé.
Met deze lijst gingen wij in Nederland op zoek

naar fondsen en/of subsidies om deze wens,
mede dankzij uw donaties te kunnen realiseren.
De partners in Mali leverden altijd een eigen
bijdrage (variërend van 10-20%) in de vorm van
arbeidskracht.
Dankzij deze bezoeken, die wij trouwens altijd uit
eigen middelen gefinancierd hebben, konden wij u
als donateur goed informeren over de welbestede
gelden en de realisatie van de projecten middels
foto’s of een donateursbijeenkomst.
Daarnaast spelen andere overwegingen mee om in
transitie te gaan: Het tot nu toe niet hebben kunnen
realiseren van onze opvolging in het bestuur en de
veranderde situatie op Montessorischool Waalsdorp;
de thuisbasis van de stichting.
Onze hoop was gericht op de jongeren die mee
geweest zijn met het uitwisselingproject van Xplore,
Parapluie <> Parasol in 2007, maar de huidige tijd
laat zien, dat jongeren wel iets willen doen op het
gebied van ontwikkelingssamenwerking, maar slechts
op incidentele wijze. Zij willen zich niet vastleggen
in een bestuursfunctie. Wij weten door gesprekken
dat de uitwisseling bij veel jongeren een onuitwisbare
indruk heeft achtergelaten en dat zij zich op diverse
maatschappelijke gebieden inzetten.
Bij aanvang van de stichting was Ingrid directeur
van Montessorischool Waalsdorp en had Lilian
schoolgaande kinderen en was zij een actieve ouder
op Montessorischool Waalsdorp.
Inmiddels zijn Lilian haar kinderen volwassen en is
Ingrid sinds 2002 geen directeur meer. Met nieuwe
directies op Waalsdorp werd een andere koers
uitgestippeld. Ook kwam er een nieuw bestuur dat
heeft besloten de Malinese leerkracht niet langer
mee te nemen in de personeelsformatie, waardoor
dus het halve jaarsalaris gestopt is. In 2016 hebben
we met de huidige directeur een exitgesprek gevoerd.
Wij hebben moeten constateren, dat de tijden
veranderen en de interessesfeer elders ligt.
Zie hier een aantal redenen, die ertoe leidden dat
wij ons na 20 jaar aan het herbezinnen zijn op SMW.
Wij zijn in overleg met onze partners in Mali en
zij opteren voor het (structureel) doorbetalen van
de leerkracht uit de stichtingsgelden, zolang deze
toereikend zijn. Wij willen aan deze optie gehoor
geven; zie elders in de nieuwsbief het overzicht
van het aantal leerkrachten en de salarissen die zij
ontvangen voor hun werk. Als u dit idee onderschrijft
waarderen wij het als u uw donatie wilt continueren.
Uiteraard houden wij u op de hoogte van de
vervolgontwikkelingen. IB
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Reactie van onze vrienden uit Endé - Mali
op onze aankondiging tot herbezinning
Zowel het Comité de Gestion Scolaire van de Ecole
Fondamentale als de burgemeester hebben met
begrip gereageerd op onze brieven, waarin wij uitleg
gaven over onze herbezinning in verband met de
huidige situatie in Mali en bij ons.
Burgemeester Ismael: “Ik ben zeer tevreden en ook
trots op jullie allen (donateurs) die zich hebben
ingespannen de afgelopen jaren. Wij zijn samen
succesvol geweest in onze missie om het onderwijs
en daarmee de bevolking te helpen met educatie en
ontwikkeling. De school van Endé is daardoor ‘een
referentie’ geworden in het Pays Dogon. BRAVO!
Zoals de chefs de villages zeggen: “Goede vrienden
bewijzen zich in tijden van nood.”
De burgemeester doet een beroep op ons ons in te
zetten voor de continuering van de samenwerking
tussen Nederland en Afrika, in casu Mali. Meer dan
ooit acht hij dit nodig.
Issa Guindo, de directeur van de Ecole
Fondamentale: “Wij zijn zeer geraakt door de
inspanningen die jullie met de donateurs geleverd
hebben vanaf het begin van onze vriendschap tot
vandaag de dag. De bevolking van Endé betuigt haar
oprechte dank.”

Aantal leerkrachten en hun salariëring per maand

Feitelijke gegevens wat betreft de onderwijssituatie in
Endé
De bevolking van Endé betaalt momenteel dus 4
leerkrachten. Dit is voor zo’n arme bevolking een
grote opgave. Deze leerkrachten worden gesalarieerd
in de laagste categorie en hierin levert Stichting MaliWaalsdorp een bijdrage. SMW betaalt 715.000 CFA =
1090,00 euro per jaar en dit wordt verdeeld over de
laagstbetaalde categorie leerkrachten. Verhoging van
dit bedrag is in bespreking.
Burgemeester Ismael Guindo gaf ons nog de
volgende informatie: Gedurende de laatste vijf jaar
zijn de werkomstandigheden van de leerkrachten
duidelijk verbeterd, maar de hoogte van de
salarissen blijft achter bij die van hun collega’s
in andere landen in de regio. De rechtspositie is
verbeterd. Zo zijn de leerkrachten inmiddels ook
tegen ziekte verzekerd en zij ontvangen een toeslag
voor hun gezin.
De leerkrachten die door de gemeente betaald
worden, ontvangen thans ook gedurende 12
maanden salaris, eerder was dat 9 maanden
(uitsluiting van de vakantieperiode).
Leerkrachten die vóor 2012 in dienst zijn gekomen
van de lokale overheid schuiven op naar het salaris
voor een functionaris in rijksoverheidsdienst.
Ismael Guindo geeft aan, dat zowel de rijksoverheid
als de lokale overheden, met steun van de
vakbonden, vastbesloten zijn het onderwijs te
continueren, ook in tijden van politieke- en
economische crisis.
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Première Cycle
Rijk - Collectivité
(Bamako)

4 leerkrachten

125.000 - 250.000 CFA
173,00 - 347,00 euro

Gemeente - Mairie
(Kani-Bonzon)

1 leerkracht

25.000 - 40.000 CFA
38,00 - 61,00 euro

Bevolking - Peuple
(Endé)

2 leerkrachten

25.000 - 40.000 CFA
38,00 - 61,00 euro

Seconde Cycle
Rijk - Collectivité
(Bamako)

5 leerkrachten

125.000 - 250.000 CFA
173,00 - 347,00 euro

Gemeente - Mairie
(Kani-Bonzon)

-

-

Bevolking - Peuple
(Endé)

2 leerkrachten

25.000 - 40.000 CFA
38,00 - 61,00 euro

Leerlingen worden verdeeld in ochtend- en middaggroepen
Première Cycle
467 leerlingen

251 jongens
216 meisjes

7 leerkrachten

Seconde Cycle
345 leerlingen
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7 leerkrachten

Resultaat Stichting Mali-Waalsdorp 2016
LASTEN

BATEN
euro

Salaris leerkracht Endé

1.090,00

euro
Vaste donaties

1.170,00

Bureaukosten + Porti

60,94

Incidentele donaties

956,00

Representatiekosten

60,00

Rente

142,38

Bankkosten ABN/AMRO

74,29

Bankkosten Triodos
Incidentele kosten
Resultaat
TOTAAL

166,80
31,70
784,65
2.268,38

TOTAAL

2.268,38

Balans Stichting Mali-Waalsdorp 2016
DEBET

CREDIT
euro

Saldo ABN/AMRO
Saldo ASN

0,00

Eigen vermogen

10.512,33

TOTAAL

10.512,33

9.786,72

Saldo Triodos

550,61

Voorraad Dogonboeken

175,00

TOTAAL

euro

10.512,33

Wij, de leden van de kascommissie, hebben de jaarrekening 2016 van de Stichting Mali-Waalsdorp te Den
Haag gecontroleerd op 1 maart 2017
Wij verklaren, dat het resultaat ad Euro 784,65 (winst = inkomsten), en de op de balans opgevoerde banksaldi
alsmede het eigen vermogen ad Euro 10.512,33 in overeenstemming zijn met onze bevindingen uit de
controle van de administratie van 2016.
NB: In 2016 is SMW overgestapt van de ABN naar Triodos i.v.m. de ideële doelstellingen van de bank. De
rente valt lager uit, doordat alle banken de rentevergoeding verlaagd hebben, inclusief de ASN.
De vaste donaties zijn t.o.v. 2015 met 300 euro gestegen.
Ook de jaarlijkse incidentele donaties namen met circa 600 euro toe.
Edo ter Bals, Jeroen Maes - Leden kascommissie

Even Voorstellen: Jeroen Maes
Graag stel ik me voor als nieuw lid van de kascommissie: Jeroen Maes. Als die
naam bekend in de oren klinkt dan kan dat kloppen, mijn vader Guus Maes was
mijn voorganger in de Kascommissie van Stichting Mali-Waalsdorp. Toen hij
afscheid moest nemen, had hij me ondertussen zo enthousiast gemaakt voor
het goede werk van de Stichting, dat ik het een logische stap en eer vond om in
zijn voetsporen te treden. Dat in zijn voetstappen treden heb ik vaker gedaan,
want door zijn enthousiaste verhalen heb ik toen ik van school kwam voor
hetzelfde beroep gekozen dat hij bijna zijn hele leven heeft uitgeoefend, dat van
accountant. Ook in veel andere opzichten lijk ik op hem, maar zeker niet in mijn
uiterlijk, alhoewel u dat zelf kan en mag beoordelen aan de hand van de foto.
Mijn beroep heb ik dus al verklapt, en daarmee ook de reden waarom het voor
mij logisch is om in de kascommissie zitting te nemen. De eerste bijeenkomst
heb ik al gehad en ik mag zeggen dat het enthousiasme en de inzet die ik heb
ervaren enorm motiveert. Sowieso geloof ik dat opleiding vrijwel altijd een
belangrijke voorwaarde is om mensen betere ontwikkelingskansen te bieden,
dus het Doel van Stichting Mali-Waalsdorp kan wat mij betreft niet beter. Wat
ik verder nog doe? Ik fiets en reis graag, en prijs me gelukkig met een schat
van een vrouw en dochter, waarbij onze dochter me nog steeds meeneemt naar
concerten, wat kan je als trotse vader je nog meer wensen?
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Vervolg van pagina 2
Staking
In het voorjaar hebben er ook in Mali
onderwijsstakingen plaatsgevonden met het doel
de salariëring en levensomstandigheden van de
leerkrachten te verbeteren.
Deze levensomstandigheden zijn, voor leerkrachten
die gedetacheerd zijn in een andere plaats dan
waar hun familie woont, vaak slecht. Zij hebben
te weinig financiële middelen om regelmatig naar
huis (en hun kinderen) te gaan en wonen vaak in
de slechtste huisjes. Er is bovendien geen back-up
van familie dichtbij. Velen hebben naast hun zware
onderwijsbaan nog een bijbaan.

En ce début du nouvel an, il me plait a mon nom
et au nom de ma famille vous souhaitez bonne
et heureuse année 2018 qu’elle soit couronnée
de bonne santé, de succès dans vos entreprises
respectives a vous , a vos familles et a tous ceux
qui sont chers.
Soumaïla dit Ismael Guindo

De stakingen werden uitgeroepen, omdat de staat
haar verplichtingen niet is nagekomen en dingen op
de lange baan heeft geschoven.
De stakingen duurden soms twee of drie dagen,
maar in enkele gevallen ook twee maanden. Tot op
heden hebben zij geen resultaat opgeleverd.
Diverse leerkrachten van de school in Endé
hebben tijdens het zomerreces lesgegeven om
de verloren lestijd goed te maken, waardoor de
leerlingen toch hun eindtesten konden maken.
De schooldirectie had ons gevraagd hiervoor een
financiële tegemoetkoming te bieden. Wij hebben
dit (nog) niet gedaan, omdat er voor ons nog
onbeantwoorde vragen liggen. Volgens de directeur
van de Ecole Fondamentale waren het vooral de
door de rijksoverheid betaalde leerkrachten die
staakten. Het overzicht) toont ons dat zij in feite de
beste voorwaarden hebben. Hier willen wij graag
opheldering over hebben.
Veiligheidssituatie in en om Endé
Sinds het uitbreken van de crisis in 2012 hebben
de gemeentelijke autoriteiten in samenwerking met
de dorpen overal bewakingsbrigades ingesteld om
verdachte individuen te identificeren en aan de
gemeente te rapporteren. Het zou hier verkenners
van vijandige milities betreffen. Dit systeem werkt
nog steeds. Bovendien is in 2016 een organisatie van
Dogon-jagers opgezet ter verdediging van het volk
van de Dogon tegen elke vorm van agressie.
Organisatie ‘Guinna Dogon’
Deze organisatie zet zich in voor de bescherming
van de Dogoncultuur en komt elke drie jaar bijeen
in een grote vergadering. De laatste vond plaats
in Bandiagara in 2015 en maart 2018 zal Mopti
de locatie voor de vergadering zijn. De Dogon
vrezen de ondergang van hun cultuur in een snel
moderniserende samenleving, maar ook door de
bedreiging van de Jihad.
De Dogon blijven vechten om de oorspronkelijke
cultuur een plek te geven in de veranderende
samenleving. “Een maatschappij die haar waarden
en haar culturele identiteit verliest verarmt”, aldus
burgemeester Guindo. LB
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Met de tentoonstelling POWERMASK neemt
gastconservator Walter Van Beirendonck
de bezoeker mee naar de uiteenlopende
werelden waarin het masker een rol speelt. In
de tentoonstelling presenteert de Antwerpse
modeontwerper Van Beirendonck de verschillende
functies van maskers: de link tussen beeldende
kunst en Afrikaanse maskers, het bovennatuurlijke
en de rituelen rond maskers, maskers in
hedendaagse mode, maskers als fetisj, en nog
veel meer!
Wereldmuseum Rotterdam, t/m 18 maart 2018
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