Jaargang 9 Nummer 2

Wij zullen doorgaan
Kent u dat gevoel van stuiteren van energie en
overlopen van inspiratie en goede ideeën, nadat
je heel veel interessante dingen hebt gehoord en
boeiende mensen hebt ontmoet? Zo’n gevoel had
ik zaterdag 9 oktober na afloop van de jaarlijkse
NCDO/Wilde Ganzen dag. Het was inmiddels de
6e op rij en de laatste in deze gecombineerde
organisatie.
De energie kwam voor mij deze keer van De Wind.
Het betrof hierbij een enthousiaste presentatie van
een kleine windmolen die gebouwd kan worden
uit materialen die in Mali voorhanden zijn. Dit
zou een prima alternatief kunnen vormen voor de
zonnepanelen die duur en schadegevoelig zijn. Juist
het feit dat dit project in Mali is ontstaan, dus gericht
op de specifieke omstandigheden aldaar, maakt het
voor ons extra interessant. Wat zou dit voor ons ICT TIC project kunnen betekenen?
Maar ook donkere wolken. Ministerposten zijn
inmiddels ingevuld. Op Ontwikkelingssamenwerking
moeten we de minister inleveren en krijgen we een
staatssecretaris: Ben Knapen (CDA), voormalig
hoofdredacteur van de NRC. Het percentage dat
aan ontwikkelingssamenwerking wordt besteed zal
van 0,8 % van het BNP teruglopen naar 0,7%. De
bezuinigingen zullen fors zijn – 900 miljoen over
twee jaar verdeeld. Ook zijn we ons als Particulier
Initiatief (PI) bewust van de kritiek, die er zowel
van buitenaf als van binnenuit uitgeoefend
wordt op Ontwikkelingssamenwerking: Heeft
ontwikkelingssamenwerking wel zin? Werken we
wel professioneel genoeg, en zijn we transparant;
hoe meetbaar zijn de resultaten en ga zo maar
door. Door de bundeling van krachten binnen de
koepelorganisatie PartIn proberen we de publieke
opinie en de politiek te overtuigen van het nut en de
noodzaak van onze initiatieven.
Gelukkig zijn de vele trouwe donateurs onze
ruggesteun. Zij maken het mogelijk dat wij ook in
tijden met minder overheidssubsidie onze projecten
kunnen uitvoeren. Natuurlijk kost het meer tijd dan
wanneer de gelden verdubbeld worden middels
subsidie, zoals voorheen, maar evengoed zullen we
er komen.

Nieuwe situatie

NCDO was tot nu toe een subsidieloket voor kleine
plaatselijke projecten en wij als SMW hebben
meerdere malen van deze subsidiemogelijkheid
kunnen profiteren. De NCDO is hervormd tot advies –
en kenniscentrum voor internationale samenwerking
en functioneert aldus als vraagbaak voor het PI.
De subsidieloketfunctie is uitbesteed aan Price,
Waterhouse en Coopers, de beheersorganisatie
die de geldstroom vanuit de overheid in banen

moet leiden. Wilde Ganzen blijft als voorheen het
PI informeren, adviseren en ondersteunen ook
in financiële zin met gelden die zij uit donaties
verwerven. LB

TIC Project
Voor de zomervakantie ontvingen wij post uit
Ende, waarin zij enthousiast meedeelden, dat alle
voorzieningen om op de Ecole Fondamentale met de
computers aan het werk te gaan, waren aangeschaft
en/of operabel gemaakt. De zonnepanelen,
aggregaat en alle andere toebehoren om zonder
elektriciteit toch met computers te kunnen werken,
waren in een beveiligde omheining gebracht.
Inmiddels hadden zij geconstateerd dat van de 7
computers die meegenomen waren uit Nederland na
de uitwisseling in 2007 er slechts 2 naar behoren
functioneerden op het Malinese systeem. 4 nieuwe
computers zijn aangeschaft in Mali, plus printers
en een fotokopieerapparaat. De directeur van de
basisschool Issa Guindo heeft zijn opleiding gekregen
bij de schoolbegeleidingsdienst in Bankass, samen
met een zeer enthousiaste collega-docent van de
Seconde Cycle.

Stagiair

Het is ons vanuit Nederland niet gelukt om een
stagiair te vinden om onze Malinese vrienden te
ondersteunen. Dit blijkt, gelet op de omstandigheden
waaronder in Mali gewerkt moet worden, voor
Nederlandse studenten net een brug te ver. Ook
de Franse taal vormde een belangrijke barrière.
Nu hebben wij na contact met Johan Wachters –
grondlegger van de Jumelage Voorschoten-Kita en al
45 jaar woonachtig in Mali – hem bereid gevonden
om in Mali zelf te zoeken naar een geschikte stagiair.
En dat lijkt te gaan lukken. Johans uitgebreide
netwerk aan contacten leidde hem naar de directeur
van het ICT Vormingscentrum in Kati. Deze stond
open voor de vraag en dacht zelfs een Dogon te
kunnen vinden, die bereid is om zijn streekgenoten
verder op weg te helpen. Er wordt nu nagevraagd
welke ICT onderwijsmodulen Issa Guindo en zijn
collega gevolgd hebben, zodat de stagiair – eventueel
voorzien van ontbrekende software – naar Ende kan
afreizen.

Laptops en software

Vré Hermans, onze vaste vertaler, heeft informatie
vergaard over gratis te downloaden software voor
lees verder op pagina 2
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het Franstalige onderwijs. Wij vermoeden dat men in
Mali zeer snel alle ins and outs weet te vinden, want
elke keer blijkt hoe snel en creatief men daar met
vernieuwingen omgaat.
Toekomst. In plaats van uitbreiding van het aantal
vaste computers, waarvoor de huidige capaciteit
van energie niet voldoende zal zijn, wordt gekeken
naar alternatieven in de vorm van laptops,
die speciaal voor het gebruik van onderwijs in
ontwikkelingslanden op de markt zijn gebracht. Een
paar jaar geleden was er een project waarbij voor
$100 een laptop gekocht kon worden. Deze prijs gold
alleen voor ontwikkelingslanden.
Thans is er een nieuw type in ontwikkeling. Vré houdt
dit in de gaten. LB

Huwelijk Corinne & Anne
Op woensdag 28 april traden Corinne en Anne met
elkaar in het huwelijk.
Aan alle vrienden en genodigden hadden zij als
huwelijkscadeau een donatie voor Mali gevraagd.
Tijdens de receptie, die in Delft werd gehouden, heb
ik een kleine tentoonstelling ingericht en 50 beeldjes
van CCC meegenomen, omdat Corinne en Anne al
hun gasten die bleven dineren een beeldje cadeau
wilden doen. Deze beeldjes zijn door Assetou uit Mali
voor ons meegenomen, waardoor ze er precies op
tijd waren.
Tijdens de receptie heb ik een korte speech
gehouden en verteld over de doelen van SMW en
de projecten waar we op dit moment mee bezig
zijn. Het was een luisterrijk publiek waar ik nog wel
ruim een half uur had kunnen volpraten. Als cadeau
heb ik hen het huwelijksbeeldje van Seydou Guindo
overhandigd, wat ik zelf gekregen had tijdens mijn
1e werkbezoek in 2002. Een passender cadeau had
ik niet kunnen bedenken.

Het huwelijkscadeau voor Mali
bedraagt maar liefst € 3000,82!
Dit heb ik tijdens een etentje met het gezin op
donderdag 12 augustus in een ontvangst mogen
nemen in een geheel Afrikaans versierd blikje met
daarin vele opgerolde bankbiljetten van 5, 10, 20 en
50 euro en muntgeld. Wat een klein blikje al niet kan
bevatten!
Nogmaals hartelijk dank en tijdens ons werkbezoek
in februari 2011 zullen we met onze counterparts
bespreken of deze donatie aan een op zichzelf
staand project besteed kan worden.
Corinne Brandenburg is onderbouwleidster van de
Delftse Montessorischool. IB
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De Dogon en de dieren
De Dogon leven in het oosten van Mali aan
de zuidrand van de Sahel op het plateau van
Bandiagara. Zij wonen op en langs de grote
rotswand die het gebied over een lengte van 200 km
doorsnijdt.
Vertrokken uit het Pays Malinka, gelegen ten zuiden
van de hoofdstad Bamako, kwamen de Dogon in de
14e eeuw aan in hun huidige woongebied. Zij waren
op de vlucht geslagen voor de islam en rivaliserende
volkeren. De Dogon spreken in dit verband over De
Grote Reis. Hen werd de weg langs de Niger gewezen
door de heilige dieren de slang, de panter en de
kraanvogel.
Bedreigd door perioden van grote droogte bracht de
krokodil op het juiste moment verlossing door water
te sprenkelen uit de kruin van een enorme baobab en
werd het volk gered van de uitdrogingsdood. Zo werd
de krokodil één van de heilige dieren.
Vogels, die zich bewegen tussen hemel en aarde
kennen volgens de Dogon het ‘Sigi-so’, een
geheimtaal die gecommuniceerd wordt vanuit de
goden via heilige dieren naar wijzen (ingewijden)
uit het volk. Zij worden gezien als orakeldieren. Uit
het patroon en de richting van hun vlucht leest men
antwoorden op gestelde vragen die door een wijze
bemiddelaar gesteld zijn.
Ook de vos is een orakeldier die de geheimen van
de god Ama kent. ‘s Nachts is hij in staat om deze
kennis door te geven aan de mens. Het orakel
wordt afgelezen uit een ‘vossenveld’. Dit is een
rasterpatroon uitgelegd in zand, waarbij door een
wijze man volgens bepaalde patronen kaurischelpen
in de vakken worden gelegd, die de vraag weergeven.
Uit de verstoring van dit patroon dat door de vos in
de nacht teweeg wordt gebracht, leest de wijze het
antwoord op de gestelde vraag af.
De slang oogst respect en bewondering. Hij wordt
gezien als bode van de voorouderen en als wegwijzer
tijdens de Grote Reis. Bij het Dogonvolk worden op
de woonplaats van de hogon (soort hogepriester),
hoog in de rotsen, slangen gehouden, die hem de
geheimen van de goden influisteren.
In Mali verhalen de mythen over een nijlpaard
dat mensen angst inboezemde en hun rijstoogst
opvrat. Het kolossale wezen kon tenslotte worden
overwonnen, maar alleen door tussenkomst van de
toverkracht van een vrouw.
Vanwege zijn langzame bewegingen wordt de
schildpad voor verstandig en bezonnen gehouden.
Zijn hoge leeftijd bezorgt hem veel respect zoals dat
ook de stamoudste ten deel valt. In fabels behaalt hij
steeds de overwinning; door zijn schild beschermd
valt hij door andere dieren moeilijk te doden. Omdat
schildpadden zowel in het water als op het land
kunnen leven gelden ze als vertrouweling van de
regengod en de watergeesten.
De haas belichaamt de zwakke die door zijn slimheid
superieur is aan anderen.
De hagedis symboliseert het mannelijk principe bij
de Dogon.

Bestellen?
Wie interesse heeft in de aanschaf van
de Nederlandstalige versie van het boek
kan het voor € 25,- bij ons bestellen (excl.
verzendkosten).
Mocht u interesse hebben in de Franstalige
uitgave? Laat het ons weten!
boutique@mali-waalsdorp.nl

Nu ook voor de Malinezen te lezen:
‘Het dagelijks leven van de
Dogon’
Issa Guindo had een ideaal: de cultuur van het
Dogonvolk levend houden ook voor toekomstige
generaties die leven in een wereld die aan het
moderniseren is. Als zoon van een Hogon kende
Issa als geen ander de ‘ins and outs’ van de
traditionele Dogoncultuur. De Hogon vervult als
hoogstgeplaatste dorpsoudste een belangrijke
functie op alle terreinen van het leven: recht, geloof,
politiek en economie.
Issa zelf had gestudeerd in Europa en was zich
sterk bewust van de mondiale veranderingen, die
onvermijdelijk zouden leiden tot de aantasting van
hun oude cultuur. Als gids leidde hij veel toeristen
door het Dogongebied en maakte hen vertrouwd
met de denkbeelden van zijn volk over leven, de
goden en de dood. Dit werk deed hij veelal samen
met de reisorganisatie Baobab. Daarnaast wist hij
langs diplomatieke weg zijn invloed uit te oefenen
door als een ‘ambassadeur’ in contact te treden met
diverse culturele instanties in het buitenland en zo
de betrekkingen tussen deze landen te stimuleren.
Het idee ontstond om nu eens van binnenuit alle
verhalen op te tekenen met betrekking tot zijn
cultuur. Immers al bijna een eeuw wordt dit gedaan
door allerlei deskundigen van buitenaf. Met name
franse antropologen/onderzoekers hebben veel werk
verricht om inzicht te krijgen ín en het toegankelijker
maken ván de Dogoncultuur.
Helaas heeft Issa door zijn vroegtijdige dood – hij
stierf al op 42-jarige leeftijd- zijn werk niet zelf af
kunnen maken. De Nederlanders Henko Wentolt en
Angelica Molter zijn er in geslaagd om het voorwerk
van Issa uit te brengen in boekvorm, getiteld: ‘Het
dagelijks leven van de Dogon’. Aanvankelijk slechts
in het Nederlands, dus alleen te lezen voor een
Nederlands en Belgisch publiek.
Hoe blij zou Issa zijn als hij hoorde dat er nu ook een
Franstalige versie op de markt komt. In Mali gedrukt
en uitgegeven. De bedoeling is dat alle basisscholen
in Mali in het Dogongebied een exemplaar krijgen.
Als Stichting Mali-Waalsdorp zijn wij hier oprecht
verheugd over en we steunen dit plan ook met een
financiële bijdrage voor de verspreiding binnen de
cercle Bankass. LB

Website Stichting MaliWaalsdorp in de Franse taal
Nog slechts een kwestie van dagen en dan is het
zover: de Franstalige website kan dan de lucht in.
Vré Hermans heeft vele teksten vertaald en nieuwe
teksten zijn geschreven. ‘Knoppen’ zijn gemaakt en
alles wat verder in constructieve zin nodig was, is
door onze websitejongens Kasper, Bengt en Jesse
gebouwd dan wel ingevoerd. Met dank aan alle
betrokkenen.
De indeling is ook wat veranderd, omdat we
bij het Franstalige – veelal Afrikaanse publiek –
moeten uitgaan van andere interesses. We hopen
dat de communicatie met onze vrienden in Ende
geïntensiveerd zal worden. Het wordt nu ook voor
hen mogelijk om berichten op de site te plaatsen en
er valt te denken aan bijvoorbeeld een forum rondom
bepaalde ideeën. LB

Donateur worden?
www.mali-waalsdorp.nl
Geknipt

45 miljoen hectare nieuwe landbouwgrond werd in
2009 verhandeld. Voor de voedselcrisis van 2008 was
dit gemiddeld 4 miljoen hectare per jaar. Zo blijkt uit
het rapport ‘Rising Global Interest in Farmland’ van de
Wereldbank.
www.worldbank.org

‘Education is the most
powerful weapon which you
can use to change the world‘
Nelson Mandela
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Herhaalde oproep leden
kascommissie
Worldschool
Het nieuwe schooljaar is ruim twee maanden op
dreef en dat betekent dat de middelbare scholieren
van 5 VWO en 4 HAVO zich moeten beraden op de
keuze van een onderwerp voor het maken van hun
zogenaamde profielwerkstuk. Eerder maakten de
leerlingen de keuze voor hun profiel dat kan liggen
in de richting van natuur, gezondheid en techniek,
of in de richting van economie, maatschappij en
cultuur.
Begin van dit jaar hebben wij als Stichting MaliWaalsdorp bij Worldschool een onderzoeksplan
ingediend getiteld: ‘Its Peanuts’. Is het mogelijk om
in Mali te komen tot de verwerking van de pinda op
een dusdanige manier, dat men daar een bepaalde
vorm van economische onafhankelijkheid aan kan
ontlenen? Aspecten als duurzame teelt, de pinda
ingezet als bodemverbeteraar, verwerkingsproducten
van de pinda, organisatie van de arbeid zijn enkele
van de mogelijke onderzoeksvelden in dit kader.
Een groep leerlingen van de Pius X school is warm
gelopen voor ons ingediende onderzoeksplan. Wij
weten op dit moment nog niet op welk van de
mogelijke aspecten zij hun onderzoek gaan richten,
maar dat horen wij snel.
Het is de bedoeling dat zij naast literatuuronderzoek
ook gebruik maken van de kennis van professionals
uit het veld en dat zij contact leggen met de
Malinezen zelf. Assetou Kouyaté met wie wij al jaren
samenwerken en die in Nederland woont, zal ons
hierbij ondersteunen. Zij spreekt immers de taal van
haar land en is beter geïnformeerd over de specifieke
omstandigheden waaronder men in Mali moet
werken. Daarnaast is zij een prima intermediair.
Wij houden u op de hoogte van de voortgang van dit
project. LB

Stichting Mali-Waalsdorp is op zoek naar twee
donateurs van de stichting of twee ouders van
montessorischool Waalsdorp die met elkaar de
kascommissie willen vormen. Wij vinden het
een prettig idee als derden naar onze financiën
kijken en jaarlijks decharge willen verlenen aan de
penningmeester, maar ook goede adviezen kunnen/
willen geven hoe om te gaan met de donatiegelden.
Wij hopen binnenkort twee leden welkom te heten
binnen de kascommissie.
Tevens draagt een kascommissie o.i. bij aan een
professionele uitstraling van de stichting.
Aanmelden kan via:
ingrid@mali-waalsdorp.nl (penningmeester)

Geknipt
485 gevallen van kindersterfte worden dagelijks
voorkomen dankzij de strijd tegen malaria in Afrika. Dit
staat in het rapport ‘Saving Lives with Malaria Control’
van Roll Back Malaria. Als de strijd wordt doorgezet kan
Afrika, volgens de onderzoekers, een continent zonder
malariasterfte worden. www.rollbackmalaria.org
(IS Magazine nr.8 oktober 2010)
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