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Eindklas Ecole Fondamentale

Bezoek Soumaila Guindo,
burgemeester van Endé
Blij verrast waren wij toen ons ter ore kwam dat
Soumaila Guindo, de burgemeester van Endé naar
Europa zou komen in juni jl. Het weigeren van een
visum kon mogelijk nog een spelbreker zijn, maar
gelukkig werd hem ongehinderd toegang verleend.
Een broer van Soumaila, Bouba, met wie wij
regelmatig in contact staan, woont in Utrecht en
daar hebben wij Soumaila kunnen ontmoeten. 10
jaar hadden wij elkaar niet gezien. Wat een
weerzien!
Een periode waarin ongelooflijk veel is gebeurd in
Mali – het begon met een coupe in 2012, waarna
er een oorlog uitbrak in het noorden. Toeareg
eisten hun onafhankelijke staat, Azawad; jihadisten
kaapten hun strijd en riepen in het noorden het
kalifaat uit, de internationale vredesmissie
Minusma kwam en ging onlangs weer en al die tijd
is het land instabiel. Instituties functioneren matig
tot slecht. Er is veel etnische strijd met name
tussen de Peul (ook wel Fulani genoemd, een
nomadisch herdersvolk) en de Dogon, die de
landbouw bedrijven. Diverse jihadistische
groeperingen zouden de Peul, die overwegend
islamitisch zijn, indoctrineren met extremistische
ideeën en hen aanzetten tot geweld. U heeft
vermoedelijk gelezen over de moordpartijen en het
platbranden van dorpen, waarbij beurtelings de
Dogon en de Peul in kwaad daglicht staan. Hoe het
allemaal precies zit kunnen wij u niet vertellen,
daarvoor is de situatie te complex en verkeren wij
op te grote afstand. Vast staat dat de algehele
situatie tot steeds grotere zorg en ongerustheid
leidt. Waar gaat dit eindigen?
Vanzelfsprekend hebben wij met Soumaila over de
geweldsexplosie gesproken. Endé heeft te maken
met vluchtelingen uit het grensgebied met Burkina
Faso. Deze vluchtelingen zoeken steun en
onderdak bij hun familie in Endé en omgeving,
maar leven ook daar met angst. Immers ook hier
leven Peul en Dogon samen. Je vriend van vandaag
kan je vijand van morgen zijn. De extra monden die
gevoed moeten worden trekken daarbij een wissel
op het dorp.
We lezen in de media dat vele scholen gesloten zijn
in Mali als gevolg van de toegenomen dreigingen.
Onze school in Endé heeft steeds goed
gefunctioneerd en alle leerkrachten waren present.
In het dorp en directe omgeving is het rustig.
Thans is de zomervakantie aangebroken.

Situatie op de Ecole Fondamentale en de Seconde
Cycle.
Wij hebben in het gesprek met Soumaila ter sprake
gebracht dat de communicatie met de directie van
de school en het Comité de Gestion Scolaire
minimaal is. Daar waar Soumaila altijd direct
reageert op onze email en ons informatie verschaft,
blijft een reactie van de schoolzijde vaak uit.
Soumaila vertelde dat er veel problemen zijn
geweest met de directie van de Seconde Cycle.
Driemaal heeft een directeur het veld moeten
ruimen wegens disfunctioneren. Momenteel
hebben ze een jonge directeur Oumar Onboîga
kunnen aanstellen die het vertrouwen geniet van
onderwijsteam en bevolking.
Leerkrachtenteam

Foto leerkrachtenteam
Soumaila heeft bij thuiskomst in Mali onmiddellijk
een vergadering belegd met de schooldirectie en
het Comité de Gestion Scolaire om de slechte
communicatie te bespreken.
En zo geschiede….
Met als gevolg dat twee weken nadien het
uitgebreide verslag van deze Grote Vergadering in
onze e-box rolde. ‘De kussens zijn opgeschud’ bij
het Comité de Gestion Scolaire en het is dus niet
alleen bij het goede voornemen gebleven om de
informatielijnen nieuw leven in te blazen. Naast de
kritische kanttekeningen van onze zijde, bleken er
bij de oudervertegenwoordiger en de
vrouwenafvaardiging van het team gevoelens van
ongenoegen te bestaan over de weinig
inspirerende en enthousiasmerende opstelling van
het Comité de Gestion. Het is positief dat iedereen
zich heeft kunnen uitspreken.
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Burgemeesters van dorpen rondom Mopti in april jl. in vergadering verenigd om zich te beraden op de spanningen en
gewelddadigheden tussen de etnische groepen, extremistisch geweld en banditisme.
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We kregen een update van zaken die gerealiseerd
waren in de afgelopen periode. In Endé Owo (één
van de vier quartiers van Endé) is de bouw van een
zestal klaslokalen gerealiseerd met 380 leerlingen.
De Ecole Fondamentale wordt hiermee ontlast en
kinderen hoeven minder ver te lopen. Men
overweegt tevens een vestiging in Endé
Ogendengou.
In Endé Owo en Endé Toro zijn peuterklassen
gevormd waardoor het voor vrouwen makkelijker is
om bedrijvigheid te ontplooien.
Tevens heeft het Comité de Gestion Scolaire een
actiepuntenlijst opgesteld waarvoor fondsen
gevonden moeten worden, zoals vervanging cq.
uitbreiding van batterijen en zonnepanelen voor
het computernetwerk, afbouw van het dak van de
schoolkantine en elektrificatie van de klaslokalen.
Schoolkantine

FOTO Kantine
Malitel, Teletel en Orange hebben netwerkantennes
geplaatst waardoor gratis toegankelijke wifi voor
iedereen in Endé en omgeving is gerealiseerd. De
bevolking is daar vanzelfsprekend zeer gelukkig
mee. Communicatie wereldwijd wordt hiermee een
stuk eenvoudiger. De uitbreiding van de
voorzieningen van het computerlokaal hangen
mede hiermee samen.
Droevig nieuws was dat twee jongeren, die mee
hebben gedaan aan het uitwisselingsproject
Parapluie-Parasol, overleden zijn. De jongste
deelnemer Oumarou (bijnaam Petit-Oumarou,
omdat de deelnemende schooldirecteur ook
Oumarou heette) leed aan kanker en is daaraan

overleden. Malik, een van de dansers, is overleden
na een brommerongeluk.
Deze berichten deden ons opnieuw beseffen dat de
gezondheidszorg in een land als Mali een mens
minder kansen geeft om te overleven.
Gedrevenheid en doorzettingsvermogen
Met het uitbreken van de oorlog in 2012 en de
aanslagen door de jihadistische groeperingen is
het toerisme in Mali een halt toe geroepen. Deze
belangrijke bron van inkomsten, zeker ook in het
Dogongebied viel droog en de bevolking moest het
over een andere boeg gooien.
Vol heeft men ingezet op land- en tuinbouw en
daarmee worden goede resultaten geboekt. Er zijn
diverse coöperaties gevormd, waarin vrouwen een
leidende rol hebben.
In Endé is een graanmolen gekomen, waardoor de
vrouwen nu in plaats van de hele dag gierst
stampen, hun graan naar de molen brengen en
zelf kunnen gaan werken. De opbrengsten van het
land zijn zodanig, dat er gewerkt wordt met nieuwe
verwerkingsmethoden zoals het maken van siropen
en het drogen en inblikken van groenten. Ook hier
zijn de vrouwen de initiatiefneemsters.
Corruptie Malinese overheid
Een Canadees onderzoek naar fraude en
wanbeheer van overheidsgelden in Mali geeft in
een berekening aan, dat de Malinese overheid
tussen 2005 en 2015 13,7 miljoen euro aan
Nederlandse overheidssteun verkeerd heeft
uitgegeven, dan wel ermee gefraudeerd heeft.
(Bron: NRC 2 juli 2019). Minister Kaag heeft in
diezelfde week gesprekken gevoerd met de
Malinese overheid om cijfers boven tafel te krijgen
en de regering ertoe aan te zetten deze openbaar
te maken. De regering was echter zelf al tot de
conclusie van de noodzaak hiertoe gekomen.
Minister Kaag ligt in eigen land onder vuur naar
aanleiding van deze zaak, omdat Nederland nog
steeds 250 miljoen euro steun verleent aan het
land. Echter niet meer als overheidssteun (van
regering naar regering), maar in de vorm van
projecten.
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Al zo lang wij in Mali werken ter ondersteuning van
het onderwijs op het platteland, is ons duidelijk, dat
er maar mondjesmaat en soms in het geheel niet
geprofiteerd werd van de financiële steun. In Endé
zei men altijd: “De gelden blijven hangen in
Bamako; ze komen hooguit tot aan Segou, maar ons
bereiken ze in elk geval niet”. LB

Kinderen maken de afsluitende basisschooltoets DEF

Resultaten Stichting Mali-Waalsdorp 2018

Balans Stichting Mali-Waalsdorp 2018

Wij, de leden van de kascommissie, hebben de jaarrekening 2018 van de Stichting Mali-Waalsdorp te Den
Haag gecontroleerd op 1 juli 2019
Wij verklaren, dat het resultaat ad Euro 618,66 (winst = inkomsten), en de op de balans opgevoerde
banksaldi alsmede het eigen vermogen ad Euro 11.813,63 in overeenstemming zijn met onze bevindingen
uit de controle van de administratie van 2018.
NB
Ook in 2018 is de bankrente flink omlaag gegaan, waardoor de rente inkomsten stukken lager zijn ten
opzichte van een aantal jaren geleden.
De vaste donaties zijn weer wat toegenomen door vaste jaarlijkse bijdragen van een aantal donateurs en de
incidentele donaties zijn afgenomen, omdat we momenteel niet meer echt grote acties ondernemen. IB
Edo ter Bals
Jeroen Maes (afwezig vanwege familieomstandigheden)
Leden kascommissie
Den Haag, 1 juli 2019
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Baghdad Bounedjah vuurt op het Senegalese doel

Voetbal
Ten tijde van het WK, waarin de Oranje Leeuwinnen
op 7 juli de finale haalden en 2e werden tegen de
VS, was ook het Afrikaanse voetbal in volle gang.
De Africa Cup. Op 2 juli heeft Mali zich als winnaar
van groep E geplaatst voor de laatste 16 van de
Afrika Cup. In het Egyptische Ismaila won Mali met
1-0 van Angola. De treffer werd gemaakt door
Amadou Haidara. Helaas heeft Mali op 8 juli met 01 verloren van Ivoorkust in de achtste finale. De
Africa Cup finale ging tussen Senegal en Algerije en
eindigde met een 0-1 overwinning voor Algerije op
19 juli. Algerije won voor de tweede keer de Africa
Cup. IB

Cadeautjes
Heeft u binnenkort een huwelijk, verjaardagen of
andere feestjes en bent u nog op zoek naar
cadeautjes? In de Boutique op onze site:
www.mali-waalsdorp.nl kunt u kiezen uit divers
houtsnijwerk of koperen beeldjes.
In de voorraad hebben we ook nog andere
Malinese gebruiksvoorwerpen en tevens het boek
van Issa Guindo “Het dagelijks leven van de
Dogon”. Van het boek hebben we nog zeven
exemplaren.
Het boek kost € 25,00 en is elders niet meer te
koop. IB

Soumaila verraste ons met
deze blijk van waardering
van onze samenwerking die
al 20 jaar standhoudt.

Afrikafestival
Op zondag 7 juli zijn Lilian en Ingrid naar het
Afrikafestival geweest in Hertme (bij Borne). Helaas
waren de Malinese optredens op zaterdag geweest,
maar om ons weer even in Afrika te wanen is zo’n
festival bij uitstek geschikt. Een impressie van dit
festival kunt u zien op : www.borneboeit.nl
Wat een enorm toeval: Laura zat in dezelfde trein,
Laura is ook een deelneemster geweest aan het
uitwisselingsprogramma Parapluie-Parasol. Zo
bijzonder, omdat zij nu over was voor een vakantie
met haar broer en ouders op Terschelling, want zij
woont met haar huidige vriend in Australië. Lilian
en ik zeggen altijd dat de wereld rondom Mali heel
klein is. IB
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