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Werkbezoek aan Ende
In de voorjaarsvakantie hebben Ingrid en Lilian
opnieuw een werkbezoek gebracht aan Ende. Bengt,
de middelste zoon van Lilian en oud Waalsdorp- en
HML leerling reisde met ons mee in de Dogon (zie
zijn impressie op de achterkant). In oktober 2007
waren wij voor het laatst in Ende geweest met de
jongeren van het uitwisselingsproject ParapluieParasol. Door een verkeersbarricade ter hoogte van
Mopti slaagden wij er niet in Ende op de afgesproken
dag te bereiken. Een nachtje op het dak van het
campement in het voorliggende dorpje Kani Kombolé was een prima rustplek bij oude bekenden
en zo konden wij de volgende ochtend rustig met de
ezelkar naar Ende trekken. Als altijd ging ook nu de
tamtam ons vooruit en zo werden wij warm welkom
geheten door de bewoners van Ende.

hen van gedachten konden wisselen. De directie
en het bestuur van beide scholen hebben het als
stuitend ervaren, dat deze beleidslijn ongeacht de
staat van ontwikkeling van het betreffende land zo
rigide wordt doorgevoerd. Zij stellen: “Hoe kunnen
wij werken aan kwaliteitsverbetering van ons
onderwijs en deskundigheidsbevordering als ons de
meest basale voorzieningen ontbreken?” Nogmaals
werd de situatie voor ons geschetst: een succesvol
stimuleringsbeleid inzake het naar school krijgen van
kinderen, met name ook de meisjes, heeft hen nu in
de situatie gebracht dat zij een wachtlijst van 700
kinderen hebben voor de seconde cycle. De bouw van
de klaslokalen is dus een absolute voorwaarde voor
het kunnen starten van onderwijs.

Blije gezichten en schrik

Nieuw beleid NCDO
In de grote bijeenkomst met het Comité de Gestion
Scolaire, de directie en de leerkrachten de volgende
ochtend moesten wij onze vrienden van de beide
scholen helaas slecht nieuws brengen. Onze
beide subsidieaanvragen voor respectievelijk de
ommuring van de seconde cycle en de bouw van drie
klaslokalen waren afgewezen… Niet meer passend
in het nieuwe subsidiebeleid van NCDO. ‘s Ochtends
waren wij langs het in aanbouw zijnde eerste lokaal
gekomen en het deed ons pijn om te beseffen dat de
enthousiaste voortvarendheid, waarmee men hier
probeert de basisvoorwaarden voor het geven van
het onderwijs te realiseren, een halt toegeroepen zou
moeten worden. De klap kwam knetterhard aan bij
het onderwijsteam en zoals één van de bestuursleden
later formuleerde: “Je vraiment tombais en crise”.
Vre, onze vertaalster, had de nieuwe subsidierichtlijnen in het Frans vertaald, zodat wij hierover met
Bouwvakkers hakken brokken
natuursteen in vierkante blokken
voor de bouw van het klaslokaal

directeur
Issa Guindo

Nieuwe directeur Ecole
Fondamentale
Na het vertrek van Nouhoum Maiga in 2007 volgde
er een interim-periode.
In oktober 2008 trad Issa Guindo aan als nieuwe
directeur van de Ecole Fondamentale. Sinds die tijd
is er sprake van een stevige samenwerking tussen
hem en Oumarou d’ Uro Ogon, directeur van de
seconde cycle.
(Lees verder op pagina 4)

Financieel overzicht 2007
ONTVANGSTEN

UITGAVEN
euro

Saldo ASN 31-12-2006

8.788,39

Saldo ABN 31-12-2006

65,83

euro
Salaris juf Jackie Tee
Administratiekosten

Reguliere donaties

816,00

PR-kosten

Incidentele donaties

415,00

Portokosten

Bijdrage MS Waalsdorp

600,00

Xplore

Subsidie Xplore

1.090,00
31,92
467,10
2,20
55.230,92

39.840,00

Bijdrage deelnemers PP

7.000,00

Fondsenwerving Xplore

8.645,00

Retour financiën Xplore

2.483,24

NCDO-subsidie

2.196,00

Kruispost Kita-Voorschoten

25,00

Reiskosten gastlessen in
Drachten

72,00

Saldo ASN 31-12-2007

13966,05

174,38

Saldo ABN 31-12-2007

332,65

Bijgeschreven rente
TOTAAL

71.120,84

Het jaar 2007 stond volledig in het teken van
de uitwisseling tussen de Malinese- en de
Nederlandse jongeren. Dankzij de subsidie van
Xplore was dit uitwisselingsprogramma met de
naam Parapluie<>Parasol financieel mogelijk. Zo
kunt u in het financiële overzicht van 2007 enorme
bedragen zien, zowel aan de kant van de inkomsten
als aan de kant van de uitgaven. De 14 Nederlandse
jongeren hebben naast hun eigen bijdrage ook de
fondsenwerving voor hun 14 Malinese vrienden
gerealiseerd.
De totale uitgaven bevatten o.a. alle vliegtickets van
zowel de Malinezen als de Nederlanders, de reis- en
annuleringsverzekeringen, alle reis- en verblijfskosten
in zowel Nederland als in Mali, excursiegelden en het
dagelijks levensonderhoud.
De NCDO subsidie voor het herstel van de
leerkrachtendaken is in 2007 afgerond.
Ook dit boekjaar mochten wij weer vele nieuwe
donateurs welkom heten bij onze stichting en onder
de trouwe donateurs werden er incidentele acties
gehouden die gezorgd hebben voor incidentele
donaties.
Wij willen iedereen bedanken die Stichting MaliWaalsdorp een warm hart toedraagt en dit laat
blijken in de donaties, klein of groot of in hun
bijdrage qua interesse, inspanning of bekendmaking
binnen de eigen vriendenkring.
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TOTAAL

71.120,84

Dit boekjaar, 2007, is een zeer actief jaar geweest,
waar we hopelijk veel jonge zaden hebben mogen
planten voor de toekomst van Stichting MaliWaalsdorp.
De vriendschapsbomen zijn in ieder geval geplant
door alle 28 jongeren van het uitwisselingsproject
Parapluie<>Parasol tussen de Ecole Fondamentale
en de Seconde Cycle in Ende als blijk van de
vriendschapsband tussen de Nederlandse- en de
Malinese scholen en jongeren.
Uiteraard hopen wij dat zowel de bomen als de
contacten vele zoete vruchten zullen dragen.
Ingrid Bes, penningmeester

Wist u dat...
...er op 23 februari j.l. 1200
oliebollen zijn gebakken door
5 Malinese vrouwen voor
alle kinderen van de Ecole
Fondamentale en de Seconde
Cycle.
Een traktatie van een van
onze donateurs!

NIEUWS VAN SINGELLAND LOCATIE PRAKTIJKSCHOOL DE VENEN UIT DRACHTEN
Met veel plezier wil ik u informeren over onze
plannen die u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen
lezen. Wat is er al gerealiseerd? Wat staat er nog te
gebeuren?
Na de voorjaarsvakantie hebben we ons prachtige
nieuwe schoolgebouw betrokken. Het is een creatief,
kleurrijk gebouw. Zowel leerlingen als personeel
hebben ondertussen hun weg gevonden in het nieuwe
gebouw en we zijn blij met onze nieuwe school. Wij
vinden het fijn dit gevoel met de dorpsgemeenschap
in Ende e.o. te kunnen delen door onze bijdrage aan
nieuwe klaslokalen voor de Seconde Cycle.

geïnformeerd werden over de acties, zijn er naast
fakkels in de Malinese kleuren ook spulletjes verkocht
die gemaakt zijn bij de afdeling productie.
Heel verrassend was het aanbod van de
locatiedirecteur dat we de inventaris die niet
meeverhuisde naar de nieuwe locatie mochten
verkopen t.b.v. Mali.

‘Het streefbedrag is € 4.000,Dat gaat zeker lukken, want op dit
moment zijn we al ver over de helft.’

Ik vind het heel teleurstellend te moeten
vermelden dat de subsidie aanvraag bij NCDO
afgewezen is. Reden is een beleidswijziging in de
subsidietoekenning door o.a. niet langer te investeren
in schoolgebouwen. Deze beleidswijziging van NCDO
is volgens ons voor deze aanvraag onterecht, omdat

Wat is er verder nog gebeurd?
De leerlingen kwamen in april en mei wederom
in actie. Zij deden mee aan een sponsorloop en
een flessenactie. Daarnaast is er een stenenactie.
We gaan “stenen voor Mali“ verkopen aan de
stagebedrijven van de school. Op school zal een
papieren muur gebouwd gaan worden waarop we

deze niet opgaat voor het onderwijs in Ende. Er staan
daar nog zoveel leerlingen op de wachtlijst, die niet
naar school kunnen bij gebrek aan accommodatie. Er
is geen sprake van leegstaande schoolgebouwen.
We kunnen dus niet 2 klaslokalen, maar 1 lokaal
realiseren. Heel erg jammer.

reclame maken voor de bedrijven. Dan is er nog
de musical over Mali genaamd Tim Boektoe. Deze
musical wordt opgevoerd tijdens het open huis op
28 mei en de officiële opening 11 juni. Tijdens deze
2 dagen zullen er meer initiatieven zijn waarmee
mensen die de school bezoeken, de actie kunnen
ondersteunen.

Toch hebben wij ons niet laten weerhouden. Er zijn
veel ideeën ontstaan om het beoogde bedrag van
€ 4.000,- bijeen te brengen.
Onze eerste actie was in de vorm van “een heitje voor
een karweitje“.
Leerlingen van de eerste en tweede fase hebben
hiermee ruim € 500,- bijeengebracht. Het was
leuk om te zien dat naast de klusjes die gedaan
zijn bij ouders, vrienden en bekenden, creatieve
ideeën ontstonden, zoals een volleybalwedstrijd
en een tafeltenniswedstrijd tussen leerlingen en
leerkrachten. Op de ouderavond waar ouders

Terwijl ik dit schrijf realiseer ik mij dat alles wat
we op De Venen realiseren in dit actiejaar voor
Mali, naast alle extra drukte, stress en spanning
van een verhuizing, niet gelukt zou zijn zonder de
enthousiaste medewerking van de collega’s hier op
De Venen.
We boffen maar met zo’n team.
Namens Praktijkschool De Venen,
Ans Straathof
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Wachtlijsten seconde cycle
700 leerlingen staan er dus op de wachtlijst van
de seconde cycle (klas 7, 8 en 9). Zie daar de
noodzaak van onze inspanning om de bouw van
klaslokalen te helpen realiseren. Praktijkschool De
Venen uit Drachten heeft reeds de bouw van één
lokaal gefinancierd (zie de bijdrage van De Venen
op pagina 3). Vooruitlopend op dit lokaal is men
in oktober 2008 gestart met een tweede groep 7
en hiervoor heeft Issa Guindo één van zijn lokalen
ter beschikking gesteld. Klas 1 (bij ons groep 3)
van de basisschool is nu tijdelijk gehuisvest in
een zogenaamde hangar, opgebouwd uit hout en
gierststengels. 79 van de jongste schoolkinderen
zitten hier nu in groepjes bij elkaar om les te krijgen.
Klaslokaal in de Hangar

Nieuwe koers NCDO
NCDO verstrekt geen subsidies meer voor het
bouwen van klaslokalen. Ervaringen zouden geleerd
hebben dat er veel leegstand is van lokalen in
Afrikaanse landen. Dit is een situatie die wij in
Ende niet kennen. De directie van de scholen
en het onderwijsteam hebben zich niet aflatend
ingespannen om de ouders te overtuigen van
het belang om hun kinderen naar school te laten
gaan. De inspanningen waren dermate succesvol,
dat dit resulteerde in bovenstaande wachtlijsten.
De school staat ook in de omgeving als zeer
goed bekend: continu onderwijs - d.w.z. altijd
leerkrachten voor de klas, een bibliotheek, bezig
met onderwijsvernieuwing etc. Het bericht vanuit
Nederland dat de bouw van de lokalen niet meer
financieel gesteund zou worden deed de directeur
Oumarou d’ Uro Ogon een S.O.S boodschap
uitspreken op video om duidelijk te maken dat de
basisbehoefte voor het geven van onderwijs een
beschutte werkplek is, dus een lokaal. Pas daarna
kan men werken aan kwaliteitsverbetering binnen het
onderwijs. Dit is namelijk de nieuwe koers die NCDO
heeft ingezet. Deskundigheidsbevordering, kwaliteit
en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden.
Op zichzelf zijn wij het als SMW daarmee eens,
echter dit kan pas starten wanneer aan de
basisvoorziening is voldaan en deze ontbreekt in
Ende. Ende maakt deel uit van het platteland van
Mali en voelt zich ook door de eigen overheid in de
steek gelaten. Het platteland telt niet mee in Mali.
Pagina 4

De geldstroom wordt ingezet voor de grote steden.
Binnen de gemeentepolitiek is dit een belangrijk
punt van aandacht. De hoop van de bevolking is dus
gericht op initiatieven als SMW en op u.

Verwerken van teleurstelling
en creatief zijn
Na een nacht slapen is er weer nieuw elan… dat is
typisch Mali.
In de vervolgvergadering met directie en teamleden
in Ende hebben wij gesproken over de toekomstige
steun vanuit Nederland gelet op de veranderde
subsidievoorwaarden. De docenten spraken hun zorg
uit over de groeiende achterstandssituatie waarin zij
verkeren, doordat er geen mogelijkheden zijn voor
ICT in Ende. Zij zien hun kennisachterstand eerder
groeien dan dat zij deze inlopen.
Met het geld dat wij thans in de stichtingskas hebben
zouden wij de bouw van een klaslokaal kunnen
financieren. Wij hebben de vergadering de vraag
voorgelegd waaraan zij de gelden zouden wensen te
besteden:
> bouw van een lokaal t.b.v. seconde cycle
> ommuring schoolterrein seconde cycle i.v.m. de
onveilige situatie
> ICT, d.w.z. operabel maken van 3 computers d.m.v.
zonne-energie en scholing van docenten in ICT
PER BRIEF HEEFT HET COMITE DE GESTION
SCOLAIRE INMIDDELS LATEN WETEN TE HEBBEN
GEKOZEN VOOR 3, de ICT.

burgemeester
Soumaila Guindo

Nieuwe burgemeester
Soumaila Guindo is 26 april verkozen tot nieuwe
burgemeester van de commune Kani Bonzon,
waaronder ook Ende valt, evenals 16 andere dorpen.
Velen van jullie zullen Soumaila kennen als een
van de begeleiders van het uitwisselingsproject
Parapluie-Parasol. Hij kwam in 2007 mee als
vertegenwoordiger van de jongerenbeweging. Zijn
inspanningen om de Dogoncultuur – dans en muziek
– in Europa bekendheid te geven, brachten hem
eerder al naar Parijs, Londen, Antwerpen en Utrecht.
Zijn partij de Adema PASJ zet zich in voor
een samenleving waarin solidariteit, recht en
werkgelegenheid voorop staan.
Namens zijn vele Nederlandse vrienden wensen
wij hem veel succes toe bij de uitoefening van zijn
functie, een lastige, maar uitdagende opgave in
een streek die evenwicht zoekt tussen traditie en
modernisering.

Groeten van de deelnemers van
Parapluie-Parasol
Tien van de veertien deelnemers van het
uitwisselingsproject hebben wij volop om ons heen
gezien tijdens het bezoek aan Ende. Wij spraken met
hen over de periode die volgde op het project en wat
hen het meest was bijgebleven. Hierbij komt vooral
het verblijf bij de Nederlandse gezinnen steeds
naar voren. Een aantal Nederlandse deelnemers
had brieven en kleine cadeautjes meegegeven. Wij
hebben de brieven met elkaar gelezen en waar nodig
vertaald en ze waren echt blij verrast dat ook bij de
Nederlandse jongeren het contact nog zo leeft. Het
is overduidelijk: de Malinezen koesteren deze band
met Nederland. Van de jongeren die niet in Ende
waren studeren er twee aan het lyceum in Bamako,
één aan de Technische school van Bankass en één
was met onbekende reden vertrokken naar Bamako,
tot verdriet van de schooldirecteur Oumarou. De
jongeren laten al hun vrienden in Nederland heel
hartelijk groeten… Nederland is nog dagelijks in hun
gedachten. Het zien van de foto’s maakte hen blij.
Moeilijk was het volgens hen om na het bezoek
aan Nederland om te gaan met de jaloezie van de
achterblijvers in Ende. Ook zouden zij graag meer
in de bibliotheek werken, zoals zij gezien hadden op
het HML. Het gebrek aan leermiddelen ervaren zij als
een enorm tekort, meer dan de luxe in huis, die zij
natuurlijk ook meemaakten in de gezinnen.

TE KOOP
Voor € 3,50 kunt u in het bezit komen
van een mooie tuinfakkel in de
Malinese driekleur rood, geel, groen
op een bamboestok. Deze fakkels
worden gemaakt door leerlingen van
de praktijkschool De Venen in Drachten
tegen een kostprijs van € 2,75. Per
fakkel gaat er dus € 0,75 naar Mali.
www.singelland.nl

Gastlessen op Montessorischool
Waalsdorp
Van het team van Waalsdorp hadden Ingrid en Lilian
de vraag meegekregen om tijdens ons werkbezoek
beeldmateriaal te verzamelen over de dagelijkse
gang van zaken op en rond de school in Ende. In de
gastlessen zijn we uitgaande van het beeldmateriaal
ingegaan op vragen als: Hoe komen de kinderen
naar school, hoe lang moeten zij lopen, hoe ziet de
klas er van binnen uit, welke materialen hebben zij
ter beschikking, wat doen de kinderen vóór en ná
school… dit is slechts een greep uit de vele kwesties
waar de kinderen zich een beeld over probeerden te
vormen. Keer op keer blijkt weer hoe belangrijk het
is dat kinderen naast de televisiebeelden van oorlog,
vluchtelingenkampen en honger een idee krijgen van
een gewoon leven, maar dan in een andere cultuur.
Inmiddels zijn alle klassen aan de beurt geweest.
Samen met Lucia Lindner, de moeder van Amber en
oud leerling van Montessorischool Waalsdorp en het
HML, hebben Ingrid en Lilian de gastlessen gegeven.

In Mali werken alle kinderen van de onderbouw op
leitjes, omdat er een enorm tekort aan schriften en
pennen is.
Deze tekening is gemaakt op een leitje tijdens een van
de gastlessen.

Donateur worden?
www.mali-waalsdorp.nl
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Bedankt!
Feest Just en Marian
Just en Marian hebben bij het vieren van hun
verjaardag aandacht geschonken aan de projecten
die wij met de SMW in Ende realiseren. Ingrid heeft
hier een toelichtend praatje gehouden. De cadeaubox
is ruim gevuld voor onze vrienden in Mali. Deze
sympathieke geste leverde onze vrienden namelijk
ruim 1100 euro op. Onze hartelijke dank gaat uit
naar de initiatiefnemers en de gulle gevers.
Donatie BSO
Werkgroep Buitenschoolse Opvang van
Montessorischool Waalsdorp hartelijk dank voor de
donatie van € 60,-. Per ingevulde enquête is er € 1,afgestaan voor de school in Mali. Een leuke geste!
Zonnebrillen
Trots showen de bouwvakkers op de voorkant hun
nieuwe zonnebrillen. Het scherpe reflecterende
zonlicht is dankzij deze brillen een stuk beter
te verdragen. Ook het leerkrachtenteam en de
werknemers van het campement werden verblijd.
Lionsclub Antoni van Leeuwenhoek: Hartelijk dank!

Oumarou d’Uro Ogon, directeur seconde cycle

bengt op reis in mali

Na tien jaar vanaf de zijlijn meegenieten greep ik dit
jaar met beide armen de kans om af te reizen naar
Mali en mee te gaan naar Ende.
Eenmaal in Bamako aangekomen om daar de
eerste week door te brengen, was het na een lichte
cultuurshock een kwestie van de knop om en gaan.
Ik vond het heerlijk om met alleen een beetje geld
op zak door de stad te slenteren, totdat er wat op je
pad kwam. En voor ik het wist zat ik achter op een
brommertje voor een sightseeing Bamako en een
hele middag plezier op het erf!
De reis die we vervolgens met z’n drieën maakten
richting Ende, met bus, minibus, taxi en ezelkar,
bracht mij helemaal in een andere wereld. In Ende
was het thuiskomen, nadat ik in de loop der jaren
aardig wat Malinezen heb ontmoet in Nederland.
Ik heb genoten van de gezelligheid, gastvrijheid en
vooral tevredenheid in Mali, dus mocht ik de kans
krijgen ga ik zeker terug!

Dogonmutsjes
De meest populaire mutsjes zijn die met de kwastjes
eraan. Men draagt ze zodanig, dat er op het hoofd
een driehoek gevormd wordt, waarbij twee kwastjes
aan weerszijde van de oren wiebelen en het derde
op het voorhoofd. De zo ontstane driehoekfiguur
symboliseert de man. De kwastjes zijn bedoeld om
de muggen weg te jagen, als men het beroemde
Dogon gierstbier drinkt.
Ook bij de rest van de kleding zijn er meerdere
varianten. Er is kleding die slechts door
de Hogon gedragen wordt - de religieuze
hoogwaardigheidsbekleder van de Dogon, die ook
over de rechtspraak ging; er is kleding om te reizen,
om te werken en in de verschillende seizoenen wordt
de kleding aangepast.
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