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Introductie en instructie van de 
computer in Ende
Leerkrachten van zowel de Ecole Fondamentale als 
de Seconde Cycle maakten tijdens ons werkbezoek in 
2009 kenbaar dolgraag mee te komen in de wereld 
van ICT. Wij besloten hen te ondersteunen vanuit 
Stichting Mali-Waalsdorp. 
Het team in Ende ervaart op het platteland 
een groeiende achterstand ten opzichte van de 
ontwikkelingen in de steden in Mali, waar de 
computer hoe langer hoe meer ingeburgerd raakt; 
de leerkrachten raken gefrustreerd over het feit dat 
zij van deze ontwikkelingen geen deel uitmaken. 
Juist in de onderwijssituatie op het platteland, 
waar de leerkracht zich geconfronteerd ziet 
met megagroepen en een schrijnend tekort aan 
onderwijsmateriaal, ziet men de computer als 
hulpmiddel. In vergelijking met de situatie bij ons 
moet u de klok wel even 25 jaar terugzetten. Het 
werken met software in het onderwijs is bij ons 
immers lang geleden, toch wordt dit de startsituatie 
in Ende en zij kijken er reikhalzend naar uit. 
Immers in Ende is internet nog toekomstmuziek. 
Elke impuls ter verbetering van de kwaliteit wordt 
juichend ontvangen. Op de bijgaande foto ziet u 
docenten tussen het materieel: zonnepanelen, 
printers en kabels. De directeur van de Ecole 
Fondamentale, Issa Guindo, ontvangt scholing van de 
onderwijsbegeleidingsdienst in Bankass en hij moet 
zorg dragen voor verdere instructie aan de docenten 
en het Comité de Gestion Scolaire (bestuur en 
oudervertegenwoordiging). LB

Uitdagende ICT stage
Issa Guindo zou best wat ondersteuning kunnen 
gebruiken bij zijn taak als instructeur en begeleider 
bij de introductie van de computers. Daarom zijn 
wij in gesprek gegaan met de Haagse Hogeschool 
-afdeling ICT&Media om te kijken of  zij ons een 
stagiair kunnen leveren. Gelet op de omstandigheden 
waaronder iemand daar moet werken en leven, 
denk aan hitte, armoede, nauwelijks voorzieningen, 
geïsoleerd gebied en niet te vergeten de Franse 
taal, dan is wel duidelijk dat stagiaires niet in de 
rij zullen staan. Toch hopen we op iemand met wat 
idealisme, praktisch inzicht, de nodige flexibiliteit 
en uithoudingsvermogen, die deze hobbels 
durft te nemen. Ook onze deelnemers aan het 
uitwisselingsproject Parapluie <> Parasol raadplegen 
momenteel hun netwerken. We hopen dat het gaat 
lukken! LB

Worldschool
Stichting Mali-Waalsdorp is benaderd door 
Worldschool om deel te nemen in hun 
onderwijsprojecten. Voor wie niet bekend is 
met Worldschool volgt hier een schets van de 
werkwijze. Worldschool is een landelijk werkende 
organisatie, die bemiddelt tussen onderwijs en 
Particulier Initiatief  op het gebied van internationale 
samenwerking en ontwikkelingsvraagstukken. 
Leerlingen van 5 HAVO en 6 VWO, die in het kader 
van hun profielkeuze een eindexamenwerkstuk 
moeten maken worden in contact gebracht met 
kleine ontwikkelingsorganisaties, die optreden als 
opdrachtgever met een onderzoeksvraag uit het 
directe werkveld. Liefst komt de vraag vanuit het 
ontwikkelingsland zelf, zodat zij ook zelf  met de 
resultaten van het onderzoek aan de slag kunnen. 
Het is een schitterende manier om het mes aan 
twee kanten te laten snijden: leerlingen spannen 
zich in voor iets nuttigs en zien in vele gevallen hun 
werk omgezet in een concreet plan van aanpak en 
kleine ontwikkelingsorganisaties hebben de kans een 
nieuw te starten project te laten onderzoeken op een 
aantal criteria. De universiteiten van Wageningen 
en Delft dienen onder meer als vraagbaak voor de 
leerlingen. Tijdens een afsluitend ‘event’ moeten de 
leerlingen hun rapport presenteren aan organisaties 
en vertegenwoordigers uit het onderwijs.
Voor meer info: www.worldschool.nl. LB
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Wist u dat...

de Marabout de Afrikaanse evenknie is 
van de Hollandse ooievaar?

Afrikadag 2010
De Afrikadag van de Evert Vermeer Stichting 
is de laatste jaren uitgegroeid tot het grootste 
inhoudelijke evenement op het gebied van Afrika 
en ontwikkelingssamenwerking in Nederland. Het 
politieke debat over internationale samenwerking 
staat centraal. Hieraan nemen niet alleen politici 
en NGO’s (non gouvernementele organisaties) deel, 
maar ook bedrijven, wetenschappers, journalisten, 
Afrikanen zelf  en geïnteresseerden (zoals wij 
Stichting Mali-Waalsdorp). Naast het inhoudelijke 
programma is er ruimte voor cultuur, zoals muziek, 
tentoonstellingen of  Afrikaans eten en drinken. LB                                                                            

Bent u ook een geïnteresseerde? Meldt u dan nu aan 
op www.afrikadag.nl

Locatie: Haagse Hogeschool
Zaterdag 24 april 2010 van 10.00-17.00 uur

Van Pinda tot pindakaas, 
pindakoek en pinda-olie
In Ende en omgeving zijn er veel pinda’s. Ze worden 
aan de kinderen gegeven en af  en toe verwerkt in 
het eten en een beetje verhandeld op de plaatselijke 
markten, maar echt veel wordt er niet met de pinda 
gedaan. Tijdens ons uitwisselingsproject in 2007 
bleek in meerdere Nederlandse gezinnen hoe gek 
de Malinezen van pindakaas waren. Wij hebben 
nu bij Worldschool het plan ingediend om door 
leerlingen te laten onderzoeken welke verwerkingen 
van de pinda er in Mali mogelijk zijn en hoe het 
product in de markt gezet kan  worden. De vraag 
is of  de pindaverwerking de potentie heeft om de 
vrouwelijke bevolking in het Pays Dogon hiermee een 
stuk economische onafhankelijkheid te geven. Wij 
hopen dat meerdere teams in het land zich willen 
storten op dit vraagstuk en dat zij met vruchtbare 
uitkomsten voor de dag komen, die een aanzet 
kunnen vormen tot nieuwe bedrijvigheid in Mali. Dit 
project zijn wij gestart in nauw overleg met Assetou 
Kouyaté. LB
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ONTVANGSTEN UITGAVEN

euro euro

Saldo ASN 31-12-2007 13.966,05 Salaris juf  Jackie Tee 1.090,00

Saldo ABN 31-12-2007 332,65 Administratiekosten 4,50

Reguliere donaties 863,00 Bankkosten ABN + ING 68,95

Incidentele donaties 6.807,91 Portokosten 120,94

Bijdrage MS Waalsdorp 600,00 Telefoonkosten 20,88

PR (dvd’s) 26,00 PR-kosten 153,03

Subsidie Xplore 3.956,00 Xplore 1.393,72

Fondsenwerving Xplore 2.902,00 Restitutie deelnemers PP 1.650,00

Retour financiën Xplore 17,70 Kosten website 86,28

NCDO-subsidie 2.548,77 Project leerkrachtenhuisjes 4.231,62

Kruispost Kita-Voorschoten 25,00 Kruispost Kita-Voorschoten 50,00

CCC 715,50 CCC 1.759,50

Singelland - De Venen 6.000,00 Kortlopende schulden 313,80

Prijs HOF - werkbezoek 1.500,00 Gedeelte 2 tickets werkbezoek 1.500,00

Uitkering reisverzekering 455,27 Uitbetaling reisverzekering 221,00

Rente ABN + ASN 175,19 Rente ABN + ING 1,81

Saldo ING 31-12-2008 24,94

Saldo ASN 31-12-2008 25.538,60

Saldo ABN 31-12-2008 2.661,47

TOTAAL 40.891,04 TOTAAL 40.891,04

Financieel overzicht 2008

Stichting Mali-Waalsdorp viel in de prijzen, omdat we 
bij HOF-vrijwilligersorganisatie mee hebben gedaan 
met het indienen van ons uitwisselingsproject 
Parapluie<>Parasol: Hoe betrek je jongeren bij 
vrijwilligersorgansiaties? Uit handen van Bert van 
Alphen hebben wij een aanmoedigingsprijs van 
€ 1500,00 ontvangen. Deze prijs hebben Lilian 
en Ingrid deze keer benut om een deel van het 
werkbezoek te bekostigen.

Speciale dank gaat uit naar praktijkschool De Venen 
in Drachten, doordat zij met de bouw van hun eigen 
nieuwe school een nieuw klaslokaal in Ende mogelijk 
hebben gemaakt. IB

Het jaar 2008 is met de vaste donateurs en de 
incidentele donateurs een zeer gezond financieel 
jaar geweest. Namens de stichting willen wij alle 
donateurs klein of  groot heel hartelijk danken 
voor ieders bijdrage. Juist dankzij uw donaties 
kunnen wij de school en de leerkachten in het Pays 
Dogon blijven steunen in materiaal, immaterieel 
en communicatief  opzicht, omdat de Nederlandse 
overheid de subsidies via de NCDO voor onze 
projecten, nl. de bouw van meer klaslokalen voor de 
Seconde Cycle niet meer verstrekt.
Zoals u kunt zien gaat er veel geld om in de 
stichtingskas. Zodoende doen wij een oproep 
onder onze donateurs (het hoeven er maar twee 
te zijn), die gezamenlijk de kascommissie van de 
stichting willen vormen. U kunt u aanmelden via 
info@mali-waalsdorp.nl, maar even bellen met de 
penningmeester kan ook: 070-345.89.10
Tevens vragen wij of  één van onze donateurs 
toevallig geabonneerd is op het tijdschrift FLAIR? Zo 
ja, wilt u ons dit laten weten, want via dit tijdschrift 
kunnen wij, dankzij uw abonnement, een kleine 
subsidieaanvraag indienen van € 1000,00.

FLAIR?!
Bent u, donateur, geabonneerd op de 

FLAIR?
Laat het ons graag weten, want uw 

abonnement is voor ons
€ 1000,00 waard!



Pagina 4

Donateur worden?
 

www.mali-waalsdorp.nl

Een gesprek met Oxfam-Novib

Onderwijsontwikkelingen in 
Mali
Onderwijs is ons hoofddoel in Ende en hoewel we 
al ruim 10 jaar actief  zijn in Mali resten er nog vele 
vragen omtrent de organisatie van het onderwijs, 
de financiering en het systeem van opleidingen en 
betaling van leerkrachten. Goede reden om een 
afspraak te maken bij Oxfam-Novib met Ron Delnoye.
Mali heeft een enorme inhaalslag moeten plegen 
om ervoor te zorgen dat alle kinderen naar school 
gaan. In Ende hebben we kunnen constateren 
dat thans ca. 85 % van de kinderen de Ecole 
Fondamentale bezoekt, maar dat dit percentage bij 
lange na niet gehaald wordt waar het om middelbaar 
onderwijs gaat. Er valt hier dus nog veel te doen. 
Desalniettemin weten wij uit eigen ervaring dat de 
Nederlandse overheidssubsidies voor het bouwen 
van scholen niet langer verstrekt worden, omdat de 
inzet thans gericht is op “kwaliteitsverbetering en 
deskundigheidsbevordering”. Daar zijn wij het op 
zichzelf  mee eens, maar dat is niet eenvoudig te 
realiseren. Het gebrek aan kwaliteit bij de leraren 
wordt ook in Mali zelf  gezien als een levensgroot 
probleem. Om in korte tijd zoveel mogelijk 
handen voor de klas te krijgen zijn leerkrachten 
in sneltreinvaart klaar gestoomd voor hun lastige 
taak en dit leidt tot tekortkomingen op allerlei 
onderwijsinhoudelijke terreinen. Er bestaan 
bovendien verschillende soorten opleidingen die 
variëren in studieduur en niveau, maar die elk 
mensen afleveren die in principe hetzelfde werk 
moeten doen. Reden te over om hier een stevig plan 
van aanpak op te zetten, echter een complicerende 
factor is, dat men nog steeds vast zit aan het Franse 
systeem. De ervaring heeft geleerd dat dit te weinig 
effectief  is in de Malinese situatie.
In Kati - even buiten Bamako - is een school 
waar geëxperimenteerd wordt met een meer 
competentiegerichte vorm van onderwijs, 
waarbij de gemeten resultaten positief  zijn. Er 
zijn hier nieuwe modellen ontwikkeld, die beter 
toepasbaar zijn op de situatie in Mali. In feite zou 
dit systeem naar de mening van Oxfam-Novib 
doorgevoerd moeten worden op het niveau van de 
leerkrachtenopleidingen. 

U begrijpt dat wij in februari deze school gaan 
bezoeken en wie weet wel mét enkele leerkrachten uit 
Ende. Met een tas vol adressen, artikelen en overige 
info zijn wij vertrokken na dit zeer zinvolle gesprek 
met Ron Delnoye. LB

“GEKNIPT
VOOR
MALI”

Foto: Maaike van Grol

“Geknipt voor Mali” op 8 november 2009 in de 
retro kapperszaak Haagsche Kopjes was een 
groot succes! Samen met Barbera, Judith en alle 
andere kapsters en vrijwilligers is deze dag een 
groot succes geworden: veel mensen lieten zich 
spontaan knippen voor het goede doel, kinderen 
werden geschminkt, haren werden ingevlochten en 
de verkleedpartijen in de Malinese Dogon kledij 
zorgden voor vele hilarische momenten, maar 
ook schitterende foto’s (zie www.maaikevangrol.
nl). Buiten op het Vondelpleintje kon men 
jongleerlessen krijgen en binnen een masker 
beschilderen onder de bezielende leiding van 
Georg Hadeler. Ook kon men hazelnoten raden 
en de volgende winnaars mochten een Malinees 
houten nijlpaardje op komen halen:
1) Lucia Lindner
2) Roel Veraart
3) Esmé van der Helm

Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag, ook 
qua voorbereiding. Dank aan allen die dit mogelijk 
hebben gemaakt. De donatie zal besteed worden 
aan het computerproject dat inmiddels in volle 
gang is. IB

De totale opbrengst van deze dag en alle verdere 
donaties is:

€ 1272,86
Bedankt voor al jullie donaties!
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Ronde van Mali
Medio maart vond in Mali het eerste evenement 
plaats om 50 jaar onafhankelijkheid te vieren: ‘Le 
Tour du Mali’. Drie rijwielploegen uit Mali, zes uit 
de buurlanden en drie uit Frankrijk namen aan deze 
eerste ronde van Mali deel. In zes etappes reden 
de racers door de diverse landschappen van het 
land: langs de Niger, tussen de rijstvelden, langs 
katoentelers en ijzerertsmijnen en natuurlijk door 
de Dogon. En alles vergezeld door diverse culturele 
happenings in de avonden met veel traditionele 
muziek en dansen. De overwinnaars kregen 
kunstwerken van Malinese kunstenaars uitgereikt. 
Het evenement werd door UNICEF en ONUSIDA (VN 
organisatie tegen AIDS) als platform gebruikt om hun 
campagnes voor 2010 te lanceren: ‘Lavez-vous les 
mains avec du savon’ en ‘Roulez et protégez’. Meer 
informatie en leuke plaatjes vind je op: 
www.tourdumali.com. VH

Stichting Poste Seydou stopt
Stichting Poste Seydou heeft onlangs aan haar 
donateurs te kennen gegeven na bijna twintig jaar 
te stoppen met de steun aan de medische post 
in Ende. Het voornaamste probleem is het gebrek 
aan communicatie, waardoor samenwerking met 
het bestuur en uitvoerend team van de medische 
post aldaar onmogelijk is geworden. Communicatie 
en een goede relatie met de mensen in Ende zijn 
onontbeerlijk voor samenwerking op zo grote 
afstand. Citaat uit de brief  van Poste Seydou aan 
haar donateurs: “Voor een project als het onze 
zijn er twee belangrijke pijlers: vertrouwen en 
verantwoording. Wij doen ons werk in het vertrouwen 
dat onze steun goed benut wordt in Ende. Dat 
vertrouwen is ook de basis voor jullie (de donateurs, 
red.) om mee te doen. Goede verantwoording 
van de besteding van onze steun is voorwaarde 
voor vertrouwen. (...) Zonder gegevens van het 
bestuur van de gezondheidspost kunnen wij niet 
beoordelen of  ons geld goed terecht komt en kunnen 
wij ons niet verantwoorden aan jullie, donateurs 
en subsidiegevers.” Aldus het bestuur van Poste 
Seydou.

Stichting Poste Seydou vormt min of  meer de 
geboortegrond voor Stichting Mali-Waalsdorp. 
Voor diegenen die het niet meer helemaal paraat 
hebben volgt hier een stukje geschiedenis over 
het ontstaan van Stichting Mali-Waalsdorp. In 
1997 is door Montessorischool Waalsdorp voor 
het eerst een financiële bijdrage gegeven aan het 
dorp Ende via Stichting Poste Seydou. Een van de 
bestuursleden van (de toen nog te vormen) Stichting 
Mali-Waalsdorp was donateur van Stichting Poste 
Seydou en dus bekend met de wijze waarop zij de 
gezondheidszorg steunde. Op Waalsdorp werd in die 
tijd een kledingbeurs georganiseerd, waarbij met 
de opbrengst twee kinderen in het kader van het 
Foster Parentsplan financieel werden geadopteerd. 
Omdat deze organisatie en de activiteiten ver van 
de Waalsdorp-leerlingen afstonden, bedachten wij 
toen dat kinderen op een doeltreffender manier in 
aanraking zouden moeten komen met de specifieke 
leefsituatie van mensen in een ontwikkelingsland. 
Er werd een groot project georganiseerd met hulp 
van Poste Seydou, waarin de kinderen met allerlei 
aspecten van het Malinese leven in contact werden 
gebracht. Dit uitgangspunt is nog steeds van kracht 
en is door Stichting Mali-Waalsdorp in samenwerking 
met onder meer het team van Montessorischool 
Waalsdorp in de loop der jaren verder uitgebouwd in 
tal van activiteiten en projecten. LB
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Nieuw bloed in Stichting Mali-
Waalsdorp

Sinds september 2009 ben ik, Stephanie Blaauw, 
een nieuw lid van de Mali commissie. Ik ben al 6 
jaar werkzaam op Waalsdorp. Ik ben daar van start 
gegaan als docent Frans voor groep 8 en sinds 3 jaar 
heb ik mijn eigen groep. Mijn interesses zijn koken, 
naar de film gaan en reizen.
Ik heb altijd erg graag voor de klas willen staan en 
geniet elke dag van mijn beroep. SB

PARTIN
In mei 2009 is PartIn opgericht, de 
koepelorganisatie van het Particulier Initiatief  
(PI). Wij zijn lid geworden, omdat het ons zinvol 
lijkt het PI in Nederland te bundelen en een 
gesprekspartner te zijn op díe plaatsen waar 
belangrijke onderhandelingen met betrekking tot 
ontwikkelingssamenwerking  worden gevoerd en waar 
de besluiten vallen. Tot dit moment was het PI met 
zijn ca. 8.000-12.000 organisaties de grote afwezige 
in het debat over ontwikkelingssamenwerking. 
Bij het PI berust veel kennis op grond van de 
jarenlange samenwerking met lokale partners 
in ontwikkelingslanden. Deze kennis kwam 
echter nooit eerder gebundeld op de officiële 
besluitvormingspodia terecht. Een belangrijk 
nevendoel van PartIn  zal zijn het delen van deze 
kennis en het bevorderen van duurzaamheid in de 
projecten. Meer info op www.partin.nl. LB

Promotie Haags vrijwilligerswerk

HOF
U kent wel de landelijke NL DOET dag die 
19 en 20 maart  jl. werd gehouden, waarbij 
bedrijven, organisaties en particulieren een 
zinvolle ‘klus’ kunnen uitzoeken om vervolgens 
de handen uit de mouwen te steken bij een of  
andere maatschappelijke organisatie. HOF is het 
coördinatiepunt voor Den Haag. Dit jaar hadden wij 
nog geen ‘klus’ voorhanden; wellicht heeft u een 
briljant idee voor volgend jaar!
HOF zet zich in om actieve burgers, die zich 
op vrijwillige basis willen inzetten voor een 
maatschappelijk doel, te ondersteunen. Esmé 
van der Helm - medewerker communicatie van 
HOF - bezocht onze donateurdag in de Haagse 
Kopjes en nodigde ons uit voor een gesprek. 
Hierbij maakte zij duidelijk op welke wijze HOF 
mogelijk ondersteuning zou kunnen bieden aan 
onze organisatie op het terrein van public relations, 
financiën/fondsenwerving en werving van actieve 
leden. Zij leiden bijvoorbeeld jonge vrouwen op voor 
bestuursfuncties. Ook is er een wekelijks radio-item 
op Den Haag FM voor actuele zaken. www.hof.nl. LB

MALI 50 jaar onafhankelijk

Cinquentenaire
22 september 2010 is Mali 50 jaar onafhankelijk 
en dat wordt gevierd! Het hele jaar zijn er in Mali 
activiteiten die dit heuglijke feit onderstrepen. 
Sportieve evenementen, politieke debatten, 
theaterstukken en landelijke acties. Een van de grote 
acties is het ‘opschonen van het straatbeeld’  en dat 
is bepaald geen luxe! Voor wie het straatbeeld kent 
van bergen plastic en zwerfvuil overal, zal dit als 
muziek in de oren klinken. “La lutte contre le plastic” 
was al langer een veel gehoorde kreet, maar effectief  
was de gevolgde aanpak tot op heden niet echt.

In het kader van dit onafhankelijkheidsfeest zijn 
wij samen met de Jumelage Voorschoten-Kita 
uitgenodigd ten huize van Assetou Kouyaté voor 
een ontmoeting met een delegatie van de Malinese 
ambassade uit Brussel (foto hieronder). Zij startten 
hun ‘grand tour’ langs de Europese landen België, 
Luxemburg en Engeland bij ons in Nederland. Hun 
inzet is om, tijdens dit herdenkingsjaar van de 
onafhankelijkheid, de banden zichtbaar te maken die 
er al zoveel jaren bestaan tussen Mali en Nederland 
en die berusten op Particulier Initiatief. Wij hebben 
met elkaar gebrainstormd over de wijze waarop we 
dit zouden kunnen doen. Volg voor de voortgang 
onze website. www.mali-waalsdorp.nl. LB


