
 

 

 

 

Berichten van onze vrienden uit Endé  en Bamako.   

Na onze steunbetuigingen bij het uitbreken van de oorlog ontvingen wij aanvankelijk alleen de boodschap: 
“ons land is in groot gevaar”. Van Assetou Kouyaté (onze Malinees-Hollandse steun en vraagbaak) en 
Nouhoum Maiga (voormalig directeur van de Ecole Fondamentale in Endé, maar afkomstig uit Gao) hoorden 
wij al snel dat hun families veilig zijn.  

22 januari jl. bereikte ons een uitgebreider bericht van de burgemeester van Endé Soumaila Guindo.  Hij bedankt 
ons voor de steun en zegt dat het hen sterkt. De situatie in Endé en de rest van zijn commune is dan stabiel. Er was 
grote paniek van 7 tot 10 januari toen de jihadisten de Malinese militairen overwonnen hadden en afstevenden op 
hun doelen Pays Dogon, Djennée en Mopti om daar het cultureel erfgoed te vernietigen. Gelukkig heeft de Franse 
interventie Pays Dogon en de andere steden gered. De president heeft ‘l’etat d’urgence’ afgekondigd voor een 
periode van drie maanden voor het gebied. Burgemeester Guindo heeft in zijn commune een brigade ingesteld om 
waakzaam te zijn op verdachte individuen, extremistische infiltranten. Deze brigade bestaat uit jongeren van elk 
dorp en functioneert naar zijn zeggen goed. Zij zijn verder bezig zich te organiseren om steun te bieden aan de 
strijdkrachten. Het Pays Dogon staat sinds 11 januari onder strenge bewaking van de luchtmacht. Tot grote angst 
van de bevolking vliegt elk moment een helikopter laag over de falaise en het plateau. 
De scholen functioneren weer goed evenals de gemeentelijke administratie. 
Tussentijds zet de burgemeester zich in om tuinbouwprojecten van de grond te brengen om daarmee te voorkomen 
dat er een grootscheepse uittocht van jongeren ontstaat. 
Tot slot vraagt de burgemeester ons met klem hen niet in de steek te laten in deze moeilijke tijd. Zij hebben grote 
behoefte aan onze samenwerking en vriendschap. 
  
Via een vriendin van ons uit Bamako kregen wij 22 januari jl. bericht over de actuele situatie daar en in Endé. Met 
haar bureau TaraTours staat zij in regelmatige verbinding met Soumaila Guindo, de burgemeester van Endé. Hij 
heeft jarenlang voor TaraTours als gids gewerkt. In Bandiagara, de dichtstbijzijnde plaats met internet, is een 
legerpost ingericht, evenals in Sangha en Koro. In Bankass is de afgelopen twee weken geen markt gehouden 
vanwege veiligheidscontroles en ook is de weg afgesloten. In Sévaré, Mopti en Bandiagara geldt de avondklok en 
ook dan wordt de weg afgesloten.  

In Bamako is de ergste vrees geweken en heeft men het normale dagelijkse leven hervat. De scholen zijn weer in 
bedrijf met uitzondering van de Franse school waar extra veiligheidsmaatregelen getroffen worden. 
 

Actuele situatie Mali januari 2013 

Mali is de afgelopen weken wereldnieuws geworden vanwege de Franse militaire interventie, waarbij luchtaanvallen 
zijn uitgevoerd op het noorden van Mali. Het oogmerk is om het noorden van Mali te herwinnen. Sedert april 2012 
maken de fundamentalistische moslimorganisaties hier de dienst uit; zij willen van Mali een fundamentalistisch-
islamitische staat maken. Vanwege de oprukkende beweging westwaarts door deze strijders hebben de Fransen 
eerder ingegrepen dan gepland. De VN Veiligheidsraad had zich in december, na maandenlange beraadslagingen, 
akkoord verklaard met ingrijpen, maar een interventie werd pas later verwacht. Dit hing onder meer samen met het 
feit dat de troepenmacht van ECOWAS (Economische Gemeenschap van West- Afrikaanse Staten) nog niet in staat 
van paraatheid was. 

We zien in het nieuws geen beelden van de frontlinie. De internationale journalisten wordt de toegang geweigerd 
door Malinese en Franse militairen. Het wachten is op de youtube-filmpjes van gewone burgers. Hoe zal het gaan 
met de communicatie tussen de gewone burgers? Vertrouwt men elkaar nog of gaat men in iedereen een potentiële 
vijand zien? Wij lazen dat in Mopti alle mannen hun baard moeten afscheren op last van de militairen. De vraag is: 
zullen de infiltranten dit ook doen? 

Uit een interview met Sahel-deskundige Wolfram Lacher in de Zwitserse krant NZZ am Sonntag van 20-01-2013 
kwam naar voren dat Lacher een langdurig conflict voorziet waarbij twee kwesties spelen: enerzijds het 
terugdringen van de extremisten en het tevreden stellen van de inwoners van het noorden (Toeareg) die zich 
decennia lang achtergesteld hebben gevoeld bij het zuiden, anderzijds het conflict tussen de stammen uit dit gebied. 
De extremisten zouden volgens deze krant ook allianties zijn aangegaan met de plaatselijke elite - dus de 
stamhoofden - van dorpen, waarbij onderlinge rivaliteit in het spel komt.  

Inmiddels herwinnen de Franse en Malinese militairen terrein op de extremistische rebellen. De stad Diabali is 
bevrijd en de Franse en Malinese militairen trekken verder noordwaarts met het oogmerk het hele noorden te 
bevrijden en uiteindelijk de weg vrij te maken voor verkiezingen. 
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Belangrijk nieuws voor onze donateurs 

Wij zullen uiterste zorgvuldigheid betrachten met 
betrekking tot het overmaken van geld naar Endé. 
Investeringen in nieuwe projecten worden voorlopig 
opgeschort. Afhankelijk van het feit of de school al 
dan niet draait, zullen wij in maart de gebruikelijke 
helft van het jaarsalaris voor de leerkracht overmaken.  

Wij blijven echter zoeken naar wegen om onze 
vrienden in Mali zo goed mogelijk te ondersteunen 
zeker nu hun VRIJHEID in het geding is. Wij weten 
allen dat een oorlog gepaard gaat met gruwelijkheden. 
Laten wij hopen dat zij gespaard blijven. 

Hier op dit kaartje rechts ziet u hoe het Dogon gebied 
gelegen is ten opzichte van Mopti. In de falaise ziet u 
ook Endé liggen. 

 

 

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Mali-Waalsdorp - Redactie: Ingrid Bes en Lilian Boes – 27 januari 2013 

Inzet van soldaten en materieel van Malinese en Franse leger en ECOWAS. Drie extremistische groeperingen in het 
krachtenveld tussen noord en zuid Mali. (zie kaart hierboven) 

Malinese muzikanten slaan de handen ineen en maken protestsong.  
Zie op youtube de clip Mali-ko (Peace/la Paix). 

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op en bovendien verschijnen er steeds meer achtergrondartikelen met 
betrekking tot het conflict, zodat de actualiteit wellicht al achterhaald is als u deze brief leest. 

 


