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Wilde Ganzen steunt ons
Vlak voordat wij 2014 knallend achter ons lieten, 
werden wij blij verrast met de positieve beslissing 
van Wilde Ganzen ons project “de bouw van een 
computerlokaal met inventaris” te steunen. Dit geeft 
onze partners in Endé, maar ook ons een enorme 
boost, dat wij weer constructief  kunnen werken aan 
de structurele verbetering van het onderwijs daar. 

Weet u nog met hoeveel kinderen men daar in Endé 
in de klas zit? 80 tot 100 leerlingen per klas, die 
in een ochtend- of  middagzitting leskrijgen. Het 
onderwijsmateriaal (boeken, atlassen, kaarten, 
andere educatieve materialen) zijn nauwelijks voor 
handen.

Een nieuw computerlokaal (met glazen ramen) 
inclusief  de benodigde inventaris betekent, dat het 
onderwijsteam met de kinderen aan de gang kan 
hen het werken met de computer aan te leren. De 
docenten van het basis- en voortgezet onderwijs 
kunnen hier vakgericht, met gebruikmaking van 
specifieke onderwijsprogramma’s, werken met hun 
klas. Het gemis aan bijvoorbeeld landkaarten wordt 
opgelost door de projectie van de kaarten met de 
beamer. Kinderen kunnen daarbij ook topografische 
opdrachten maken op de computer. 
Internet behoort nog niet tot de mogelijkheid, 
daarvoor zal men nog steeds naar de plaatsen ca. 15 
km verderop langs de Falaise moeten rijden. Echter 
alle relevante programma’s die op usb-stick of  cd 
geladen kunnen worden, kan men voor het onderwijs 
gebruiken.
Het is de bedoeling dat de school in de avonduren 
het lokaal open stelt ten behoeve van alfabetisering 
van de dorpsbewoners, zeker voor de vrouwen.  

Wat nu te doen?
Actie! 2015 wordt actiejaar! Wij zetten ons in om 
voor het eind van dit jaar € 13.500,- bij elkaar 
te krijgen, waarbij Wilde Ganzen dit bedrag met 
55% aan subsidie zal aanvullen tot de benodigde 
som. Dan zal dit zinvolle project daadwerkelijk 
gerealiseerd kunnen worden. Net als bij alle 
voorgaande projecten zal de bevolking van Endé haar 
bijdrage leveren in natura, namelijk hulp bij de bouw.

Heeft u een goed idee voor een actie, werkt u 
bij een bedrijf  dat open staat voor de financiële 
ondersteuning van een dergelijk project, wilt u zich 
laten sponsoren bij een loop-, fiets-, boot-, ezeltocht 
of  wat dan ook… meldt u zich alstublieft bij ons!  

Promotie 
Uit voorgaande nieuwsbrieven kunt u zich wellicht 
herinneren dat de directeur van de Seconde Cycle 
van de Ecole Fondamentale, Oumarou d’Uro Ogon, 
de school verlaten heeft. Hij is nu werkzaam 

als directeur van de CAP (Centre d’Animation 
Pédagogique) oftewel de Schoolbegeleidingsdienst. 
Onlangs stuurde hij ons een bericht om te vertellen, 
dat hij uit 123 sollicitanten gekozen is voor deze 
baan en dat zijn vaardigheid op het terrein van 
ICT een belangrijke duit in het zakje had gedaan, 
waarvoor hij stichting Mali-Waalsdorp dankte. Al 
een aantal jaren immers proberen wij de school 
met materiaal en kennis op het gebied van ICT te 
ondersteunen. Tijdens het laatste werkbezoek, dat de 
onderwijsdelegatie van de Ecole Fondamentale hier 
aflegde in 2011, hebben wij met hen een dagdeel 
doorgebracht bij de schoolbegeleidingsdienst in 
Den Haag, waar zij zich uitgebreid hebben kunnen 
informeren over de aanpak bij onderwijs gerelateerde 
problematiek bij kinderen en over ICT toepassingen 
in het onderwijs. De opgedane ervaringen zijn 
eenmaal terug in Endé uitgebreid besproken en 
gedeeld met de onderwijscollega’s. Tevens hebben 
zij toen een cursus in Excel gevolgd. Regelmatig 
hebben wij de school op de hoogte gebracht van 
Franstalige onderwijsprogramma’s die bruikbaar 
zijn in de klas met behulp van de beamer. Internet is 
helaas nog steeds niet voorhanden in het dorp, dus 
er moet gewerkt worden op de voor ons inmiddels 
ouderwetse manier. Maar toch betekent dit een 
enorme verrijking van de onderwijsmogelijkheden, 
gezien de beperktheid van de materialen in dit 
gebied.
We hopen dat in navolging van Oumarou d’Uro Ogon 
nog velen de vruchten zullen plukken van deze ICT 
ontwikkelingen.

Uitbreiding onderwijslocaties Endé
De burgemeester van KaniBonzon, waaronder 
ook Endé valt, stuurde ons onlangs bericht over 
actuele ontwikkelingen in Endé. Endé bestaat als 
dorp uit vier quartiers. Door het inwoneraantal zou 
het dorp eigenlijk recht hebben op vier scholen, er 
staat er echter maar één. Dit betekent al jaren een 
overbelasting qua leerlingenaantallen, zeker nadat 
onder de vorige directeur Nouhoum Maiga een grote 
en succesvolle sensibiliseringsoperatie van start 
was gegaan om meer meisjes naar school te krijgen. 
Inmiddels is nu in één van de andere quartiers 
in Endé een kleine school met drie leslokalen 
bijgebouwd voor de jongste kinderen, die nu minder 
ver hoeven te lopen. Men is in onderhandeling met 
buitenlandse partners voor de bouw van een derde 
kleine locatie in een ander quartier. Beide projecten 
worden gefinancierd door buitenlandse partners. 
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LASTEN BATEN

euro euro

Salaris leerkracht Endé 1.090,00 Vaste donaties 858,00

Bureaukosten 93,16 Incidentele donaties 1.300,00

Representatiekosten 101,30 Bijdrage VMW 600,00

Bankkosten 115,14 Rente 335,67

Incidentele kosten 4,76

Resultaat 1.689,31

TOTAAL 3.093,67 TOTAAL 3.093,67

Resultaat Stichting Mali-Waalsdorp 2013

DEBET CREDIT

euro euro

Saldo ABN 6,91 Eigen vermogen * 17.315,71

Saldo ASN 17.133,80

Voorraad Dogonboeken 175,00

TOTAAL 17.315,71 TOTAAL 17.315,71

Balans Stichting Mali-Waalsdorp 2013

*) Inclusief reservering bouwkosten nieuw klaslokaal € 2.533,08

Wij, de leden van de kascommissie, hebben de jaarrekening 2013 van de Stichting Mali-Waalsdorp te Den Haag 
gecontroleerd.

Wij verklaren, dat het resultaat ad Euro 1.689,31 (winst), en de op de balans opgevoerde banksaldi alsmede het eigen 
vermogen ad Euro 17.315,71 in overeenstemming zijn met onze bevindingen uit de controle van de administratie van 
2013.

Edo ter Bals
Guus Maes
Leden kascommissie
Den Haag, 25 juli 2014

Op bijgaande foto ziet u het nieuw gekozen 
Comité de Gestion Scolaire van de Ecole 

Fondamentale van Ende. Dit comité bestaat uit 
de directeuren van de 1e en 2e cyclus van de 

school, leerkrachten van 1e en 2e cyclus (basis- en 
voortgezet onderwijs), oudervertegenwoordiging, 

leerlingvertegenwoordigers en dorpsoudsten. 
Met elkaar moeten zij de voorwaarden scheppen, 

waaronder de school zo optimaal mogelijk kan 
functioneren. Wij onderschrijven het initiatief dat er 

nu ook iemand in het comité is aangesteld om de 
scholing aan meisjes te stimuleren.
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Donateur worden? 

www.mali-waalsdorp.nl

Vervolg van ‘Wilde Ganzen steunt ons’, pagina 1

De Malinese overheid heeft de afgelopen jaren 
zeer veel geïnvesteerd in de bouw van scholen en 
het opleiden van onderwijspersoneel in heel Mali, 
maar het voldoet nog steeds niet aan de vereiste 
capaciteit. Vooral op het platteland, zoals Endé, blijft 
het tekort aan capaciteit bestaan. 

Actueel
In de eerste week van dit nieuwe jaar trad de 
voltallige regering van Mali af. De reden waarom 
premier Moussa Mara zijn ontslag indiende, waarop 
de rest van zijn kabinet volgde, is nog onduidelijk. 
President Ibrahim Boubacar Keita benoemde Modibo 
Keita tot nieuwe premier. Hij vervulde deze functie 
eerder als interim in 2002.

Mali is nog steeds onrustig en afgelopen week kwam 
in het nieuws dat zeven VN soldaten gesneuveld 
waren in de woestijn nabij de stad Kidal. Nederland 
neemt sinds 2014 deel aan de internationale 
missie Minusma, die eerder onder leiding stond 
van de huidige minister van buitenlandse zaken 
Bert Koenders. Fundamentalistische groeperingen 
proberen nog steeds de macht in handen te krijgen 
in het noorden van Mali. De internationale missie 
probeert bescherming te bieden aan de bevolking 
en daarnaast politie en militairen te trainen. De 
Nederlanders  moeten ‘de ogen en oren’ zijn van de 
missie, door het verzamelen van inlichtingen over 
de strijders die zich in het onherbergzame noorden 
schuil houden. LB

Kennismaking met het huidige 
bestuur van Montessorischool 
Waalsdorp
Op maandagavond 12 januari hebben Lilian en 
ondergetekende kennis gemaakt met het huidige 
bestuur van Montessorischool Waalsdorp.

Wij hebben een korte toelichting mogen geven 
over de ontstaansgeschiedenis van stichting Mali-
Waalsdorp op Montessorischool Waalsdorp vanaf  het 
Afrikaproject in 1997 en hoe Mali in het kosmisch 
onderwijs ingebed zou kunnen worden.

Middels een powerpointpresentatie heeft Lilian een 
impressie gegeven van de Ecole Fondamentale in 
Endé, de bibliotheek daar en de uitwisseling met de 
Nederlandse- en Malinese jongeren in 2007.

De beleidsnotitie die jaren geleden geschreven, 
besproken en onderschreven is hebben we het 
huidige bestuur overhandigd.

Samen met de huidige interim directeur, maar 
ook met het team, dat veel nieuwe teamleden 
kent zal er afgetast worden in hoeverre er in het 
onderwijsconcept ruimte is voor een structurele 
inpassing van Mali, ingebed in de KOO methode 
van Da Vinci en passend bij de visie van Maria 
Montessori.

Het was een prettige kennismaking. Na drie kwartier 
namen wij weer afscheid en ging het bestuur verder 
met de reguliere vergadering.

Wij willen middels dit stukje in de nieuwsbrief  het 
bestuur danken voor hun getoonde interesse en 
luisterend oor. IB

Eens gegrepen, altijd gegrepen 
Eens gegrepen, altijd gegrepen door Mali: enkele 
jongeren die in 2007 deelnemer waren in het 
uitwisselingsproject Parapluie<>Parasol gaan zich 
met ons buigen over het realiseren van acties voor 
ons nieuwe project. Bovendien is het natuurlijk heel 
leuk om te zien hoe het  met iedereen gaat na zoveel 
jaar. U hoort welke creatieve plannen hier ontstaan.

Parijs
Een Malinese man die tijdens de gijzelingsactie in 
Parijs klanten van de Joodse supermarkt in een 
koelkast verstopte, en hierdoor hun leven redde, 
heeft de Franse nationaliteit gekregen voor zijn daad.
Helaas was ook een van de terroristen van Malinese 
afkomst.

Scheveningen, Werkbezoek 2011
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Donaties voor ICT lokaal
Beste donateurs en andere belangstellenden,

Zoals u elders in deze nieuwsbrief  kunt lezen heeft 
Wilde Ganzen ons project voor de bouw van het 
ICT lokaal met de daarbij benodigde apparatuur 
goedgekeurd. Aan ons allen nu de ultieme taak de 
benodigde € 13.774,84 bij elkaar te krijgen d.m.v. 
acties of  donaties, zodat Wilde Ganzen hun deel 
van 55% te weten € 7.576,16 aan onze partners 
gaat overmaken. Het overmaken van het bedrag 
door Wilde Ganzen is voor onze partners in Mali het 
signaal dat zij kunnen starten met de bouw van het 
lokaal.

Wilde Ganzen zal d.m.v. tv spotjes of  hun 
nieuwsbrieven ook aandacht besteden aan dit project 
van Stichting Mali-Waalsdorp.

Nu zijn er twee manieren, mocht u specifiek voor dit 
project willen doneren, ons te steunen.

1. U kunt direct op ons eigen banknummer  
NL86 ASNB 0981 7540 74 uw gift overmaken o.v.v. 
project ICT lokaal met steun van Wilde Ganzen

2. U kunt n.a.v. de tv-spotjes of de nieuwsbrieven 
van Wilde Ganzen uw gift overmaken op het 
rekeningnummer NL53 INGB 0000040000 van 
Wilde Ganzen onder vermelding van:  
Projectnummer 2014.0276 Bouw ICT lokaal Mali

Wilde Ganzen heeft ons geadviseerd bovenstaande 
opties aan u kenbaar te maken.

Ook is het mogelijk direct uw donatie aan Wilde 
Ganzen over te maken, maar dan komt uw donatie 
ten goede aan alle projecten die Wilde Ganzen op dit 
moment steunt en komt een deel van uw donatie bij 
ons project terecht.

Mocht u van plan zijn een specifieke actie te starten 
n.a.v. dit project, laat het ons dan weten, dan geven 
wij hier ruchtbaarheid aan. Het zou toch prachtig zijn 
om in navolging van 2009 opnieuw voldoende geld 
bij elkaar te brengen voor een nieuw lokaal. Laten we 
elkaar inspireren.

Tot slot willen wij u vragen of  wij uw donatie in 
het jaar 2015 mogen aanwenden voor dit project, 
want zodra wij de magische grens van € 13.000,00 
naderen moeten wij dit bedrag storten op de 
rekening van Wilde Ganzen, zodat zij het geld (onze 
donaties en hun 55%) kunnen overmaken aan onze 
partners in Endé. Mocht u hier bezwaar tegen 
hebben wilt u dat de penningmeester dan laten 
weten middels een mailtje of  een telefoontje:

E-mail:  ingrid@mali-waalsdorp.nl
Telefoon:  070-345.89.10

Onze partners in Endé  zullen zelf  de financiële- en 
materiële verantwoording aan Wilde Ganzen moeten 
presenteren.

De eigen bijdrage van de mensen in Endé, bedraagt 
€ 1.375,00, waarover geen verdubbeling van 
Wilde Ganzen plaatsvindt, omdat dit geleverde 
arbeidskracht is uitgedrukt in euro’s.

Wij houden u op de hoogte van de vorderingen 
enerzijds op het gebied van de fondsenwerving  en 
anderzijds van de te starten bouw. IB

OVERZICHT PROJECTBUDGET

euro

Benodigde actieopbrengst 13.774,84

Wilde Ganzenpremie 55% 7.576,16

Subtotaal 21.351,00

Overige 1.375,00

TOTAAL 22.726,00

Werken in Excel


