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ICT lokaal gerealiseerd
Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan
met de realisatie van het computerlokaal op de
school in Ende. De plannen dateerden van 2011
toen wij de opzet bespraken met de delegatie uit
Mali, die bij ons op bezoek was. In een eerdere fase
hebben wij al meegeholpen aan de totstandkoming
van de infrastructuur voor deze voorziening, maar de
6 werkzame computers werden toen opgesteld in de
bibliotheek bij gebrek aan een aparte ruimte. Gelet
op het intensieve gebruik van de bibliotheekruimte
was dit een verre van ideale situatie, bovendien was
uitbreiding wenselijk van het aantal computers. Nu
is er voor het eerst een lokaal verrezen met heuse
ramen, geen overbodige luxe gezien de hoeveelheid
zand en stof.
Voorheen werden de schoollokalen gebouwd met
geïmporteerde gehakte natuursteenblokken. Bij
dit project is echter gebruik gemaakt van een
bouwtechniek, die elders in de Dogon onder
supervisie van de inmiddels overleden architect Joop
van Stigt op vele plaatsen werd toegepast. Samen
met de TU Delft had van Stigt deze productie- en
bouwwijze geïntroduceerd. Hoogwaardige geperste
aarde stenen, vermengd met 5% cement zorgen voor
een meer duurzame bouw, waarbij de architectuur
tevens meer eigen is aan de omgeving met de lemen
hutten. Zij stemden hun bouwmethode voortdurend
af met de Mission Culturelle de Bandiagara, de
Unesco-afdeling die het cultureel erfgoed bewaakt.
Hoe een en ander geworden is kunt u zien op de
bijgaande foto’s. De officiële opening heeft inmiddels
plaatsgevonden in bijzijn van burgemeester Soumaila
Guindo. Graag hadden zij gezien dat wij bij deze
gelegenheid acte de présence hadden gegeven, maar
helaas moeten wij nog afzien van een bezoek in
verband met de instabiele situatie Mali. LB

Samenwerking met
Montessorischool Waalsdorp
In 1999 zag onze stichting het levenslicht op
Montessorischool Waalsdorp. Zie onze naam:
Stichting Mali-Waalsdorp. Onder de kinderen en
docenten was een groot enthousiasme ontstaan
voor dit gebied door diverse lesprojecten die wij in
samenwerking met het onderwijsteam realiseerden.
Deze hadden altijd betrekking op het dagelijks
leven van een kind in Mali. Stichting Poste Seydou,
die hier ook een actieve rol in speelde, bood
ondersteuning aan de medische post in Endé.
De eerste geldinzameling van de Waalsdorpkinderen ging met Poste Seydou mee naar de
gezondheidspost in Endé voor de aanschaf van een
ambulancemotor. Poste Seydou was van mening dat
een direct contact tussen kinderen in het licht van
educatie meer vruchten zou afwerpen en zo ontstond
de scholenband tussen de Ecole Fondamentale en
Montessorischool Waalsdorp. Gedurende de vele
intensieve en later meer terloopse projecten hebben
wij getracht binnen het onderwijs invulling te geven
aan het beeld van een kinderleven in een land in
ontwikkeling. Deze wereld was immers mijlenver
verwijderd van het leven van de kinderen hier. Toch
kwam dat verre Mali soms verrassend dichtbij,
wanneer de kinderen de geuren roken die uit de Mali
leskisten kwamen, de producten proefden met hun
rechterhand (want de linker is voor vieze karweitjes)
en helemaal bij de feitelijke bezoeken van onze
vrienden uit Mali. Enkele oud Waalsdorp leerlingen
hebben ook deelgenomen aan de uitwisseling die in
2007 plaatsvond.
Nu bijna twee decennia later moeten we met elkaar
vaststellen dat er behoefte is aan loskoppeling.
Immers de tijden zijn veranderd, de meest betrokken
dragers van dit project zijn niet meer verbonden aan
de school. Het team heeft andere aandachtspunten,
enzovoorts. Het is goed geweest en we hebben
met elkaar bereikt dat een grote groep kinderen
de oren spitst als het woord Mali valt en zich
daar een bepaalde voorstelling van maakt die nu
eens niet verbonden is met de dagelijkse akelige
nieuwsbeelden, maar met het gewone leven van een
kind.
Op uitnodiging blijven wij vanzelfsprekend bereid
ons in te zetten voor het onderwijs over Mali aan de
kinderen op Montessorischool Waalsdorp wanneer
zij een project organiseren dat in het kader van
ontwikkelingssamenwerking met Mali relevant is. Wij
zullen ook de naam van Stichting Mali-Waalsdorp
handhaven, omdat montessorischool Waalsdorp aan
de wieg heeft gestaan. LB
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Een baanbrekend proces
Internationaal Strafhof
Herinnert u zich de journaalbeelden van de
fundamentalistische strijders die in de stad
Timboektoe in 2012 cultureel erfgoed vernietigden?
Eeuwenoude mausolea en een moskee werden
in elkaar geslagen, een deel van de bibliotheek
verwoest, eeuwenoude Islamitische geschriften
en boeken verbrand etc. De dader van het slopen
van de mausolea en de moskee was lid van de
extremistische militie Ansar Dine (tak Al Qaida).
Hij zou aan het hoofd hebben gestaan van de
moraalpolitie die de sharia opdrong in 2012 en
2013.
Deze dader heeft zichzelf schuldig verklaard aan
het ten laste gelegde in dit unieke proces van het
Internationale Strafhof in Den Haag. Hij zei spijt te
hebben van zijn daden en verklaarde dat dit soort
misdaden de mensheid niets goeds brengen. Voor
het eerst in de geschiedenis van het strafhof is
iemand berecht voor het plegen van wandaden tegen
materieel historisch erfgoed. Deze strafzaak kan
tevens bewijzen dat aanslagen op cultureel erfgoed,
zoals ook in Syrië nu, niet onbestraft hoeven blijven.
LB

Pagina 2

En hoe nu verder? Koers van
Stichting Mali-Waalsdorp
Met de realisatie van het ICT lokaal hebben wij
voorlopig het laatste grote project ondernomen.
Hoewel in de Dogon het leven rustig en zonder
dreiging verloopt, maakt de instabiele situatie in het
land als geheel het voor ons toch nog té risicovol
door Mali te reizen en onze partners in Ende te
bezoeken. In de huidige communicatie die bestaat
uit email- en sms-verkeer komen wij niet tot de
zo noodzakelijke inhoudelijke discussies die altijd
vooraf gingen aan een nieuw project. We moeten
elkaars denkwijze en gedachtengoed kennen en
respecteren. Het is moeilijk op afstand te beoordelen
welke nieuwe projecten relevant zijn voor verbetering
van de onderwijssituatie. Door de gewijzigde
bestuurssamenstelling van het Comité de Gestion
Scolaire, dat zich met onderwijszaken bezighoudt,
is alleen Issa Guindo voor ons een persoonlijke
bekende. Hij is directeur van de Ecole Fondamentale
Premier Cycle. De directeur van de Seconde Cycle
(middelbaar onderwijs) is kortgeleden vervangen.
Onze samenwerking met de partners in Ende stoelt
voor een belangrijk deel op vertrouwen. Dit moeten
wij kunnen blijven waarborgen.
We blijven voorzien in het salaris van één leerkracht.
De personeelsbezetting is nog steeds aan de magere
kant, zeker gelet op de grootte van de klassen (50
kinderen in de ochtend en 50 andere kinderen in
de middag per klas). De rijksoverheid voorziet niet
in alle salarissen. Een deel wordt door de lokale
overheid en bevolking gefinancierd.
U kunt zich wellicht voorstellen dat wij volop in
discussie zijn over de vraag: ‘En hoe nu verder?’ We
zijn ook in gesprek met collega-initiatieven die in
Mali werkzaam zijn en een soortgelijke ontwikkeling
doormaken met bijbehorende vragen. We staan
na 18 jaar op een kruispunt, waarbij we kunnen
vaststellen dat er waardevolle zaken gerealiseerd
zijn: denk aan de bibliotheek, de vele boeken,
leslokalen, ICT lokaal met uitrusting, infrastructuur
voor water en niet te vergeten een geweldig
uitwisselingsproject. Nu is de tijd aangebroken voor
nieuwe afwegingen en nieuwe keuzes. Wij houden u
op de hoogte. Suggesties van uw kant zijn van harte
welkom: info@mali-waalsdorp.nl LB

Resultaat Stichting Mali-Waalsdorp 2014
LASTEN

BATEN
euro

Salaris leerkracht Endé

1090,00

euro
Vaste donaties

Bureaukosten

110,45

Incidentele donaties

Representatiekosten

201,84

Bijdrage VMW

Bankkosten

144,11

Rente

Incidentele kosten

16,17

Aanleg waterleiding en
voorbereiding ICT lokaal

2.337,00

TOTAAL

3.899,57

918,00
1.235,00
0,00
273,28

Resultaat

1.473,29

TOTAAL

3.899,57

Balans Stichting Mali-Waalsdorp 2014
DEBET

CREDIT
euro

Saldo ABN

187,34

Saldo ASN

15.480,08

Voorraad Dogonboeken
TOTAAL

euro
Reserv. bouwkosten ICT-lokaal

2.533,08

Eigen vermogen

13.309,34

TOTAAL

15.842,42

175,00
15.842,42

De leden van de kascommissie, Guus Maes en Edo ter Bals hebben op 17 september 2016 de jaarrekening
2014 gecontroleerd en goedgekeurd.

Bij de jaarcijfers 2014
In 2014 hebben wij voor het grootste deel uit de jaarlijkse donaties de aanvraag vanuit Endé kunnen
honoreren, zodat zij een waterleiding konden aanleggen en tevens het voorbereidende werk konden uitvoeren
voor de toekomstige bouw van het ICT lokaal.
De donatie van het bouwfonds 2533,08 euro hebben wij apart gehouden van het eigen vermogen, omdat dit
de nadrukkelijke wens was van deze donateur, het geld te besteden aan de bouw van een lokaal in Endé.
Helaas bleef de bijdrage van het half jaar salaris voor de leerkracht in Endé van Montessorischool Waalsdorp
achterwege. IB

Oproep nieuw lid kascommissie
Al enige jaren vormt het duo Guus Maes en Edo
ter Bals de kascommissie van Stichting MaliWaalsdorp, maar Guus Maes moet vanwege
gezondheidsredenen zijn boekhoudkundige stokje
overdragen aan ………

Burgemeester
Soumayla Guindo (links vooraan op de foto) is
voor een nieuwe termijn van 5 jaar herkozen tot
burgemeester van Kani-Bonzon. Hieronder valt
ook het dorp Endé. Zijn verkiezingsslogan was:
“Progressons ensemble pour un développement
durable”, oftewel “Samen voor een duurzame
ontwikkeling”.

Wie wil zijn lidmaatschap overnemen en samen
met Edo 1 x per jaar bij de penningmeester thuis,
bij Ingrid, onder het genot van een kopje koffie
of thee en uiteraard met iets lekkers erbij, de
jaarcijfers controleren en accorderen? Ik boek alles
in Speed Balance.
U kunt zich opgeven via: ingrid@mali-waalsdorp.nl
Op deze plek wil ik nogmaals Guus bedanken voor
zijn inzet en boekhoudkundige adviezen en ook
veel sterkte wensen. IB
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Resultaat Stichting Mali-Waalsdorp 2015
LASTEN

BATEN
euro

Salaris leerkracht Endé

1.090,00

euro
Vaste donaties

870,00
350,00

Bureaukosten + porti

55,43

Incidentele donaties

Representatiekosten

60,00

Incidentele donaties ICT

4.815,00

Bijdrage kunstenaars ICT

4.521,03

Bankkosten ABN AMRO

178,55

Bankkosten Triodos

96,76

Incidentele baten

Incidentele kosten

18,80

Bijdrage VMW

Project ICT lokaal

14.499,00

Kosten kunstveiling ICT
TOTAAL

880,49
16.879,03

Rente
Resultaat
TOTAAL

13,50
0,00
194,76
6.114,74
16.879,03

Balans Stichting Mali-Waalsdorp 2015
DEBET

CREDIT
euro

Saldo ABN

144,94

Saldo ASN

8.048,34

Saldo Triodos

1.359,40

Voorraad Dogonboeken
TOTAAL

euro
Reservering bouwkosten

Benut voor ICTproject

Eigen vermogen

9.727,68

TOTAAL

9.727,68

175,00
9.727,68

De leden van de kascommissie, Guus Maes en Edo ter Bals hebben op 15 oktober 2016 de jaarrekening 2015
gecontroleerd en goedgekeurd.

Bij de jaarcijfers 2015
2015 was het jaar van het grote ICT project in samenwerking met Wilde Ganzen. In dit jaar zijn veel
aparte donaties gedaan ten behoeve van het ICT lokaal en ook hebben de kunstenaars met hun gedoneerde
kunstwerken een aanzienlijke bijdrage geleverd. Dit jaar kon dus de reservering van het bouwfonds besteed
worden, nadat ook Wilde Ganzen hieraan haar goedkeuring had verleend, omdat dit al gelden waren die
eerder gedoneerd waren voor aanvang van het project. Zij maakten hiervoor een uitzondering, omdat dit zo’n
duidelijk geoormerkte donatie was.
Helaas bleef ook dit jaar de bijdrage van het half jaar salaris voor de leerkracht in Endé van Montessorischool
Waalsdorp achterwege. Ik heb hier regelmatig herinneringen over gestuurd, contact gehad met directie en
bestuur, maar Montessorischool Waalsdorp neemt de leerkracht in Mali niet langer mee in het formatieplan
personeel. Vanaf 2016 zal deze donatie dus verdwijnen uit het resultatenoverzicht.
Langs deze weg willen wij vanuit de stichting en het onderwijzend personeel in Endé Montessorischool
Waalsdorp danken voor hun jarenlange bijdrage voor een leerkracht in Endé.
Ook hebben wij besloten de samenwerking met de ABN-AMRO te stoppen, omdat wij ons als stichting niet
langer konden verenigen met de doelen waarin deze bank het geld belegt. Wij hebben een koppeling kunnen
maken tussen ASN en Triodos, zodoende treft u in dit boekjaar drie banken aan in het overzicht.
Nogmaals hartelijk dank aan iedereen die het mogelijk heeft gemaakt dit geweldige project gefinancierd te
krijgen, zodat de Malinezen de bouw en inrichting konden realiseren. Voor onze partners in Mali was het bij
dit project nieuw, dat zij zelf een rapportage moesten schrijven en een financiële verantwoording aan Wilde
Ganzen. Ook Wilde Ganzen, nogmaals dank voor jullie ondersteuning aan dit project. IB

Donateur worden?
bezoek onze website

www.mali-waalsdorp.nl
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TINARIWEN
festival Mundial in Tilburg
Op een doorweekt festivalterrein na de plensbuien
van zondagochtend 26 juni laten de muzikanten ons
geloven dat we in de tropen zijn. Met je ogen dicht
kun je de geuren van Mali bijna opsnuiven, ogen
open en dan zie je de prachtige gewaxte kleding van
Tinariwen. Deze dag in vijfkoppige formatie.
De ‘Desert Boys’ – Touareg nomaden uit het noorden
van Mali - zijn gepokt en gemazeld. In de jaren
tachtig getraind in het leger van Kadhaffi en na zijn
val teruggekeerd naar Mali om daar kracht bij te
zetten aan de strijd voor een onafhankelijk Azawad.
Inmiddels hebben zij de wapens neergelegd, leiden
zij een nomadenbestaan als muzikant met de muziek
als hun enige wapen. Hypnotiserende klanken als
je je overgeeft aan hun muziek, een mengeling van
blues en rock – West-Afrikaanse muziek en westerse
muziek.
Sinds 2012 is het politiek zeer instabiel in het
noorden van Mali. Minusma de internationale
vredesmacht die hier gestationeerd is, waaraan
ook ca. 400 Nederlandse militairen deelnemen,
tracht greep te krijgen op de bedreigingen van de
terroristen, die de aanvankelijke vrijheidsstrijd van de
Toeareg hebben gekaapt voor hun eigen doeleinden.
Praktisch gezien houdt dit in dat Tinariwen geen
platen meer kan opnemen in de woestijn, zoals zij
aanvankelijk deden, maar dat zij hun albums nu
moeten opnemen in de VS. Een van de bandleden
is in 2013 in handen gekomen van Ansar Din
(gelieerd aan Al Qaida in de Islamitische Maghreb),
terwijl hij probeerde enkele gitaren in veiligheid te
brengen. Ansardin vindt evenals Isis muziek en dans
verderfelijk en is derhalve niet toegestaan in de
gebieden die zij onder controle hebben.
De roots van Tinariwen liggen in de West-Afrikaanse
muziek maar de contacten met westerse muzikanten
zijn legio. Niet de minsten zijn in de ban van hun
opzwepende en betoverende muziek: Cold Play, The
Stones, Bono om slechts enkelen te noemen. Als je
hen hoort spelen springen ook de klanken van Pink
Floyd en Ry Cooder door je hoofd.
In 2012 wonnen zij een Grammy Award in de
categorie’ Best World Music Album met “Tassili’.
“Thank you so muchis”, Are you okay?” is helaas het
enige wat de heren aan tekst uitbrengen tussen de
nummers door. Je zou zo graag horen waar ze nu
precies over zingen, hoe roepen zij op tot politieke
bewustwording, hoe motiveren zij hun Afrikaanse
luisteraars om warm te lopen voor hun politieke
strijd tegen onderdrukking en gebrek aan vrijheid?
Wij weten het niet, deze taalbarrière slechten wij niet
jammer genoeg.
De taal van de muziek wordt in elk geval wel
verstaan. LB

Pension Westerburen, Schiermonnikoog

Wist u dat...
... U zich op Schiermonnikoog een beetje in
Mali kunt wanen in Pension Westerburen?
pension@westerburen.nl (hier kunt u direct
boeken)
... Lex Szanto op zoek is naar 6 of 8 Malinese
mannen in Nederland die mee willen doen
in een reclamespotje van defensie? Indien u
geïnteresseerd bent of Malinese mannen in
Nederland kent, dan kunt u contact opnemen
met Ingrid: ingrid@mali-waalsdorp.nl
... Stichting Vive l’Initiative weer op ons pad
kwam en Franca Berkvens een artikel heeft
geschreven dat u kunt lezen op https://www.zin.
nl/2014/06/23/vive-franca/
... Ieder jaar het eerste weekend van juli het
Afrikafestival Hertmé gehouden wordt. Als u
geïnteresseerd bent kunt u de site in de gaten
houden. Voor 2017 is op dit moment helaas nog
niets bekend www.afrikafestivalhertme.nl IB
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