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Akuaba!
Dat  is  wat  je  overal  in  Ghana  
hoort,  of  anders  wel  het  Engelse  
synoniem:  welcome.  In  Ghana  is  
dat  geen  loze  kreet.  De  Ghanees    
is  erg  gastvrij,  dat  hebben  we  
aan  den  lijve  ondervonden.

Toen  bestuurslid  Anke  van  Beckhoven  en  
Franca  Berkvens  er  in  2006  een  week  
doorbrachten  had  mrs.  Charity  een  
programma  voor  hen  bedacht  waarin  
nauwelijks  ruimte  was  voor  eigen  initiatief.  
Volgens  Ghanese  gewoonte  droeg  zij  de  
volledige  verantwoordelijkheid  voor  hun  
verblijf.  Er  was  zelfs  een  kerkdienst  
voorbereid,  die  zij  ternauwernood  konden  
afwimpelen,  maar  een  bezoek  aan  de  koning  
van  Offinso...  het  was  onbeleefd  om  dat  te  
weigeren.  Het  bleek  zelfs  een  ware  belevenis  
om  ontvangen  te  worden  in  de  hofhouding.
De  Ashanti-cultuur  is  tot  op  de  dag  van  
vandaag  springlevend,  er  wordt  met  veel  
trots  gepraald  in  goudkleurige  lappen  stof,  
die  op  een  kunstige  wijze  om  de  schouders  
van  de  hooggeplaatste  persoon  worden  
gedrapeerd.  Niet  minder  fraai  zijn  de  gouden  
sieraden,  het  speciale  schoeisel  en  de  
parasols  waarmee  de  hofhouding  de  koning  
uit  de  zon  houdt.

Voor  bestuurslid  Bianca  van  der  Veer  en  
Franca  was  het  bezoek  in  december  2010  
vooral  bedoeld  om  de  banden  aan  te  halen  
en  belangstelling  te  tonen  voor  de  
inspanningen  van  mrs.  Charity,  waarmee  
V!VE  sinds  acht  jaar  samenwerkt.

Inleiding
Dit  is  de  zevende  krant  in  de  huidige  vorm,  
dat  wil  zeggen  met  zorg  vormgegeven  door  
Bianca  van  der  Veer  en  voorzien  van  mooi  
fotomateriaal.  Toen  we  in  1999  een  A4'tje  
aan  u  stuurden  hadden  we  nog  geen  
verstand  van  schriftelijk  communiceren  met  
onze  achterban;;  twaalf  jaar  later  kunnen  we  
u  via  tien  pagina’s  informeren  en  u  
betrokken  houden  bij  V!VE.  We  geloven  nog  
steeds  dat  een  kleine  hulporganisatie  met  
goede  ankers  in  het  veld  uw  financiële  
bijdrage  heel  effectief  kan  besteden.
We  moeten  efficiënt  zijn  omdat  onze  
middelen  ons  niet  toestaan  met  geld  te  
smijten.  We  zijn  zelfs  erg  op  de  penning  en  
gunnen  onze  projectmedewerkers  een  
onkostenvergoeding,  maar  kunnen  hen  geen  
salaris  in  het  vooruitzicht  stellen.
We  maakten  in  de  afgelopen  zeven  jaar  een  
‘special’  over  de  vrouwengroepen  in  Bobo  
(2007),  een  over  de  ‘assistenten  in  het  veld’  
(2009)  en  een  over  onderwijs  (2010).  Alle  
kranten  kunt  u  lezen  op  de  website  van  V!VE.  

Over  Ghana  gaat  deze  keer  het  hoofdartikel,  
er  zijn  ‘facts  &  figures’,  een  interview  met  
een  bijzondere  vrouw  en  een  verzoek  aan  u.
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’Ik  kom  uit  een  gezin  van  elf  broers  en  
zussen,  ik  ben  de  zesde  in  de  rij;;  mijn  
tweelingzus  is  heel  jong  gestorven.
Mijn  ouders,  beiden  uit  deze  regio,  zijn  niet  
naar  school  geweest,  weten  niets  van  
onderwijs.  Ze  hebben  hun  hele  leven  
geboerd.  Mijn  moeder  van  85  leeft  nog.
In  Kumasi  (grote  stad  28  km  van  Offinso  
(red.))  heb  ik  een  middelbare  economisch/
administratieve  opleiding  doorlopen.  Op  mijn  
25ste  mocht  ik  als  "trainee"-leerkracht  aan  
de  slag  op  een  overheidsschool,  dat  heb  ik    
acht  jaar  gedaan.  Toen  trouwde  ik  en  kreeg  
ik  in  de  opeenvolgende  jaren  zes  kinderen.  
Ik  bleef  op  school  les  geven.’

EIGEN  INITIATIEF
‘Ik  vroeg  eens  aan  mijn  directeur  waarom  
onze  school  geen  kleuterklas  had;;  ik  heb  
een  enorme  klik  met  kleuters.  Hij  voelde  
daar  niets  voor,  maar  ik  zag  kansen  liggen  
en  zette  door.  Ik  voorzag  in  een  enorme  
behoefte,  omdat  moeders  hun  handen  vrij  
zouden  hebben  om  te  gaan  werken.  Voor  
twee-  tot  zesjarigen  stichtte  ik  op  eigen  
initiatief  een  kleuterschool,  ik  huurde  een  
leegstaand  magazijn  en  rekruteerde  
peuterleidsters.  In  mijn  pauzes  draafde  ik  
naar  "mijn"  school  om  te  kijken  of  alles  naar  
wens  verliep.  De  school  groeide  op  
natuurlijke  wijze  uit  tot  de  derde  klas  lagere  
school,  voor  ik  mijn  baan  opzegde.  Het  was  
niet  makkelijk,  maar  zoals  we  hier  in  Ghana  
zeggen:  "God  was  me  gunstig  gezind."'

SCHOOL(OSIS)
‘In  2000  kwam  Lemina  Hospers  (bestuurslid  
V!VE  van  2003  tot  2007)  vrijwilligerswerk  
doen  op  onze  school,  zij  heeft  ons  nadien  
geïntroduceerd  bij  stichting  V!VE  l’Initiative.
Niet  alleen  kregen  we  toen  geld  voor  het  
bouwen  van  drie  en  later  nog  eens  drie  
schoolklassen,  V!VE  heeft  zeventig  beurzen  
aan  arme  leerlingen  verstrekt,  een  enorme  
opluchting  voor  mij,  omdat  ik  die  leerlingen  
tot  die  tijd  geen  schoolgeld  vroeg,  maar  me  
dat  eigenlijk  helemaal  niet  kon  permitteren.
Toen  in  2002  Anke  van  Beckhoven  
(voorzitter  V!VE)  en  Franca  Berkvens  zélf  op  
bezoek  kwamen  was  mijn  geluk  compleet.
Ik  heb  de  vurige  wens  dat  al  deze  
inspanningen  zullen  leiden  tot  betrokken  
Ghanese  burgers.’

MR.  AKUMEY  
‘Over  mr.  Akumey  wil  ik  nog  iets  zeggen.  Hij  
is  meer  dan  een  rechterhand  voor  mij.  Ik  
hoorde  over  hem  spreken,  en  ik  kon  heel  
goed  hulp  gebruiken.  Akumey  had  over  onze  
school  gehoord  en  wilde  zich  verdienstelijk  
maken  voor  ons.  Hij  is  van  onschatbare  
waarde,  maar  vraagt  er  niets  voor.  Hij  is  een  
enorme  steun  en  naast  het  "sparren"  over  
OSIS  schrijft  hij  de  verslagen,  maakt  de  
schoolbudgetten  en  andere  officiële  stukken.’»

Mrs.  Charity  Bosompem,  directrice  van  de  OSIS  school

Even voorstellen
Mrs.  Charity  Bosompem,  (Offinso,  1958)  
de  oprichter  van  de  OSIS  school

Mr.  Akumey
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ACHTERGROND  VAN  DE  OSEI  SARPONG  
INTERNATIONAL  SCHOOL  (OSIS)
De  Osei  Sarpong  International  School  ligt  in  
Offinso,  een  middelgroot  dorp  35  kilometer  
ten  Noorden  van  de  Ashanti-hoofdstad  
Kumasi.  De  school  is  twaalf  jaar  geleden  
begonnen  om  de  peuterspeelzaal  en  de  
kleuterschool  uit  te  breiden  tot  een  
volwaardige  lagere  school.  Elk  jaar  groeide  
de  school  mee  met  de  oudste  groep  
leerlingen.  Op  dit  moment  heeft  de  school  
naast  de  lagere  school  ook  een  middelbare  
onderbouwafdeling.  De  school  staat  erg  
goed  bekend  in  de  omgeving  hoewel  het  
geld  ontbreekt  om  volledig  gekwalificeerde  
leraren  aan  te  nemen.  Directeur  van  de  Osei  
International  School  is  mrs.  Charity  
Bosompem,  hieronder  Charity  genoemd.

SPEERPUNTEN  VAN  OSIS:  
MEISJES  EN  MINDERVALIDEN
De  toegang  tot  het  onderwijs  voor  meisjes  
moet  makkelijker  worden.  Meisjes  worden  
minder  snel  dan  jongens  naar  school  
gestuurd,  er  wordt  minder  in  hen  
geïnvesteerd  omdat  zij  na  hun  huwelijk  vaak  
gaan  behoren  tot  de  familie  van  hun  
echtgenoot.  Bovendien  wordt  van  meisjes  
verwacht  dat  zij  een  rol  spelen  bij  het  
runnen  van  de  huishouding  van  hun  moeder.
In  een  achtergestelde  situatie  bevinden  zich  
ook  veel  jongens  en  meisjes  die  
mindervalide  zijn.  Schoolbussen  die  hen  
zouden  kunnen  ophalen  van  huis  zijn  er  niet.  
Toch  doet  de  Osei  Sarpong-school  alle  
moeite  om  ook  uit  deze  groep  kinderen  in  
staat  te  stellen  naar  school  te  komen.

DE  HDI
De  Human  Development  Index  (HDI)  is  een  
ranglijst  (index)  die  de  gemiddelde  prestatie  
van  landen  meet  op  het  gebied  van  
gezondheid,  kennis  en  inkomen.  De  HDI  
meet  dus  wat  wij  welzijn  en  welvaart  
noemen,  de  levensomstandigheden  in  een  
land.  (Voor  een  toelichting  op  de  HDI  zie:  
http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi).

Ghana  is  ongeveer  zes  keer  zo  groot  als  
Nederland,  heeft  bijna  twintig  miljoen  
inwoners  (Nederland  16,5  miljoen)  en  ligt  op  
het  noordelijk  halfrond  dicht  bij  de  evenaar.  
Ghana  heeft  een  tropisch  klimaat  terwijl  de  
ligging  aan  de  Atlantische  Oceaan  voor  een  
hoge  luchtvochtigheid  zorgt.  

HET  DISTRICT  OFFINSO,  WAARIN    
HET  DORP  OFFINSO  LIGT
Offinso  is  een  van  de  21  districten  in  de  
Ashanti-regio.  Het  ligt  in  de  zone  met  
tropisch  woud.  Veel  van  het  woud  is  
verdwenen  en  in  de  plaats  daarvan  zijn  
grasgebieden  ontstaan.  
Offinso  is  een  gebied  waar  mensen  naartoe  
migreren  voor  werk  en  onderwijs.  De  
bevolking  is  overwegend  christelijk  en  
islamitisch.
Het  transport  is  de  laatste  jaren  verbeterd  
hoewel  het  platteland  nog  achtergesteld  is.  
De  beschikbaarheid  van  drinkwater,  
elektriciteit  en  sanitair  is  verbeterd  evenals  
de  telefonie,  bijna  uitsluitend  door  de  
toename  van  mobiele  telefonie.
De  belangrijkste  bron  van  werk  is  de  
landbouw  voor  zowel  mannen  als  vrouwen.  
Het  percentage  vrouwen  in  loondienst  in  de  
niet-agrarische  sector  is  sinds  lange  tijd  tot  
stilstand  gekomen.  Zeventig  procent  van  de  
bevolking  is  ‘eigen  baas’  in  de  informele  
sector.  De  bevolking  in  het  district  groeit  
snel,  met  vier  procent  per  jaar,  en  dat  is  
meer  dan  in  de  omliggende  regio’s.

De  binnenplaats  
van  de  school,  
ter  gelegenheid  
van  onze  komst  
fris  in  de  verf  
gezet.  De  
rechtervleugel  
is  met  steun  
van  V!VE  
gebouwd.

»

Facts & figures
Nkrumah,  Kofi  Annan,  ex-president  Jerry  Rawlings,  
een  drietal  wereldwijd  bekende  Ghanezen  vanwege  
hun  rol  in  de  politiek.  Maar  ook  in  professionele  
sporten  als  boksen  en  voetbal  zijn  Ghanezen  op    
het  wereldtoneel  verschenen.

Offinso
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's  Morgens  voor  de  les  begint  wordt  er  eerst  een  gebed  
gedaan,  de  kinderen  staan  keurig  in  de  rij  per  klas  opgesteld.

»

SCORE
Op  nationaal  niveau  scoort  Ghana  een  7,1  
op  de  indicator  ‘aantal  jaren  op  school’  
terwijl  67,3%  van  de  inwoners  (ouder  dan  
vijftien)  gealfabetiseerd  is.  Daarnaast  staat  
56,5%  van  de  jongens  en  meisjes  
ingeschreven  op  school  en  gebruikt  4%  van  
de  bevolking  internet.  Naast  deze  onderwijs-
indicatoren  zijn  er  nog  zeven  groepen  van  
indicatoren  die  Ghana  op  de  HDI  op  een  
130ste  plaats  brengen  met  een  gemiddelde  
leeftijd  van  57,1  jaar.  (Nederland:  7e  plaats  
met  een  levensverwachting  van  80,3  jaar.)

KERNGEGEVENS  VAN  DISTRICT  
OFFINSO  OP  GEBIED  VAN  ONDERWIJS:
Twee  onderwijsdoelen  uit  de  Millennium-
doelstellingen  voor  2015  zijn:  
1   Basisonderwijs  voor  iedere  inwoner  met  
de  verzekering  dat  in  2015  iedere  jongen  en  
ieder  meisje  de  lagere  school  kan  afmaken.
2   Gendergelijkstelling  en  empowerment.  
Het  uit  de  weg  ruimen  van  genderongelijk-
heid  op  school  uiterlijk  in  2015  te  realiseren.

Het  district  Offinso  doet  het  gemiddeld  goed  
op  de  onderwijsonderdelen  lagere  en  
middelbare  school  (aantal  leerlingen),  terwijl  
ook  de  gendergelijkheid  toeneemt  op  de  
scholen.  Op  pre-schoolniveau  is  er  
nauwelijks  verschil  tussen  het  aantal  
jongens  en  meisjes.  Hoe  hoger  het  
onderwijs,  hoe  groter  het  verschil  tussen  
jongens  en  meisjes.

Andere  problemen  op  het  Offinso  District  
niveau:

   slecht  onderwijs  of  examenresultaten.

  
     klagen  hierover.
Het  slagingspercentage  voor  het  BECE  
(Basic  Education)  liep  in  2006  op  tot  60.

Bron:  Offinso  District  Human  Development  Report  2007

Bron:  Human  Development  Reports  (HDR)  –  United  

Nations  Development  Programme  (UNDP)  2010

Bij  aankomst  viel  het  gelijk  al  op:  De  Osei  
Sarpong  International  School  is  ter  ere  van  
onze  komst  helemaal  geschilderd.  Typisch  
Afrikaans  om  op  deze  een  manier  een  goede  
indruk  te  maken.
De  leerlingen  hebben  bijna  allemaal  hun  
uniform  aan.  Is  dat  nog  een  erfenis  van  de  
Engelsen?  Maar  het  werkt  goed,  want  je  ziet  
geen  verschil  tussen  de  rijke  en  de  arme  
leerlingen.  

HET V!VE-BEZOEK
Dat  het  de  moeite  waard  is  om  
voeling  te  houden  met  de  V!VE-
projecten  lees  je  in  het  artikel  
dat  Franca  hierover  schreef.

Door  een  vader/  
sinaasappelboer  
wordt  het  
marcheren  
ingestudeerd.  
Ghanezen  
houden  van  
ceremonies  
waarbij  
gedisciplineerd
gedrag  mag  
worden  getoond.  
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Elke  dag  wordt  er  op  houtvuur  gekookt.

»

Er  viel  niet  aan  te  ontkomen:  in  elke  klas  
wordt  op  ons  gewacht  voor  een  begroeting  
en  moet  je  een  manier  vinden  om  je  op  je  
gemak  te  voelen,  een  houding  aan  te  nemen  
die  bij  je  past,  om  je  zo  min  mogelijk  in  de  
positie  van  Sinterklaas  te  voelen.  Het  liefst  
strooi  ik  een  paar  vragen  rond,  in  de  hoop  
het  ijs  te  breken.  Het  gebouw  ziet  er  
verzorgd  uit.  Je  ziet  duidelijk  dat  hier  
regelmatig  een  corveebeurt  wordt  gehouden.

‘DORMITORIES’  EN  MEER
Naast  negen  lokalen  is  er  een  tot  in  de  
puntjes  verzorgde  jongens-  én  meisjes-
slaapzaal  voor  tachtig  interne  leerlingen.
In  het  toekomstige  computerlokaal  huist  mrs.  
Charity  met  haar  opgroeiende  kinderen,  en  
haar  tweeling  van  22  jaar,  die  beiden  
lesgeven  op  de  school,  hebben  van  een  
magazijn  hun  slaapkamer  gemaakt.
Volgend  jaar  staat  er  achter  de  school  een  
woning  inclusief  gastenverblijf,  zodat  zij  
(buitenlandse)  stagiaires  kan  ontvangen.
Toiletten  hebben  we  niet  gevonden.  De  
leerlingen  doen  hun  behoefte  in  het  
aanpalende  bananenbos,  dat  schijnt  in  Ghana  
de  gewoonte  te  zijn.
Gedurende  een  week  hebben  Bianca  en  ik  de  
school  van  binnenuit  meegemaakt  en  zagen  
hierdoor  de  winst  van  een  langer  verblijf  bij  
een  project.

NASCHOOLSE  ACTIVITEITEN
Er  wordt  veel  georganiseerd  door  ouders  en  
leerkrachten.  Klinkt  het  voor  de  lezer  
misschien  overdreven  om  alle  details  op  te  
noemen,  het  is  beslist  bijzonder  dat  er  zo  
veel  aandacht  aan  wordt  besteed  zoals  we  
dat  in  Europa  gewend  zijn.  Welk  kind  zit  hier  
niet  in  een  clubje  of  een  sportvereniging?  
Maar  voor  arme  gezinnen  is  het  ondenkbaar  
om  daar  geld  aan  uit  te  geven.
Zo  zagen  we  een  ‘militaire  parade’  die  door  
een  ouder  werd  afgenomen;;  de  leerlingen  
liepen  in  camouflagepakken  en  marcheerden  
als  volleerde  militairen.  Ons  verbaast  het,  
maar  zij  vinden  zo’n  parade  –  terwijl  ze  zo  
pacifistisch  zijn  –  prachtig.
Een  groepje  meisjes  heeft  onder  leiding  van  
een  choreograaf  een  dans  opgevoerd.  Wij  
verzuchtten:  ‘Wat  ziet  dat  er  geweldig  uit,  
wat  kunnen  die  meiden  bewegen.’

DANCEPARTY
Zaterdagavond  was  er  ‘dancing’  op  school.  
Charity  huurt  een  geluidsinstallatie  en  alle  
kinderen  uit  de  omgeving  komen  daar  op  af.  
Er  zijn  kinderen  die  zich  speciaal  voor  de  
gelegenheid  uitdossen  en  heel  bijzondere  
danskunsten  laten  zien,  die  niet  onderdoen  

voor  de  Amsterdamse  ‘dance’-scene.
Dat  Charity  al  die  activiteiten  onderneemt  
(overigens  niet  vanwege  ons  bezoek,  we  
víelen  er  gewoon  in)  vindt  ze  niet  meer  dan  
normaal,  want  haar  kinderen  komen  niet  
alleen  om  te  leren.  Zo  houdt  zij  wekelijks  een  
jogging,  die  vanwege  de  snel  oplopende  
temperaturen  begint  om  vier  uur  ’s  ochtends.

WARME  MAALTIJD
’s  Middags  kunnen  alle  leerlingen  rekenen  op  
een  warme  maaltijd  van  de  schoolkokkin.  Zij  
betalen  hiervoor  de  kostprijs  €  0,30,  voor  de  
V!VE-kinderen  zit  dat  in  hun  schoolgeld  van    
€  87,50.  Slim  verkoopt  Charity  de    maaltijden  
een  béétje  duurder  dan  de  kostprijs  en  heeft  
zodoende  ‘wisselgeld’  om  haar  leerkrachten  
ter  motivatie  een  beetje  extra  te  betalen.
In  de  loop  van  de  week  voerde  ik  nog  een  
gesprek  met  de  leerkrachten.  Er  is  in  acht  
jaar  veel  verbeterd.  De  schoolresultaten  zijn  
bemoedigend,  het  team  werkt  goed  samen.  
Ze  hopen  ooit  onder  betere  condities  te  
werken,  willen  graag  boeken,  eigen  
lesmateriaal  en  computers.

AMBITIES
Als  je  in  elf  jaar  een  school  hebt  gebouwd,  
met  negen  klassen  en  negen  betaalde  
leerkrachten  en  twee  ‘dormitories’,  en  de  
school  goed  staat  aangeschreven  in  de  
omgeving  mag  je  heel  tevreden  terugblikken.
Charity  heeft  echter  nog  veel  wensen.    
Ze  hoopt  haar  kleuterschool  van  vier  klassen,  
die  nu  in  een  morsige  compound  zijn  
ondergebracht,  op  het  schoolterrein  te  kunnen  
bouwen,  en  ze  wil  het  computerlokaal  
inrichten  zodra  haar  eigen  huis  gebouwd  is.
Voor  de  kinderen  is  er  bij  haar  geen  
vervolgonderwijs  na  de  derde  klas  van  de  
middelbare  school.  Het  liefst  voorziet  zij  óók  
daarin;;  ze  voelt  zich  als  opvoeder  
tekortschieten  omdat  er  bij  haar  geen  
einddiploma  kan  worden  behaald.
V!VE  heeft  haar  aangemoedigd  om  haar  
plannen  stapsgewijs  te  verwezenlijken  en  
heeft  voorgesteld  om  ambitieuze  leerlingen  
nog  drie  jaar  vervolgonderwijs  elders  te  
gunnen,  waarmee  we  nog  dit  studiejaar  
beginnen.
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De  oude  bus,  die  het  nu  echt  begeven  heeft.

»

Gevraagd:  
nieuwe (oude) schoolbus
In  2006,  bij  ons  eerste  bezoek,  speelde  
het  ook  al:  kinderen  uit  de  omliggende  
dorpen  zijn  voor  school  aangewezen  op  
Offinso.  De  meest  vastberaden  kinderen  
onder  hen  lopen  een  uur  naar  school,  en  
voor  de  kleintjes  liet  Charity  op  haar  
kosten  een  taxi  als  pendeldienst  fungeren.

Het  gebeurt  niet  
elke  dag    
dat  er  naar  je  
gezwaaid  wordt.

Een  jaar  later  heeft  Charity  een  busje  
bemachtigd,  maar  na  vier  jaar  is  dat  door  
zijn  assen  gezakt.  De  aanschaf  van  een  
tweedehands  vehikel  is  wenselijk,  want  circa  
tachtig  kinderen  zijn  ervan  afhankelijk.  V!VE  
is  voorzichtig  om  op  deze  wens  in  te  gaan,  
maar  er  is  een  oplossing  gevonden:  Leon  
Smits  (17  jaar),  zit  op  het  4de  Gymnasium  
in  Amsterdam,  heeft  samen  met  drie  andere  
leerlingen  een  lesopdracht  geformuleerd:  
binnen  ±  zes  maanden  willen  zij  op  hun  
school  geld  voor  een  nieuwe  bus  bij  elkaar  
werven!
V!VE  vroeg  Leon  naar  de  motieven.

Je  bent  al  eens  in  Afrika  geweest.  

Vertel,  hoe  was  het?

Leuk,  maar  ook  confronterend.  Hoe  de  
mensen  daar  leven  is  zo  ongelooflijk  anders  
dan  hier  in  Nederland.  Als  je  dat  ziet  kun  je  
je  niet  voorstellen  dat  je  over  sommige  
dingen  loopt  te  klagen,  zij  hebben  dat  nooit!  
Het  is  een  ongelooflijk  mooi  land  (Burkina  
Faso,  in  Ghana  ben  ik  nog  niet  geweest)  
maar  het  is  erg  droog.  Ghana  is  wat  
vochtiger,  en  dus  ook  groener,  dus  ik  
verwacht  dat  het  er  nog  mooier  is.  Er  zijn  
ook  wel  een  aantal  dingen  die  je  gaat  missen,  
met  name  de  variatie  in  eten.  Daar  eet  je  
niet  de  lekkere  dingen  die  je  thuis  kunt  eten  
en  ik  miste  persoonlijk  de  kaas  het  meest…  

Heb  je  enig  idee  wat  jongeren  van  jouw  

leeftijd  in  Ghana  bezighoudt?  

Eerlijk  gezegd:  geen  idee.

Heb  jij  vanuit  school  of  gewoon  uit  

jezelf  een  beeld  gevormd  van  hoe  de  

wereld  er  politiek  gezien  uitziet?    

Vanuit  mijzelf,  maar  uiteraard  met  veel  
invloed  van  ouders,  vrienden  en  school.  Ik  
heb  mijn  eigen  mening  over  wat  kan  en  wat  
niet  kan  en  welke  leiders  goed  of  slecht  zijn,  
maar  daarbij  word  ik  natuurlijk  wel  
beïnvloed  door  wat  anderen  vinden.

Wat  wakkerde  jullie  belangstelling  voor  

het  bus-project  aan?

Het  was  natuurlijk  een  gouden  aanbieding  
toen  wij  op  zoek  waren  naar  een  contact  in  
Afrika  om  iets  voor  te  gaan  doen  dat  m’n  
moeder  (Bianca  van  der  Veer)  kwam  met  de  
Osei  Sarpong  International  School  in  
Offinso.  Ik  heb  het  toen  aan  de  andere  drie  
verteld  en  die  waren  het  er  eigenlijk  gelijk  
mee  eens.  Dit  scheelde  weer  heel  erg  veel  
werk,  en  het  is  natuurlijk  ook  een  leuk  
project  om  een  schoolbus  te  financieren.  De  
uitdaging  trekt  mij  het  meest  aan.

Hoe  vormde  de  groep  van  vier  zich?

Het  begon  tijdens  een  les  economie,  
iedereen  moest  zich  bezighouden  met  het  
kiezen  van  een  groep  en  onderwerp  voor  het  
profielwerkstuk  (dat  is  een  onderdeel  van  
het  eindexamen  (red.)).  Ik  wilde  graag  voor  
aardrijkskunde  iets  gaan  doen  met  
ontwikkelingshulp,  alleen  had  ik  nog  geen  
partner.  Een  vriendin  van  me  zat  met  
iemand  anders  over  haar  plannen  te  praten,  
en  dat  hoorde  ik.  Toen  bleek  dat  ze  ook  nog  
geen  partner  had  en  toevallig  ook  iets  met  
ontwikkelingshulp  wilde  doen.  Dat  was  de  
groep  van  twee.  Uiteindelijk  hebben  we  
besloten  ons  profielwerkstuk  voor  economie  
te  maken,  en  bij  het  ‘profielwerkstuk-ontbijt’  
vertelde  Kik  Tunnissen  (onze  begeleider)  dat  
andere  jongens  ook  bij  hem  iets  over  
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ontwikkelingshulp  deden,  en  omdat  het  zo’n  
groot  project  is,  of  we  niet  met  z’n  vieren  
konden  gaan  werken.  Dat  vonden  we  alle  
vier  een  prima  idee.

Hoe  stel  je  je  voor  je  targets  te  halen  

(je  moet  toch  een  hele  bus  bekostigen)?

Thijl,  een  van  ons  vieren,  heeft  een  eigen  
bedrijf,  daarmee  heeft  hij  heel  veel  
contacten  met  bedrijven  en  investeerders  
die  waarschijnlijk  wel  wat  willen  doneren.  
Ook  hebben  we  1  december  een  benefiet-
avond  op  school,  we  willen  die  avond  ook  
proberen  veel  donateurs  te  werven  en  alvast  
wat  geld  te  collecteren.  Ook  hebben  we  
contacten  bij  de  KLM  die  misschien  onze  
vliegtickets  zou  kunnen  verzorgen.

Hoeveel  kost  een  bus  eigenlijk?

Tussen  de  €  10.000  en  de  €  25.000,  
afhankelijk  van  hoe  oud  hij  is.  De  
transportkosten  zijn  hoog.  Maar  we  hebben  
toch  het  advies  gekregen  hier  een  bus  te  
zoeken  en  hem  te  verschepen.  

Al  enig  idee  hoe  jullie  de  school  erbij  

gaan  betrekken;;  geen  angst  dat  je  

medescholieren  hun  schouders  ervoor  

ophalen?

We  hebben  al  afspraken  gemaakt  met  de  
directeur  en  andere  hooggeplaatsten  in  het  
schoolbestuur,  dus  daar  is  alles  in  orde.  
Over  het  algemeen  is  onze  school  heel  erg  
geïnteresseerd  in  dit  soort  dingen,  dus  ik  
denk  dat  ook  de  leerlingen  het  leuk  vinden  
om  een  steentje  bij  te  dragen  in  ons  project,  
en  wellicht  ook  hun  ouders  overhalen  om  te  
doneren!

Is  het  de  druppel  op  de  gloeiende  plaat,  

of  denk  je  dat  het  meer  impact  heeft?

Ik  denk  dat  het  zeker  meer  impact  heeft,  de  
schoolbus  is  erg  belangrijk  voor  de  school  
van  Charity,  als  deze  weer  op  en  top  
functioneert  kunnen  er  heel  veel  kinderen  
veel  makkelijker  naar  school.  Als  we  het  nog  
voor  elkaar  krijgen  om  ook  computers  die  
kant  op  te  krijgen  (die  kans  is  redelijk  groot)  
wordt  dat  een  vooruitgang  voor  het  hele  
lesprogramma.  De  kinderen  kunnen  beter  
onderwezen  worden,  dat  biedt  
mogelijkheden!

Wilt u meehelpen voor  
de nieuwe bus?

Bezoek dan de website

of kom 1 december 
naar de benefiet-avond 
bij Het 4eGymnasium 

in Amsterdam

Idee: help een leerling  
door de studie heen
Steun  voor  universitaire  studenten  en  bijdragen  aan  
een  materialenfonds  zijn  de  krenten  in  de  pap.  Uw  
bijdragen  aan  het  schoolgeld  en  de  begeleiding  van  
nieuwe  leerlingen  blijven  net  zo  belangrijk!  
Zo  krijgen  zij  óók  een  kans  een  schoolopleiding  te  
volgen,  huiswerkbegeleiding  te  krijgen  en  een  
maaltijd  op  school  te  kopen.  Gemiddeld  geeft  V!VE  
hier  120  euro  per  jaar  per  leerling  aan  uit.  Misschien  
een  idee  om  een  leerling  gedurende  zeven  jaar  door  
de  studie  heen  te  helpen?

Frank  en  Anton,  
de  tweeling  van  
mr.  Akumey,  
verwelkomen  
Franca  en  
Bianca  bij  hen  
thuis.
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Vrouwen-associaties  
in Bobo Dioulasso
Minstens  veertien  vrouwen-
groepen  hebben  zich  in  de  
afgelopen  zes  jaar  gemeld  voor  
de  aanvraag  van  een  krediet.    
Zes  groepen  hebben  er  een  
gekregen,  variërend  van  €  350  
tot  €  1000.
Ons  voornaamste  doel  was  om    
de  vrouwen  te  helpen  een  
inkomen  te  genereren.  Enkele  
groepen  lukte  het  de  lening  terug  
te  betalen,  wat  voor  V!VE  reden  
was  om  nogmaals  een  lening  te  
verstrekken.  Voor  twee  groepen  
is  dat  al  vier  keer  gedaan.  Bij  
twee  associaties  liep  de  afbetaling  
moeizaam,  nader  onderzoek  
wees  uit  dat  de  aanvoerster  van  
die  groepen  in  gebreke  bleef  en  
het  geld  voor  eigen  doeleinden  gebruikte.  
Jammer,  want  daarmee  bedierf  ze  de  goede  
naam  van  de  groep.  We  kwamen  via  Franca's  
man  Moctar  in  contact  met  een  spaarbank  in  
oprichting  en  bespraken  de  mogelijkheden.  
V!VE  wil  niet  uitgroeien  tot  een  microkrediet-
organisatie,  maar  een  vrouwengroep  begeleiden  
naar  een  spaar-  en  kredietbank  behoort  tot  
onze  mogelijkheden.  We  vroegen  in  juni  aan  
projectmedewerkster  Alima  of  zij  de  groepen  
kan  helpen  met  het  opstellen  van  een  degelijke  
aanvraag,  waarna  we  gezamenlijk  kunnen  
besluiten  wie  een  tijdelijk  krediet  van  V!VE  kan  
krijgen  en  wie  er  al  klaar  is  voor  een  bankkrediet.  
V!VE  wil  bij  de  bank  garant  staan  voor  de  daar  
aangemelde  vrouwengroepen.

Burkina Faso
Boekpresentatie
In  de  reiskrant  van  2010  schreven  we  
over  Franstalige  boeken  van  veelal  
Afrikaanse  schrijvers  die  V!VE  in    
Parijs  kocht  die  voor  onze  bursalen    
in  Bobo-Dioulasso  beschikbaar  zijn.
Eén  boek  sprong  eruit.  De  vertaling  van  Het  
Achterhuis  van  Anne  Frank.  Franca  vroeg  aan  
Fatmata  Diallo,  die  dit  jaar  eindexamen  deed,  of  
zij  op  de  jaarlijkse  bijeenkomst  een  spreekbeurt  
kon  geven.  Ze  heeft  zich  goed  geweerd  en  haar  
optreden  was  een  goede  aanleiding  om  de  
noodzaak  van  lezen  uit  te  leggen,  in  Afrika  nog  
steeds  niet  heel  populair.

Return to Sender-tassen
U  heeft  ze  misschien  al  zien  hangen  bij  de  
Hema.  Onder  het  label  van  Return  to  Sender  
heeft  de  Burkinabese  Alasane  met  zijn    
vier  collega’s  vijfduizend  tassen  geproduceerd.  
Ze  zijn  gemaakt  van  in  Burkina  bijzonder  
populaire  matten.  Return  to  Sender  is  in  2006  
met  de  verkoop  van  fair  trade-artikelen  gestart,  
teneinde  lokale  handwerkslieden  in  niet-
westerse  landen  kennis  te  laten  maken  met  
productie  voor  de  Nederlandse  markt.  Door  een  
gelukkig  toeval  kwam  Franca  in  contact  met  de  
inkopers  en  na  een  succesvol  eerste  jaar  is  een  
tweede  bestelling  geplaatst.  Volgend  voorjaar  
kunt  u  erop  rekenen  dat  er  weer  nieuwe  dessins  
bij  de  Hema  hangen.
V!VE  vindt  deze  vorm  van  ondernemen  goed  
aansluiten  bij  haar  doelstelling:  het  stimuleren  
van  economische  ontwikkeling.

Stakingen
Dit  voorjaar  was  het  ook  in  Burkina  Faso  raak.  
Demonstrerende  studenten  en  leerlingen  en  
muitende  militairen  beheersten  het  straatbeeld.  
De  doorgaans  vredelievende  samenleving  had  
schoon  genoeg  van  de  heersende  elite  en  ging  
massaal  de  straat  op.
Voor  onze  leerlingen  hadden  de  stakingen  tot  
gevolg  dat  er  wekenlang  geen  les  werd  
gegeven;;  zou  dat  gaan  spelen  voor  degenen  die  
eindexamen  moesten  doen?  Dat  viel  gelukkig  
mee,  want  elf  van  de  vijftien  leerlingen  haalden  
de  eindstreep.
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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:
Anke  van  Beckhoven  voorzitter
Klaas  van  der  Burg  penningmeester
Vacature  secretaris
Charlotte  Borggreve  (secretariaat)  bestuurslid
Bianca  van  der  Veer  bestuurslid,  PR,  vormgeving  

Met  dank  aan:
Rob  van  Erkelens  eindredactie  V!VE  reisbrief  
Adil  Kengen  techniek  V!VE  Website

Auberge Villa Rose Petit Paris - section 9 
crossing the railway behind the Konsa police station  
to the left – second compound at your left

T 20985416 / 70163300 / 71391943
@ villarosebobodioulasso@gmail.com 
www.villarosebobodioulasso.com

 Bobo Dioulasso

   Peaceful and quiet place
Quality service for reasonable price

Vakantieplannen  met  een  beetje  avontuur?  
Waarom  dan  niet  naar  Burkina  Faso?  Franca  &  Moctar  hebben  al  bijna  vier  jaar  een  fijne  
logeerplek  in  Bobo-Dioulasso,  Villa  Rose  (zie  ook  de  Lonely  Planet  in  Engels  en  de  Petit  Futé  in  Frans).

Mali
Natuurgeweld & Kunst
In  november  2010  werd  de  twee-klassen-
school  opgeleverd  in  Dialangou.
Er  was  helaas  geen  tijd  meer  om  een  
leerkracht  via  de  overheid  te  rekruteren,  
daarom  besloot  V!VE  dat  van  april  tot  en  met  
juli  2011  te  bekostigen.
In  februari  heeft  beeldend  kunstenaar  Ellen  
Verheyen  met  de  kinderen  van  Dialangou  
muurschilderingen  gemaakt.  Dat  is  bijzonder  
goed  gelukt,  getuige  de  foto's  op  de  V!VE-
website.  De  kinderen  ná  voltooiing  hierover:  
‘We  hebben  nu  de  mooiste  school  uit  de  hele  
omgeving.’
Op  21  juni  heeft  een  rukwind  het  dak  van  de  
school  geblazen.  Als  de  regen  op  komst  is  
gaat  dat  gepaard  met  dergelijk  natuurgeweld.  
Baba  heeft  met  de  dorpsbewoners  de  
brokstukken  opgeraapt  en  het  dak  bedekt.  
De  schade  viel  mee,  maar  het  dak  van  de  
veranda  moest  worden  vernieuwd  en  er  is  
een  dakverzwaring  gemaakt  om  herhaling  te  
voorkomen.

Cornelis Vrijmarkt
Op  de  Cornelis  Vrijschool  in  Amsterdam  is  
voor  de  vijfde  keer  een  vrijmarkt  gehouden.  
Met  de  opbrengst  van  €  1959  is  de  basis  
gelegd  voor  de  financiering  van  een  derde  
lokaal  in  Dialangou.

Gediplomeerde kapster 16+
In  Mopti  heeft  Maryam  Samaseko  als  eerste  
van  de  veertien  jongvolwassenen  haar  
opleiding  met  goed  gevolg  beëindigd.  Zij  
deed  er  vijftien  maanden  over  om  bij  
meesterkapper  Tamboura  het  kappersvak  
onder  de  knie  te  krijgen.  V!VE  was  erbij  toen  
zij  in  anderhalf  uur  tijd  drie  vrouwen  van  een  
fraai  kapsel  voorzag.  Ze  kreeg  een  diploma  
van  haar  baas  en  vijftig  euro  van  V!VE.  Het  
geld  besteedde  ze  aan  een  reis  naar  de  
hoofdstad  Bamako  om  daar  werkervaring  op  
te  doen.


