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School in Dialangou
De school in Dialangou is klaar, zoals de prachtige foto’s laten zien.
Het is de school gelukt om één van de onderwijzers door de gemeente Mopti 
betaald te krijgen en ook leveren de ouders een weliswaar heel kleine 
bijdrage, als schoolgeld voor de kinderen.
Meer zit er op dit moment niet in, zo vertelt projectleider Baba. 
De berichten over de situatie in Mali zijn niet erg hoopgevend.
De oogst is ook dit jaar weer slecht geweest en er is geen zicht op 
aantrekken van de economie. 
V!VE blijft volgen hoe het met de school gaat.

Basis- of beroepsopleiding
Tijdens het  feest ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van V!VE was een 
van de vragen: geven we onze beursleerlingen een basisopleiding of kiezen 
we voor een beroepsopleiding.
Voor Mali geldt dat V!VE in samenspraak met de lokale projectleiders nu 
kiest voor een basisopleiding (dat is lagere school en eerste fase van het 
voortgezet onderwijs) van klas 1 t/m 9. Leerlingen sluiten de school dan af 
met een diploma. Degenen die goed zijn kunnen vervolgens met een beurs 
van de overheid naar de tweede fase van het voortgezet onderwijs. 
Het volgen van een beroepsopleiding biedt op dit moment te weinig 
perspectief op werk en er zijn te hoge kosten mee gemoeid om hierop in te 
zetten.
V!VE wil zich de komende jaren vooral inzetten om de beurzen voor de 
meisjes te garanderen en dat is een meerjarige investering. We hopen 
dan ook dat u V!VE voor meerdere jaren wilt blijven steunen.

100 meisjes naar school 
in Koutiala
Koutiala is een tweede plaats in Mali, waar V!VE beurzen aan meisjes geeft.
De afgelopen 3 jaar heeft V!VE de projectleider ter plaatse gesteund om in 
de dorpen rond Koutiala met ouders in gesprek te gaan om hen te 
stimuleren hun dochters naar school te sturen.
Dit project is inmiddels afgerond en 100 meisjes hebben op deze manier een 
weg naar school gevonden.
Op dit moment zijn er nog in twee dorpen 45 meisjes met beurzen. De ene 
helft gaat naar de basisschool, de andere helft naar de onderbouw van de 
middelbare school. De meisjes op de basisschool krijgen ook bijles en dat 
leidt tot beter resultaat op school.
De kosten van de bijlessen zijn bij de middelbare school helaas zo hoog, dat 
V!VE daarvan af heeft moeten zien. 
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         Politieke situatie
In de Nederlandse pers is er uitgebreid aandacht voor geweest; 
op 31 oktober heeft na twee dagen grote sociale onrust  de 27 jaar 
regerende president Blaise Compaoré het veld geruimd.
Massale protesten gingen hieraan vooraf. De opkomst van de bevolking was 
groot, in de hoofdstad sprak men van 1 miljoen betogers.
Compaoré had een grondwetswijziging willen invoeren om wederom 
herkiesbaar te zijn. Daarvoor had hij de parlementsleden omgekocht. Maar 
hen werd de weg versperd naar het parlementsgebouw: het gebouw was in 
brand gestoken. Er is nog het een en ander in de fik gegaan. Dat betrof het 
bezit van de 'vrienden van de president' die zichzelf hadden verrijkt. Er zijn 
doden gevallen, maar het leger hield zich opvallend rustig en koos als 
eerste de kant van de bevolking.
De dag na het vertrek van de president begonnen de betogers de stad op te 
ruimen. Zoiets is ongekend, maar in Burkina Faso gebeurt het.
Er heerst optimisme, het is natuurlijk de 'talk of the town'. De opstand heeft 
niet direct invloed op de projecten van V!VE gehad, alleen een paar dagen 
van verplichte sluiting van de scholen.

Microkredieten
V!VE heeft de ideeën en suggesties, die op ons jubileumfeest naar voren zijn 
gekomen, vastgelegd. Franca is sinds 26 november terug in Bobo en  
overlegt met de projectleiders over de kans van slagen van de suggesties.
Op 3 december zat zij met Claudine en Sibalo, verantwoordelijk voor de 
microkrediet-groepen aan tafel om te polsen of zij het haalbaar achten dat 
de vrouwengroepen met meer vernieuwende ideeën kunnen gaan werken.
Begrijpelijk gaan de vrouwen voor 'safe' en dat betekent dat er o.a. heel 
veel zeep wordt gemaakt en heel veel lokale handel wordt gedreven.
De meest creatieve vrouwen hebben hun krediet gespendeerd aan b.v. het 
maken van lokale sapjes, het bereiden van eten voor mensen die in de buurt 
werken of het beginnen met een mobiele kapsalon. 
We verwachten dat het bereiken van nieuwe markten voor deze groep arme 
analfabete vrouwen lastig is, maar onze Claudine en Sibalo snappen in ieder 
geval heel goed wat onze achterliggende gedachte is, en we zullen nog wat 
geduld moeten hebben. 
V!VE gaat vanaf begin volgend jaar de eerste vrouwengroepen naar de 
spaarbank begeleiden. Ze hebben nu in anderhalf jaar 3 x geld kunnen 
lenen, en we geven hen nog een jaar begeleiding en een garantstelling. 
Over ruim een jaar verwachten we dat de spaarbank hen zonder onze 
hulp krediet verstrekt. De bedoeling is dat V!VE dan nieuwe groepen 
vrouwen een zelfde traject aanbiedt. Tot nu toe hielpen we meer dan 200 
vrouwen verdeeld over 6 associations.

Bursalen Bobo
Het is nog te kort na aankomst van Franca in Bobo, om iets concreets te 
zeggen over de tips en adviezen m.b.t. de 110 bursalen van Inna Bayé. 
We willen Inna na die 15 jaar dat zij begeleiding geeft een extra taak geven, 
omdat we merken dat er schooluitval is en dat er vanwege de arme milieus 
waar de leerlingen vandaan komen meer effectieve hulp nodig is. We gaan 
Inna daarvoor professionele ondersteuning aanbieden. Daarmee hebben we 
een gesprekspunt dat op 14 september ter tafel kwam ter harte genomen.

Een ander punt dat V!VE haalbaar acht: laat de oud-leerlingen hun kennis 
en expertise inbrengen in de ‘V!VE familie’. Ze doen er nuttige ervaring mee 
op, zijn beter in staat om 'en plein public' te vertellen over wat onderwijs 
hen heeft gegeven, en -echt Nederlands- doen wat terug voor de 
samenleving. We blijven ons er van bewust dat het leveren van intellectuele 
prestaties, gezien de benarde omstandigheden die veel leerlingen dagelijks 
ervaren, moeilijk blijft. Waar we kunnen, doen we iets extra's in de vorm van 
een schoollunch of medische hulp.
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De Kleuterschool in 
Offinso is af!
In Offinso bouwden we een nieuwe kleuterschool op het terrein van de 
Osei Sarpong International School. 
Het duurde wat langer dan gepland, want de aannemer viel van een dak en 
lag lang in het ziekenhuis, dat vertraagde de bouw. 
Maar nu is de school af en hij is heel mooi geworden!
Kinderen, ouders, leerkrachten en vooral de directrice Mevrouw Charity 
Bosompem en V!VE zijn heel blij met het resultaat.
We hebben van de Cornelis Vrijschool een bedrag gekregen om een 
klimrek te kopen en schoolmateriaal, dat maakt de school helemaal af!

Bouw van waterput, pomp 
en twintig latrines
Voor een nieuw initiatief in Offinso vragen wij uw aandacht: de bouw van 
een put, pomp en twintig latrines voor de Osei Sarpong International 
School, voor het totale bedrag 25.000 euro.
Initiatiefneemster en directrice van de school is Mrs Charity Bosompem. 
Toen zij leerkracht was op een school elders ontstond bij haar het idee om 
een kleuterschool/crèche te beginnen voor 2-6 jarigen, om zo de moeders 
gelegenheid te geven om te gaan werken. Op eigen initiatief is ze begonnen 
om in een leegstaand magazijn deze school op te zetten. 
Naarmate de kinderen ouder werden ontstond de behoefte aan een lagere 
school en later aan een 3-jarige middelbare school (Junior Secundary 
School). Mrs Bosompem heeft met steun van V!VE alle scholen kunnen 
bouwen, waar nu zo'n 600 leerlingen les hebben. 
Het is hoognodig dat deze kinderen schoon water kunnen drinken en naar 
de wc kunnen gaan. Mrs Bosompem wil graag een put en pomp en twintig 
latrines bouwen. Er is nu geen water en de kinderen doen hun behoeften in 
de bosjes: een zeer onhygiënische toestand met groot gevaar voor de 
gezondheid!

Help ons om de pomp, waterput en 
latrines te bouwen!
Uw donatie kunt u overmaken op:
NL38 INGB 0008659399
Graag ontvangen we van u een mail met uw gegevens, zodat we u kunnen 
bedanken en op de hoogte houden van onze activiteiten. 

U kunt ook een 5-jaarovereenkomst met V!VE sluiten. Dat is 
goed voor het perspectief van de meisjes en voor u gunstig 
i.v.m. belastingen. 
Voor meer informatie: www.vive-initiative.nl / donaties


