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www.vive-initiative.nl

Onderwijs & Vrouwen-initiatieven
een greep uit lopende projecten 

Een gelukkig en 
succesvol 2014!
Als eerste wensen wij u dit en 
hopen dat dit ook voor onze 
projecten zo zal zijn.
Deze nieuwsbrief (wat later dan 
gebruikelijk verschenen) staat weer 
boordevol informatie over onze 
projecten. V!VE bestaat in augustus 
15 jaar. Wat hebben we in 15 jaar 
veel voor elkaar gekregen! 
We koesteren de successen maar 
hebben ook gemerkt, dat sommige 
projecten ondanks alle goede 
bedoelingen de eindstreep niet 
hebben gehaald.

Sanitaire voorzieningen 
bij onze school in Mali
De twee nieuwe klassen in het nomadendorp 
Dialangou zijn bijna voltooid. Als de 
klaslokalen eenmaal ingericht zijn kan de 
leerkracht de groepen leerlingen herindelen. 
Door geoormerkte donaties uit Nederland is er 
een toiletblok gebouwd, zodat de kinderen niet 
meer buiten hoeven te plassen.

In een notendop
Stichting V!VE l’Initiative helpt met de financiering van 
aanvragen uit Burkina Faso, Mali en Ghana die te maken 
hebben met onderwijs (met name meisjes in de middelbare 
schoolleeftijd) en economische vrouwenactiviteiten in 
groepsverband. Soms kan het voorkomen dat V!VE door een 
speciale donatie iets doet m.b.t. gezondheidszorg, zoals 
bijvoorbeeld het opknappen van een verloskundigencentrum 
of het helpen ontwikkelen van een EHBO post.

wanneer richt je een 
stichting op
Franca:”de documentaire die Mirjam van Veelen in 1998 
maakte van de eerste 3 projecten die ik hielp verwezenlijken 
hebben geleid tot de oprichting van stichting V!VE l’Initiative. 
Ik had de film in geen 10 jaar meer gezien en aangezien 
Maureen een korte documentaire van onze projecten gaat 
maken, was ik benieuwd wat ik nu van die documentaire van 
toen zou vinden. Het trof me dat degenen die toen een rol 
speelden in deze documentaire het belang van ons werk zo 
goed onder woorden brengen. Ik sta nog steeds vierkant 
achter de oprichting van V!VE”.

Vrouwen uit een buitenwijk in Bobo-Dioulasso - Burkina Faso laten trots 
hun handeltje zien aan Baba en Gogo (de projectleiders uit Mali) die op 
werkbezoek zijn bij Franca. De zaden van de neré-boom worden hier 
gedroogd om de zogenaamde Afrikaanse Maggi (soumbala) van te maken.

School in Dialangou is uitgebreid en 
op het schoolterrein latrines zijn 
gebouwd, hier beide nog in aanbouw.



Intussen in  
Offinso te Ghana

Mali 
veel in het nieuws
Er is in een jaar tijd veel gebeurd; 
eerst waren het de naar het 
zuiden trekkende strijders, die 
een onafhankelijke staat -de 
Azawad- wilden oprichten, om 
begin van 2013 door het Franse 
leger te zijn teruggedrongen.

Mopti, de stad middenin het land heeft flink 
geleden. Er is een militaire basis en het 
vliegveld is een belangrijk strategisch doel. De 
economische situatie in de regio is belabberd. 
De belangrijkste middelen van bestaan, visserij 
en toerisme, zijn in het hart geraakt. De gezinnen 
van onze 60 bursalen leven in armoede. 

Evenals vorig jaar besloot V!VE uit solidariteit 
een grote zak rijst aan elk gezin te geven; het 
blijft echter een druppel. Onze mensen ter 
plaatse, Baba en Gogo, spannen zich enorm in 
om de gezinnen moed in te spreken. Waar 
mogelijk is bij ernstige gezondheidsproblemen 
een beroep gedaan op het V!VE’s noodfonds.

Voor het tweede opeenvolgende jaar kon Franca 
Berkvens vanwege het negatieve reisadvies niet 
naar Mopti afreizen en zijn Baba en Gogo naar 
Burkina gekomen. Alle gesprekken, die anders 
in Mopti gevoerd worden, konden zodoende 
doorgaan, en voor hen was het een welkome 
afleiding. Het allerleukste waren de bezoeken 
die zij aan de projecten aflegden. Onze 
stagiaires namen hen mee naar de vrouwen- 
werkgroepen, ze kregen verslag van de 
microkredieten, gingen mee naar de 
‘computerlesbus’ waar onze leerlingen cursus 
kregen en bezochten een mango-drogerij.  
Baba raakte zo geïnspireerd dat hij alles wel 
naar Mopti mee wilde meenemen.

Reis met een doel
Carla Kuit is niet alleen een donateur die vanaf ons begin 
kwartaaldonaties deed voor onderwijsprojecten, zij gaat 
deze winter gedurende 3 maanden voor het 4e jaar 
Engelse les geven aan de leerlingen van V!VE.
Ze is zo gesteld geraakt op haar leerlingen, dat ze er maar 
niet toe kan besluiten dit vrijwilligerswerk-hoofdstuk af te 
sluiten. Carla heeft afgelopen december zelf een cursus 
Engels voor gevorderden afgerond, om zo haar leerlingen 
nog betere kwaliteit te kunnen bieden. V!VE moedigt 
donateurs aan om ook eens vrijwilligerswerk te komen doen. 
Een leuke manier om een poosje in Afrika te verblijven.

Sinds ruim 10 jaar heeft V!VE een relatie met de School 
van Charity Bosompem (kinderdagverblijf + basisschool 
+ Junior Secondary School). Kinderen uit arme gezinnen  
werden door haar gratis toegelaten op school. Dit was 
echter een enorme belasting voor haar, en ze kon  
ternauwernood de leerkrachten betalen. We besloten  
70 leerlingen te oormerken als bursalen van V!VE.  
Vanwege het natuurlijke verloop zijn dat er nu 51.

In 2011 besloten we zeven getalenteerde leerlingen die 
van haar school afzwaaiden de kans te geven naar de 
Senior Secundary School te gaan. Als de fondsenwerving 
goed verloopt volgen er nog meer. Met een wervelende 
sponsor-actie heeft V!VE €15.000 opgehaald, om een 
nieuwe voorziening te helpen bouwen bij de bestaande 
school van Mrs. Charity. Na jaren van afzien in geïmprovi-
seerde houten onderkomens gaan de kleuters naar hun 
eigen klaslokalen. Charity is goed op koers en V!VE bouwt 
de relatie in Afrikaans tempo af.
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Baba en Gogo tijdens het werkoverleg op het terras van  
Villa Rose met Aminata, een van de stagières van V!VE.

De bouw van het nieuwe kinderdagverblijf voor ± 200 kinderen 
tussen de 2 en 6 jaar van de Osei Sarpong International School is hier 
nog in volle gang, V!VE gaat er in februari een bezoek brengen. 



Villa Rose 
gaat 
verhuizen
Moctar en Franca die al bijna  
7 jaar Auberge Villa Rose runnen 
krijgen versterking van Klaas van 
der Burg (oud penningmeester 
V!VE) en zijn vrouw Lean van 
Eekelen.

Villa Rose opent in januari een 
nieuw onderkomen met 14 
kamers die uitkijken op een 
prachtig bomenpark niet ver van 
het centrum van Bobo-Dioulasso.
Als u ooit overweegt naar Afrika 
te gaan of als u besluit 
vrijwilligerswerk in Bobo-
Dioulasso te komen doen kunt u 
er zeker van zijn, dat u Afrika van 
binnenuit meemaakt, de 
genoegens heeft van een 
privéomgeving in Hotel Villa Rose, 
én voldoende hulp bij het 
organiseren van uw reis en/of 
vrijwilligerswerk.

www.villarosebobodioulasso.com
email: villarosebobo@gmail.com

Nieuw project: 
Betrokken oud studenten 
als stagiair bij V!VE in Bobo
Het bestuur houdt een keer per jaar een 
brainstormdag; zitten we op koers? Zijn er 
verbeterpunten, zijn we zelf nog gemotiveerd.
Deze onderwerpen hebben onze aandacht omdat de 
agenda overloopt.

In 2012 hadden we hiervoor een lange zomerdag uitgetrokken om nieuwe 
ideeën af te wegen. Op een moment kwam het onderwerp ter sprake dat ons 
na aan het hart ligt. Wat zou V!VE nog kunnen betekenen voor onze 
afgestudeerde oud-leerlingen. We besloten in Bobo-Dioulasso het idee voor te 
leggen; kan V!VE stageplaatsen aanbieden.
En zo begonnen we in december 2012 op kleine schaal met twee oud-
leerlingen die 4 maanden stage lopen. Beiden hebben een opdracht gekregen 
van coach Jean Dibouloni, die voor V!VE een belangrijke rol speelde in een 
professionelere begeleiding van V!VE aan de vrouwenassociaties. 

Aminata Tou (studie marketing/communicatie) schreef een stuk over de het 
rendement van de productie van zeep en Afrikaanse Maggi (soumbala) in de 
groep van de wijk Kodeni en Sibalo Lassina (studie sociologie) maakte een 
diagnose van de organisatie van deze vrouwengroep. Nadat de officiële 
stageperiode in mei 2013 was afgesloten, vroeg V!VE aan hen of zij op uurbasis 
hun werk konden blijven voortzetten. We zijn tot nu toe tevreden over de 
nieuwe benadering en hopen natuurlijk met hen dat zij met hun ervaring een 
leuke baan vinden.

Website V!VE krijgt een grondige beurt
De website gaan we opfrissen; niet alleen wordt de site 
gebruiksvriendelijker door betere knoppen en functies, er bestaat 
straks ook de mogelijkheid om online donaties te doen.
 V!VE wil u minstens 4 keer per jaar op de hoogte houden. Dit doen 
we het liefst door u een mail te sturen met de laatste nieuwtjes, of 
we maken u attent op een blog op de V!VE website.

Auberge Villa Rose gaat verhuizen en de 
naam verandert dan in Hotel Villa Rose.
Hieronder alvast een kijkje bij avondlicht.

Aminata telt hier een terugbetaalde lening. De vrouwen kunnen door deze leningen een kleine 
economische activiteit beginnen (zoals zeep maken) dat hen iets meer armslag geeft bij de 
opvoeding van hun kinderen en het organiseren van hun huishouding.
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Colofon
Stichting V!VE l’Initiative
Postbus 14804, 1001 LH Amsterdam
info@vive-initiative.nl
www.vive-initiative.nl
Giro: 8659399
Kamer van Koophandel: 34118245

Initiatiefnemer:
Franca Berkvens

Bestuursleden:
Henk van Veen voorzitter
Hessel Dik penningmeester
Annette Bool secretaris
Charlotte Borggreve bestuurslid, fondsenwerving
Klaas van der Burg bestuurslid (in Burkina Faso)
Bianca van der Veer bestuurslid, PR, vormgeving 

Met dank aan:
Miriam Kolkman eindredactie V!VE reisbrief 
Adil Kengen digitale verzending + techniek V!VE Website

Met plezier kunnen we melden dat het in 
korte tijd is gelukt om genoeg geld voor het 

kopen van 150 Waka-Waka lampen bij 
elkaar te krijgen. Waka-Waka betekent 

in het Swahili: ‘schitterend licht’.
De Waka-Waka zonnelampen zijn bestemd voor de 
beurskinderen van V!VE in Burkina Faso en Mali, die 
op dit moment niet zijn aangesloten op het electri-
citeitsnet. De Waka-Waka lampen geven licht door 
ledlampen die zich voeden door middel van zonlicht. 

De accu van de solarlamp laadt zich overdag op en 
verzamelt voldoende energie voor zestien uur. Een 
mooie uitvinding voor kinderen die nu hun huiswerk 
moeten maken bij kerosinelampen die immers gevaarlijk 
(brand), ongezond (uitstoot), duur en milieuvervuilend 
zijn. Of bij zaklantaarns, die duur (batterijen) en slecht 
voor het milieu zijn. In december en januari zijn de 
lampen door bezoekers aan Bobo Dioulasso meegenomen 
en via de lokale projectleiders krijgen de kinderen de 

Waka-Waka lampen met daarbij een instructie voor gebruik.

WAKA-WAKA

Schrijf alvast in uw 
nieuwe agenda; 
op 14 september 
vieren we graag met 
u dat V!VE 15 jaar 
wordt
Voor de gelegenheid hebben we Maureen 
Birney gevraagd om in januari naar Afrika 
te komen en enkele van onze projecten op 
film vast te leggen. Dit materiaal zal vast 
de tongen losmaken voor interessante 
discussies met u. 
Koffiehuis Lloyd in Amsterdam (oostelijk 
havengebied) vonden we zo inspirerend 
dat we ervoor kozen het verjaardagsfeest 
weer in hun achterzaal te vieren. 
De uitnodiging volgt natuurlijk.

V!VE l’Initative kon alle projecten 
uitvoeren dankzij uw donatie en de 

hulp van de mensen die we ter 
plaatse ontmoetten. 

We danken ieder van u oprecht voor 
uw bijdrage. 

Nieuwe donaties en giften zijn 
natuurlijk van harte welkom.

giro 8659399
Bezoekt u ook eens onze website 
om nog uitgebreider te kunnen 

lezen over onze activiteiten!

www.vive-initiative.nl

Bestuur
In het bestuur hebben we afgelopen jaar verschillende 
wisselingen gehad. Anke van Beckhoven heeft na 10 jaar 
besloten dat het voorzitterschap echt wel mooi is geweest en 
Henk van Veen nam het stokje over.
Klaas van der Burg heeft zich de afgelopen jaren als een 
geduldige engel gestort op het verbeteren van de 
administratie. Hessel Dik is vanaf januari de nieuwe 
penningmeester, en heeft het stokje van Klaas overgenomen.
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