
Noodvoedselhulp voor de bevolking van Endé – Oproep van de 
Burgemeester van Kani-Bonzon, waaronder ook Endé valt. 

Gedurende het regenseizoen van 2011 is in de Sahelzone van Mali pas laat in 
het jaar weinig neerslag gevallen; dit heeft geleid tot slechte oogsten. De 
regering schat dat de graanoogst over het gehele land met 25 % is gedaald ten 
opzichte van voorgaande jaren. Daardoor waren de prijzen van sorghum en 
gierst in januari 2012 al  zeer hoog; maar door de politieke onrust vanaf medio 
maart zijn de prijzen nog verder gestegen. Geschat wordt dat in Mali in de 
komende maanden ongeveer 1,7 miljoen mensen het risico lopen ernstig 
ondervoed te raken 

(zie ook: http://www.fews.net/docs/Publications/Mali_OL_2012_04_fr.pdf).  

Endé maakt deel uit van de gemeente Kani-Bonzon aan de voet van de Falaise 
in de Sahelzone van Mali. In dit gebied is in 2011 slechtst 2/3e van de 
gemiddelde hoeveelheid regen gevallen. De graanoogst (rijst, gierst, sorghum en 
fonio) is daardoor met 40-70% gereduceerd. Bovendien zijn de inkomsten uit 
toerisme ivm dreigingen van de AQIM (Al-Kaida in de Maghreb) in de laatste 
twee jaar met meer dan 75% teruggelopen. Om graan te kunnen kopen voor hun 
families moeten veel mensen nu hun eigen productiemiddelen, zoals zaden, 
dieren, gereedschappen en/of transportmiddelen verbruiken dan wel verkopen.  

In het voorjaar 2012 heeft de burgemeester van Kani-Bonzon, waar omstreeks 
15.000 personen in kleine dorpen en gehuchten leven, een project gelanceerd 
om gericht fondsen te werven voor aankoop, transport en distributie van 
noodvoedselhulp voor de inwoners van zijn gemeente. 
Het projectvoorstel analyseert allereerst de voedselbehoeftes van de bevolking in 
de dorpen en gehuchten van Kani-Bonzon voor een overbruggingsperiode tot de 
volgende oogst. Voor de 4 dorpen van Endé wordt voor de maanden juli tot 
september 2012 een tekort van meer dan 100 000 kg graan (2240 personen à 68 
kg pp) berekend.  
 
Ter verbreding van het project wil burgemeester Soumaïla Guindo in tweede 
instantie geld inzamelen om gedurende de komende jaren een twintigtal percelen 
van elk 2 ha te reserveren voor de aardappel- en uienteelt en voor de oprichting 
van ca. 50 kleine pluimveehouderijen. Deze verbreding van het project moet 
helpen de chronische voedseltekorten te bestrijden en vrouwen en jongeren 
alternatieve inkomsten te bieden voor het stilgevallen toerisme.  
 
De burgemeester richt zijn oproep voor noodhulpfinanciering vooral aan 
organisaties en mensen met wie hij in de afgelopen maanden en jaren een goed 
contact heeft opgebouwd. Velen zijn, net als de Stichting Montessori-Waalsdorp 
al jaren betrokken bij langere termijn projecten in Endé. Hij vertrouwt erop dat wij, 
de donateurs van de Stichting Mali-Waalsdorp, de mensen van zijn dorp ook in 
deze noodsituatie blijven steunen.  
Bovenstaande is een beknopte vertaling van zijn oproep. 


