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Zoals u begrijpt heeft V!VE heel veel aan
u allen, trouwe donateurs. Hartelijk dank!

Blijft u ons steunen?
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Wilt u V!VE steunen om kinderen een beurs te verstrekken zodat ze 
naar de Middelbare school kunnen gaan? Dan kunt u voor 3 10 per 

maand een kind zes jaar lang steunen; de hele Middelbare schooltijd. 

Uw donatie kunt u overmaken op:
NL38 INGB0008659399 Stichting V!VE L'Initiative te Amsterdam

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

Als bestuur van V!VE L’initiative houden we ons bezig 
met datgene wat zich vooral verder weg afspeelt in 
Mali, Burkina Faso en Ghana. 
Vlak voor de zomer werden we geconfronteerd met een 
ingrijpend gebeuren in onze directe nabijheid. Het 
onverwachte overlijden van ons bestuurslid Bianca van 
der Veer op 3 juni 2015 op 53 jarige leeftijd.
Wij verliezen in haar een sprankelende, energieke en 
getalenteerde vrouw. Bianca was al sinds 2009 
bestuurslid van V!VE; daarvoor was zij ook al een 
aantal jaren nauw bij VIVE betrokken Zij heeft onze 
nieuwsbrieven, foto series, de website en het prachtige 
briefhoofd van V!VE vormgegeven in een voor haar 
kenmerkende kleurrijke stijl.

Bianca volgde haar opleiding grafische ontwerpen aan 
de Rietveldacademie en begon daarna een eigen 
ontwerpbureau. Jarenlang was ze artdirector van 
diverse tijdschriften zoals het blad Seasons. Zij was 
vanuit haar sociale rechtvaardigheidsgevoel altijd erg 
betrokken bij de meisjes en vrouwen in de landen waar 
V!VE actief is. Een aantal keer reisde zij naar de school 
van Mrs Charity in Ghana en sprak dan met alle 
beursalen van V!VE.
Wij zijn Bianca dankbaar voor het vele werk dat zij 
heeft gedaan en het beeld van de landen in Afrika dat 
zij voor V!VE heeft gevisualiseerd. Door alles wat ze 
heeft ontworpen voor V!VE blijft Bianca nog een beetje 
bij ons.

BIANCA

Colofon
Stichting V!VE l’Initiative
Postbus 14804, 1001 LH Amsterdam
info@vive-initiative.nl
www.vive-initiative.nl
Bank: NL38 INGB 0008659399
Kamer van Koophandel: 34118245

Initiatiefnemer:
Franca Berkvens

Bestuursleden:
Henk van Veen, voorzitter
Hessel Dik, penningmeester
Annette Bool, secretaris
Charlotte Borggreve, bestuurslid, 
fondsenwerving

Vormgeving:
Edson Goes

ANBI:
Stichting V!VE l’Initiative is geregi-
streerd als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI).



Lydia Nyame in haar uniform

In 2004 had V!VE de financiële middelen voor 
10 bursalen. Maar nu in 2015 zijn het er al 70! 
Julliette Dako is er een van de eersten uit 2004.
Franca: ”Onze projectleider Baba nam me 
indertijd mee naar de familie Dako. Ik was erg 
onder de indruk van de armoedige 
omstandigheden waarin Juliette leefde en dat 
ze zo hartstochtelijk graag naar school wilde.” 
Haar vader werkte indertijd als bewaker in het 
enige hotel van Mopti, en haar moeder 
verdiende wat bij met de verkoop van munt. In 
Mali is er na 9 jaar school een tussentijds 
examen. Daarna kan een leerling bij goed 
resultaat de middelbare school vervolgen of 
kiezen voor een beroepsopleiding. Juliette heeft 
na die 9 jaar een aanvraag gedaan om de 
vakopleiding voor onderwijzer te volgen. Ze 
werd aangenomen, kreeg een overheidsbeurs en 
ging in haar tweede jaar stage lopen in Koro, op 
80 km afstand van Mopti. Ze heeft nu haar 
studie afgerond en woont en werkt geheel 
zelfstandig in een dorpje in de omgeving van 
Koro. Ze vindt lesgeven fantastisch!

Fatmata en Aminata waren uitzonderlijke leerlingen 
met ouders die geen geld hadden om alle kosten van 
inschrijving school, leermiddelen en boeken te betalen. 
De directeur heeft Inna, de projectleider van V!VE in 
Bobo Dioulasso gevraagd of V!VE deze kosten op zich 
kon nemen. Dat hebben we gedaan. Beiden doorliepen 
een overheidsschool, je betaalt er D 40 schoolgeld (op 
een privéschool is dat het drievoudige) maar voor hun 
ouders een enorm bedrag. In hun tweede jaar bij V!VE 
hebben de meisjes een fiets kunnen lenen; zodat ze 
niet meer heen en terug een uur kwijt waren met 
lopen. Aminata haalde moeiteloos haar BAC en heeft 
vanwege haar goede cijfers een overheidsbeurs 
gekregen. Als ze afgestudeerd is als arts wil ze zich 
gaan specialiseren in de cardiologie.
Aminata: “Ik betaal 15.00 cfa /D 23 inschrijfgeld. Mijn 
verdere kosten zijn benzine voor de brommer, lunch en 
fotokopieën.“ Ze woont bij haar ouders. Ze heeft een 
laptop waarvan de batterij het niet doet. Aminata 
heeft ondanks de jaarlijkse bijdrage van V!VE á D 184 
permanent geld te weinig. Toen ze voor haar examen 
verplicht een stethoscoop en een bloeddrukmeter 
moest aanschaffen heeft ze V!VE gevraagd bij te 

springen. En dat heeft V!VE uiteraard gedaan. Ze is een 
ijverige student die heel gedreven en serieus studeert. 
Algemene geneeskunde duurt 5 jaar en de specialisatie 
tot cardioloog in de hoofdstad 5 jaar. Ze heeft hiermee 
nog geen baangarantie…

Juliette Dako 9 jaar geleden: 
grootste meisje in het midden bovenste rij.

Aminata Diallo meet de bloeddruk van Oumar

BURKINA FASO
Aminata Diallo, is derdejaars student geneeskunde aan de Universiteit van Bobo. 
Aminata was 14 jaar toen ze bij V!VE kwam. Samen met haar zus Fatmata (nu 
bouwkundestudent) werd ze aangemeld door de schooldirecteur. 

V!VE begon in 2004 met het verstrekken 
van beurzen aan meisjes in Mali. We 
wilden iets doen aan de achterstand van 
meisjes in de stad Mopti.  

MALI
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GHANA
Lydia Nyame is de dochter van een 
van de vrouwen die in Offinso kookt 
voor de school van Mrs. Charity. De 
vrouwen maken elke dag een warme 
lunch voor de leerlingen die hen 
daar een klein bedrag voor betalen.

Lydia was als jong meisje niet bijzonder 
geïnteresseerd in school, maar des te meer in 
sportactiviteiten. Haar moeder, Dora, die de toekomst 
van haar dochter zeker wilde stellen, kreeg een voet 
tussen de deur bij Mrs. Charity. Ze kon zelf het 
schoolgeld voor Lydia niet betalen en kreeg een beurs 
van V!VE voor haar dochter. Lydia raakte meer en 
meer gemotiveerd voor school en doorliep in Offinso 
de lagere school en in Kumasi de middelbare school. 
Intussen was ze nog steeds actief op sportgebied en 
won met haar team de beker voor voetbal en handbal. 
In 2011 was ze één jaar lang teamleider van haar 
klas. We zien haar nu trots poseren in haar outfit; ze 
is 2e jaars op de St. Patrick’s vroedvrouwenopleiding 
in Offinso.

HOE VERGAAT HET 
OUD-LEERLINGEN?
Vóór de zomer heeft V!VE u gevraagd een enquête in te vullen. Over de 
resultaten zullen we in een volgende Nieuwsbriefschrijven. We hebben o.a. 
gelezen dat donateurs graag weten hoe het met de oud-leerlingen gaat. 
Daarom brengen we uit Ghana, Mali en Burkina Faso voor u een jonge vrouw 
voor het voetlicht. Alle drie hebben ze dankzij hun eigen inzet en 
kwaliteiten, steun van hun ouders én een beurs van V!VE hun middelbare 
school met succes afgerond.


