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Jaargang 18 nummer 2 

 

Start nieuwe schooljaar - actie schoolmaterialen 
 
1 oktober jl. startte het nieuwe schooljaar op de 

Ecole Fondamentale in Ende. 

Helaas kon niet elk kind beschikken over het 

benodigde basismateriaal om volwaardig aan de 

lessen de kunnen deelnemen. De meest 

elementaire zaken als een schrift, een potlood, 

gum en ballpoint waren niet elk kind gegeven. 

Door de aanhoudende etnische spanningen in het 

gebied, die gevolgd zijn op de oorlog, is de 

economische situatie slecht. Men valt terug op 

ruilhandel, waardoor men wel in de eerste 

levensbehoefte kan voorzien, maar niet meer 

beschikt over CFA’s – de Malinese franc. 

Zodoende is een toenemend aantal ouders niet in 

staat schoolspullen voor hun kinderen te 

bekostigen. De schoolvoorraden waren bovendien 

uitgeput geraakt. 

Met deze stand van zaken meldde Issa Guindo, de 

schooldirecteur, zich bij ons. De vraag luidde: 

Kunnen jullie bijspringen met een financiële 

bijdrage voor de aanschaf.  

Aangezien het schooljaar pas net op gang kwam, 

besloten we snel actie te nemen. In Mali zijn 

direct de noodzakelijke spullen aangeschaft, 

waarmee de kinderen een week later aan de slag 

konden. Op de foto’s ziet u blije gezichten bij de 

kinderen. LB 
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In een grote vergadering waar 

leerkrachten, directeur van de 

Ecole Fondamentale Issa Guindo 

(spreker), burgemeester 

Soumaila Guindo (met sherp) en 

chefs des villages verenigd zijn, 

maakt Issa Guindo bekend dat 

de schoolmaterialen gearriveerd 

zijn 

Burgemeester Soumaila Guindo 

inspecteert de aankomst van de 

materialen 

Materialen worden door de 

burgemeester overgedragen aan 

de verschillende leerkrachten 
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In memoriam 
 

Guus Maes 
8 juni 1935 - 25 oktober 2019 

 
Op 25 oktober is Guus Maes overleden. Guus was een trouwe donateur die de doelstelling van Stichting 
Mali-Waalsdorp een warm hart toedroeg. Zo zei hij jaren geleden ja tegen het lidmaatschap van de 
kascommissie. Hij controleerde de jaarcijfers nauwgezet en parafeerde de saldi van de banken op de 
afschriften na de jaarlijkse kascontrole. Boekhoudkundig gaf hij wijze adviezen.  
 
Wij wensen zijn kinderen alle goeds nu Guus herenigd is met zijn Thea, hun moeder. Mooi dat Guus 
zijn bevlogenheid over heeft weten te brengen op zijn zoon Jeroen, die het lidmaatschap van de 
kascommissie een paar jaar geleden heeft overgenomen van zijn vader, omdat Guus door zijn ziekte 
dit werk niet meer kon doen, zoals hij het graag wilde ‘vol overgave en met volle aandacht’. Wij zijn 
hem erkentelijk wat hij allemaal voor de stichting gedaan en betekend heeft. IB 


