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Beste donateurs en vrienden van stichting MaliWaalsdorp,

Actuele zaken in het dorp Endé
U heeft lange tijd niets van ons gehoord, wat niet
wil zeggen dat het in Endé rustig was. Het zijn
turbulente tijden voor onze vrienden in de Dogon.
Later meer hierover.
Over ons samenwerkingsproject met de Ecole
Fondamentale (EF) viel er niet zo veel nieuws te
melden. Wij continueren de salarisondersteuning
voor het leerkrachtenteam op de Ecole
Fondamentale. Meer dan ooit is deze
ondersteuning noodzakelijk om de Ecole
Fondamentale met voldoende menskracht te laten
draaien. De financiële bijdrage die de bevolking zelf
vanouds biedt als bijdrage voor het onderwijs is
minimaal vanwege de moeilijke economische
situatie. Met het wegvallen van het toerisme zijn
alle financiële reserves opgedroogd.

Ongeval
Soumaïlla Guindo, de burgemeester van de
commune waaronder Endé valt, is twee maanden
geleden gewond geraakt bij een ernstig
busongeluk. Soumaïlla heeft bekneld gezeten en
moest ten gevolge daarvan helaas zijn rechterhand
laten amputeren. Met een handicap als deze
bieden de beperkte mogelijkheden qua protheses
in Mali niet veel perspectief voor het compenseren
van gemiste functies van de hand.
Hij maakt er in de briefwisseling niet veel woorden
aan vuil, een kenmerkende mentaliteit in Mali ten
aanzien van de risico’s die het leven met zich
meebrengt.

Nieuwe posities
Issa Guindo, huidige directeur van de Ecole
Fondamentale gaat zijn plek inruilen voor een
positie als pedagogisch adviseur bij de CAP, Centre
d’Animation Pédagogique, een soort
schoolbegeleidingsdienst zoals wij die kennen. Hij
volgt hiermee dezelfde weg, die voorheen ook
Oumarou d’Uro Ogon, toenmalig directeur van de
seconde cycle, bewandelde. Zij kennen als geen
ander de dagelijkse praktijk van het onderwijs, met
de voorkomende problematiek en kunnen vanuit
hun nieuwe functie een waardevolle bijdrage geven
aan de verbetering van het onderwijs, zowel voor
leerlingen als leerkrachten.
Een goede bekende gaat de directeursfunctie op
de EF vervullen, namelijk Hamidi Guindo.
Wij kennen hem al sinds 1999, toen hij lid was van
het oudercomité van de EF. Hij heeft samen met de
toenmalige directeur Nouhoum Maïga ongelooflijk
veel gedaan aan sensibilisering, dat wil zeggen het
overtuigen van ouders van de noodzaak hun
kinderen naar school te laten gaan. Een bijzonder
succesvolle benadering waarmee de aantallen rap
stegen en in het bijzonder ook veel meer meisjes
het onderwijs gingen volgen.
Hamidi Guindo werkt zelf ook als leerkracht, dus
kent het onderwijs van binnenuit. Wij verwachten
dat zijn aanstelling de contacten en samenwerking
met ons zal intensiveren.
In 2012 was hij hier samen met onder meer Issa
Guindo op werkbezoek.
Gelijktijdig zal er ook een nieuw Comité de Gestion
Scolaire aantreden. We zullen dus veel nieuwe
gezichten zien de komende tijd.

“Vlucht na geweld”
zie pagina 3
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Resultaten Stichting Mali-Waalsdorp 2019
LASTEN

BATEN
euro

Salaris leerkracht Endé
Bureaukosten + Porti
Schoolmaterialen
Bankkosten Triodos

TOTAAL

1.090,00
59,70
2.330,00
203,81

3.683,51

euro
Vaste donaties

725,00

Incidentele donaties

700,00

Rente

5,91

Resultaat (ivm eenmalige
bijdrage schoolkosten)

2.252,60

TOTAAL

3.683,51

Balans Stichting Mali-Waalsdorp 2019
DEBET

CREDIT
euro

Saldo ASN

9.165,59

Saldo Triodos

220,44

Voorraad Dogonboeken

175,00

TOTAAL

9.561,03

euro
Eigen vermogen

9.561,03

TOTAAL

9.561,03

Wij, de leden van de kascommissie, hebben de jaarrekening 2019 van de Stichting MaliWaalsdorp te Den Haag gecontroleerd op 16 februari 2020.
Wij verklaren, dat het resultaat ad Euro 2.252,60 (verlies = uitgaven schoolmaterialen), en de op
de balans opgevoerde banksaldi alsmede het eigen vermogen ad Euro 9.561,03 in
overeenstemming zijn met onze bevindingen uit de controle van de administratie van 2019.
NB
In 2019 zijn de inkomsten van de donaties afgenomen, enerzijds, omdat een aantal donateurs
hebben opgezegd vanwege privé omstandigheden en anderzijds omdat er spijtig genoeg trouwe
donateurs zijn overleden.
Wij hebben gehoor gegeven aan het verzoek uit Ende schoolmaterialen te mogen aanschaffen,
zodat de kinderen in Ende weer pennen en schriften hebben, mede daardoor is het eigen
vermogen geslonken.
De bankrente is dramatisch laag ten opzichte van toen we begonnen in 1999, toen ontvingen we
nog ruim 100 euro en nu slechts 5 euro 91.
Edo ter Bals
Jeroen Maes
Leden kascommissie
Den Haag, 16 februari 2020
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Steun

Vlucht na geweld

Wij stellen het bijzonder op prijs dat u nog steeds
uw vertrouwen laat blijken in het werk van onze
stichting en danken u daarvoor hartelijk.
Hopelijk bent u tot op heden gezond door de
pandemie gekomen. We wensen u het allerbeste
toe en graag tot een volgend bericht.

Vrijwel direct na Soumaïlla’s thuiskomst uit het
ziekenhuis werden twee directe buurdorpen op 2
kilometer afstand van Endé opgeschrikt door een
brute aanval op 17 en 28 februari jl.
Jihadisten roofden al het vee dat behoorde aan de
inwoners van deze dorpen, brandden hutten plat,
roofden bezittingen en vermoordden twee mensen.
Ondanks talrijke pogingen die burgemeester
Soumaïlla Guindo ondernam kwam er geen hulp,
geen bescherming vanuit militaire hoek noch van
de politie.
Uit angst voor een soortgelijke aanval op het dorp
Endé is de bevolking gevlucht in de beschutting
van de falaise, de bergwand, met achterlating van
de oudsten, voor wie het niet mogelijk was de
bergwand op te gaan, en al hun goederen.

Vriendelijke groet,
Ingrid Bes en Lilian Boes

Na ongeveer een week keerden zij terug naar het
lager gelegen dorp met angst om het hart voor
vervolgaanvallen. Het is voor ons niet inzichtelijk
wie er precies in dit conflict tegenover elkaar staan.
Eerder was er al sprake van het platbranden van
dorpen in de omgeving waarbij Dogon als
landbouwers en Peul als veehoeders tegenover
elkaar stonden. Vermoedelijk worden deze etnische
conflicten aangewakkerd door de
fundamentalistische groeperingen.
Soumaïlla Guindo berichtte onlangs dat de
verschillende partijen in het conflict met elkaar in
gesprek zijn. Alles bij elkaar blijft de situatie
explosief en zorglijk.
COVID 19 geeft in Endé geen problemen tot nog
toe. In Mali als geheel zijn de cijfers ook laag. 15
april bijvoorbeeld 207 besmettingen.
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