
VIVE l’Initiative, Jaarverslag 2016

Burkina Faso
Bobo Dioulassou   
Het jaar 2016 begon met een bezoek van drie bestuursleden aan Burkina Faso en Ghana, met een 
verblijf in Bobo Dioulassou. Doel was zoveel mogelijk mensen bezoeken en kennis maken met de 
lokale projecten en projectleiders, de leerlingen en hun ouders en zeker ook de context van het 
leven in Burkina Faso.
Een mooie kennismaking was de jaarlijkse assemblee: een grote bijeenkomst die elk jaar 
georganiseerd wordt door de leerlingenraad waarin de leerlingen presentaties geven, de 
projectleiders verslag doen, de voorzitter van de Ouderraad een toespraak houdt, voor ouders, 
mede-leerlingen en het bestuur van V!VE. 

De Assemblee 

Microkrediet 
Het bestuur maakte kennis met de projectleiders van de microkredieten.
De vrouwengroepen die microkrediet krijgen komen uit de wijken Kodeni, Sabari Bougou, Secteur 
22, Nieneta.
Het jaar 2016 stond in het teken van de overstap van groepen vrouwen met een microkrediet van V!
VE naar een lokale bank (de Caisse d’Epargne). V!VE is immers geen bank en bij de Caisse kunnen
vrouwen een groter bedrag lenen en kan ook beter gedifferentieerd worden in hoogte van het te 
lenen bedrag per individuele vrouw.
Doordat de vrouwengroepen bij V!VE ervaring hebben opgedaan met het werken met een 
microkrediet hebben (dankzij onder andere financiële ondersteuning van de ASN Foundation aan 
V!VE)  de eerste groepen deze overstap kunnen maken.
Belangrijk is dat ook bij de Caisse d’Epargne de vrouwen zich als groep aanmelden. Het is namelijk
voor de Caisse van groot belang dat de vrouwen solidair zijn in hun groep en bij tegenslag 
financieel willen bijspringen voor hun medeleden.
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Vrouwengr

oep Secteur 22

Niet alle vrouwen wilden of konden hieraan meedoen, en dat resulteerde in een uitval van 40% van 
de vrouwen. Dit is niet ongewoon in de beginfase.

Engelse les
In januari kwam voor de zevende keer, 
Carla Kuit, donateur en gedreven 
vrijwilliger, naar Bobo Dioulasso.
Ze geeft Engelse les aan ongeveer 20 
leerlingen van V!VE met vooral 
aandacht voor spreekvaardigheid.
In Burkina leer je de taal vanaf het 
schoolbord, maar spreken komt 
nauwelijks aan bod.
De sterke kant van de lessen, die buiten
schooltijd op het terrein van Villa Rose 
in een openlucht lokaaltje worden 
gegeven, is het oefenen met spreken 
met als doel dat de leerlingen dit 
daadwerkelijk kunnen gebruiken indien
hun toekomstige werkkring dat vraagt.

Het oefenen vindt plaats aan de hand van relevante thema's uit het leven van de jongeren, zoals de 
verhouding
jongens ten opzichte van meisjes, vrouwenbesnijdenis, internationale onderwerpen.
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Ondersteuning projectleiders
Voor het tweede jaar heeft Carla Kuit de projectleiders Loté Gnoumou en Inna Bayé ondersteund.
Aandachtspunten waren daarbij het verbeteren van de aanname en begeleiding van de leerlingen.
Belangrijk waren de bezoeken aan ouders wanneer het minder goed ging met leerlingen.
Voor het eerst zijn er kringgesprekken gehouden met ouders, die zelf nooit naar school zijn gegaan, 
over hoe om te gaan met hun kinderen en hen te stimuleren op school.
Carla heeft op grond van haar ervaringen input kunnen geven aan het bestuur zodat we bij konden 
sturen.

Computercursus
Een nieuwe Computercursus is gestart. Bibliobrousse, de organisatie waarmee V!VE jarenlang had 
samengewerkt heeft haar werkzaamheden stopgezet, vanwege het beëindigen van subsidie door de 
overheid.
We kwamen op het spoor van een oud docent Modeste Ouedraogo van Bibliobrousse, die voor 
zichzelf was begonnen. Hij startte een klein centrum en is begonnen met lessen aan de V!VE 
leerlingen. Hij gaf zowel een beginners als een gevorderden cursus. Veertien leerlingen konden dit 
jaar les krijgen. Het bleek dat ze allemaal een behoorlijk niveau behaalden en ze waren ook erg 
enthousiast over de lessen. 
We zijn blij met de rapportage die hij maakt.
En gedurende dit eerste jaar hebben we ondervonden hoe professioneel hij zijn instituut heeft 
opgezet. We hebben besloten de samenwerking voort te zetten en ook in 2017 weer veertien 
leerlingen een cursus aan te bieden.

Bobo Dioulasso, de leerlingen met een beurs
V!VE l’Initiative focust op de armste bevolkingsgroep. De leerlingen leven vaak in moeilijke 
omstandigheden zodat het lastig kan zijn om goede resultaten op school te leveren, ondanks de 
potentie die zij meestal hebben. 
In Bobo kregen 99 middelbare scholieren en elf studenten een beurs van V!VE.
Van deze 99 scholieren volgden zes een beroepsopleiding. We streven naar uitbreiding van het 
aantal leerlingen dat een beroepsopleiding volgt omdat we denken dat dit de kansen op werk voor 
hen vergroot.
Over het hele schooljaar zien we dat ongeveer 25% van de leerlingen niet het gewenste resultaat 
(overgang of examen) hebben behaald.

Sinds 2016 krijgen we een uitgebreidere rapportage waarbij het gemiddelde van de leerling, van de 
klas en hun plek in de klas wordt beschreven. Daardoor  kunnen we beter begrijpen hoe een leerling
in de klas ervoor staat. ook zie je dan dat veel van onze leerlingen in enorm grote klassen zitten en 
dat in sommige klassen wel heel veel leerlingen zijn blijven zitten.
 
Met de meer gedetailleerde rapportages kunnen de begeleiders beter kijken wat de beste weg is voor
de individuele leerlingen. 
Aandachtspunt blijft de aanname van leerlingen en de kwaliteit van scholen.
Alleen leerlingen die potentie hebben komen in aanmerking voor een beurs: de familie moet de 
gang naar school steunen en het gezin moet voldoen aan de criteria wat betreft 
inkomsten/omstandigheden van V!VE. 
En er is een aantal scholen dat systematisch erg grote klassen heeft en over het algemeen slechte 
resultaten.
We streven ernaar van deze scholen geen of zo min mogelijk leerlingen op te nemen.
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Wat betreft de studenten; deze 
krijgen een beurs van de overheid. 
V!VE geeft hen een maandelijks 
ondersteuning voor studie 
gerelateerde uitgaven (boeken, 
fotokopieën en dergelijke) van 
€184,- per jaar.

Bijzondere bijdrage
Veertig gezinnen met (een) gehandicapte ouder(s) kregen een schoolpakket vergelijkbaar met dat 
wat de andere leerlingen van V!VE. Het betrof een bedrag van ongeveer €10 per leerling.
Deze leerlingen worden verder niet begeleid door V!VE.
Voorzitter van de Angele Sanou van de Vereniging van Gehandicapte ouders was ook dit jaar 
aanwezig bij de assemblee om het belang van deze groep leerlingen te delen.

Het noodfonds heeft een specifieke bestemming. Hieruit worden kosten betaald die gerelateerd zijn
aan gezondheid van de leerlingen. Doktersbezoek, medicijnen, behandeling van ziekte van 
leerlingen. 

Ghana  

Twee bestuursleden bezochten 
samen met Franca de  Osei Sarpong
International school, in Offinso. We
werden ontvangen door de 
directrice Charity Bosempem. De 
afgelopen jaren is daar veel 
gebeurd. En VIVE kon met eigen 
ogen zien dat de 
drinkwaterinstallatie was 
geïnstalleerd, dat er gebouw staat 
met nieuwe douches  en WC’s.

We introduceerden het Mybookbuddy  
project bij alle leerkrachten en klassen van 
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de school.

Er was met de hele school een mooie herdenking voor ons medebestuurslid Bianca van de Veer, we 
plantten een boom en lieten bankjes maken met een herdenkingsplaat voor Bianca.

Tijdens ons bezoek was er tevens een 
moment om te bespreken dat de financiële 
bijdrage van V!VE  aan de school, met de 
beurzen van de laatste leerlingen (in 2016 
nog acht) zal worden beëindigd.
Het Mybookbuddy project heeft de school 
weer goed op de kaart gezet. En we hebben 
er veel vertrouwen in dat de school met 
negen klassen met alle voorzieningen op 
eigen benen kan staan.

Mali
Mopti

Gezien de omstandigheden in Mali was het ook 
het afgelopen jaar niet mogelijk een bezoek te 
brengen aan Mopti en omgeving
Daarom zijn Baba Traoré en Gogo Bathily, de 
lokale projectleiders uit Mopti, een week te gast 
geweest in Bobo Dioulasso, met een verblijf in 
Villa Rose.
Doel van het bezoek was dat alle onderwerpen 
die de leerlingen aangaan aan bod kwamen.
Het contact met collega projectleiders is als heel
leerzaam ervaren. Ze hebben kennis kunnen 
maken met de nieuwe manier van registreren 
van de resultaten van de leerlingen. En ze 
hebben een voorbeeld mee kunnen nemen. Ze 
zijn geholpen hun administratie beter van de 
grond te krijgen.
Het was voor hen en voor de medewerkers in 
Bobo en voor Franca een inspirerend verblijf. 
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In Mopti kregen 70 leerlingen een beurs van V!VE en zij volgen bijlessen. 
De situatie in Mali was ook van invloed op het dagelijks leven van de leerlingen. 

Zo heeft V!VE, met dank aan de donateurs
voor hun extra bijdrage, 40 pakketten
noodhulp kunnen geven, bestaande uit
malarianetten, rijst en medicijnen. 
Ondanks de enorme klassengroottes, 100
leerlingen en meer, zijn 64 van de 70
leerlingen overgegaan. Op advies van onze
projectleiders worden direct bij aanvang
van het schooljaar huiswerkgroepen
samengesteld, om de lesstof van de school
te repeteren.

Dialangou
Ondanks het feit dat we de school hebben gebouwd en overgedragen aan het dorp, was er een  
onderwijzer te weinig. Een van de onderwijzers werd door de gemeente betaald, de andere door V!
VE. De school heeft op dit moment vier klassen.
De omstandigheden in het land en de basis van de school
binnen de gemeenschap schoten te kort om de school als
geheel te kunnen dragen. 
De Bella, van oorsprong nomaden, hebben moeite om hun
eigen school te leiden. 
Het is een volledig analfabete bevolking. En we voelen ons als
V!VE verantwoordelijk de school te blijven steunen. 
Dat betekende dat Baba regelmatig in Dialangou was om de
school en de ouderraad te blijven ondersteunen. 
Dankzij de donaties van de Cornelis Vrijschool in Amsterdam
was het mogelijk de school te voorzien van
schoolbenodigdheden voor zowel de kinderen als de
onderwijzers.
Het kopen van de ingrediënten om de leerlingen Spirulina met
rijstpap te geven, de aanschaf van kommen en pannen om dit
klaar te maken, was ook dankzij deze donatie mogelijk. Door
de aanhoudende droogte bleek de voedingssituatie van de
kinderen ook in Dialangou nijpend.
Een waterton met drinkwater is geplaatst op het terrein van de
school.
En dankzij de leerlingen van de Cornelis Vrijschool gingen
140 rugzakken richting Mopti en Dialangou, sommige goed
gevuld met pennen en potloden. 

Koutiala
Koutiala ligt ter hoogte van Bamako in de regio Sikasso. Het is een gebied waar arme katoenboeren 
wonen. Zij hebben zelf geen onderwijs gevolgd en slechts een klein percentage van hun dochters 
volgt onderwijs. Projectleider Guindo is er, met steun van V!VE, in geslaagd om in twee van de 
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gemeenschappen ouders ertoe te bewegen hun dochters naar school te sturen. Hoewel de planning 
was twaalf dorpen te bereiken, is dat niet gelukt. Dat was een te ambitieus en kostbaar 
meerjarenplan. De eerste behoefte is hier basisonderwijs. De meisjes vormen de eerste generatie die
naar school gaat, ze krijgen een basis mee voor de rest van hun leven en worden in ieder geval 
tijdens hun schoolperiode niet uitgehuwelijkt.
In de dorpen Signé en Ouloubougou gingen totaal 54 meisjes met ondersteuning van V!VE.naar 
school. 
Die ondersteuning kwam deels ten goede aan alle leerlingen. Je kunt immers niet een gedeelte van 
de kinderen in een dorp van schriften en potloden voorzien en de andere kinderen niet
De 54 leerlingen kregen ook de zeer noodzakelijke huiswerkondersteuning. De klassen zijn erg 
groot en de kwaliteit van het onderwijs laat te wensen over. Een situatie waarop VIVE geen invloed
heeft. En de projectleider Guindo tot nu toe ook nog niet. Daarom kregen de 54 leerlingen ook de 
zeer noodzakelijke huiswerkondersteuning.
Een klein aantal leerlingen ging na de negenjarige basisschool, door naar een lyceum in de stad. De 
ouders zien de positieve kant van onderwijs en investeren in de toekomst van hun dochters.
 
Algemeen
In 2016 heeft het bestuur zes keer vergaderd.
Bijna 400 individuele donateurs en geïnteresseerden in het werk van V!VE l’Initiative en 20 
stichtingen /organisaties ontvingen de twee Nieuwsbrieven die V!VE in 2016 uitbracht. 
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