VIVE l’Initiative, Jaarverslag 2017
Inleiding
Het werk van V!VE l' Initiative concentreert zich vanaf 2017 in twee landen.
Burkina Faso en Mali. Aangezien het werk wordt gekenmerkt door de essentiële factor continuïteit,
namelijk van de beurzen aan leerlingen en studenten, is er sprake van steeds terugkerende
activiteiten. Een tweede pijler van het werk is het verbeteren van kwaliteit. V!VE streeft ernaar
daarin elk jaar stappen te zetten. Daarnaast is er altijd ruimte voor specifieke vragen of kleine
projectaanvragen. Belangrijk als het gaat om het verbeteren van de kwaliteit van de aanname en
begeleiding van de leerlingen is de communicatie. In alle drie de regio’s (Bobo Diaouilasso, Mopti
en Koutoala) zijn de rapportages van leerling resultaten inmiddels goed ingeburgerd
Dit jaar heeft het bestuur van V!VE uitgebreid stilgestaan bij de toekomst van V!VE, geïnspireerd
door het feit dat Franca Berkvens in 2019 de leeftijd van 66 jaar zal bereiken. En haar
werkzaamheden niet zal beëindigen maar wel zal verleggen.
Tijdens een tweedaagse ontmoeting zijn de volgende lijnen uitgezet.
-Versterken van de lokale projectleiders, zodat het werk van Franca ontlast wordt
-Nagaan of samenwerking met andere NGO's tot de mogelijkheden behoort.
-Gezien de situatie in Noord Mali continueren van het werk rondom Mopti en in Dialangou
-Afbouwen van de activiteiten in Koutiala (Mali)
-Afhankelijk van de mogelijkheden tot samenwerking met anderen, op de langere termijn (minimaal
5 jaar) activiteiten concentreren in Burkina Faso
Bovenstaande punten vormen de achtergrond van een aantal in onderstaand jaarverslag beschreven
ontwikkelingen, per land, regio en per activiteit

Burkina Faso, Bobo Dioulasso
Leerlingen met een beurs van V!VE
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.
In Bobo kregen dit jaar 97 middelbare scholieren en elf studenten een beurs van V!VE.
Aandachtspunt blijft de aanname van leerlingen en de kwaliteit van scholen. En er is een aantal
scholen dat systematisch erg grote klassen heeft en over het algemeen slechte resultaten. We hebben
in 2017 een tweetal scholen om die reden van de lijst afgevoerd
In september zijn er alleen meisjes gestart met een beurs. Het streven is dat alleen leerlingen die
potentie hebben in aanmerking komen 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.
Op een aantal punten is verbetering van de aannameprocedure van leerlingen wenselijk. Zo zal het
aantal leerlingen dat meedoet aan de toelatingstoets uitgebreid moeten worden, zodat eruit een
ruimer aanbod van leerlingen kan worden gekozen. De vereiste gegevens van de leerlingen van hun
resultaten op de basisschool moeten bijtijds ter beschikking staan om niet tot last minute
beslissingen te komen.
De leerlingenraad
Meer aandacht is dit jaar, dankzij de inzet van Franca uitgegaan naar de leerlingenraad.
Deze kwam regelmatig bij elkaar in de tuin van Villa Rose. En heeft zich door de jaren heen steeds
meer ontwikkeld tot een groep actieve studenten, die onder meer twee keer per jaar de jaarlijkse
‘Assemblee’ (bijeenkomst van alle leerlingen, ouders, leerkrachten en het V!VE bestuur en/of de
projectleiders) organiseert. Deelname aan de leerlingenraad levert een bijdrage aan de ontwikkeling
van een aantal vaardigheden die niet vanzelfsprekend aandacht krijgen in het onderwijs in Burkina
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Faso, zoals vergaderen, je mening naar voren brengen, voorstellen formuleren. Deelnemers aan de
leerlingenraad hebben bij V!VE leren overleggen, notuleren, vragen stellen en voordrachten
houden op de jaarlijkse ‘Assemblee’.
Ze nemen initiatieven, ensceneren toneelstukken en verzinnen dansevents. Het klinkt eenvoudig,
maar de V!VE leerlingen komen uit gezinnen waar al deze dingen niet vanzelfsprekend zijn. Ze
moeten schroom overwinnen.
Dit jaar is uit hun midden een gastredacteur voor de Nieuwsbrief van V!VE voortgekomen. Ze
kreeg van V!VE de opdracht om haar studerende leeftijdgenoten te interviewen. Zij zelf is sinds
2005 leerling van V!VE en studeert communicatie en journalistiek. Zij heeft een vijftal
leerlingen die doorstuderen met ondersteuning van V!VE bevraagd naar hun studie en hun
toekomstplannen.
De leerlingenraad heeft een aantal duidelijke wensen geformuleerd en deze met het bestuur
gecommuniceerd.
-Meer studie- en leesboeken voor de bibliotheek.
Deze bevindt zich in een kast op de court van Inna (de projectleidster). De uitleen wordt uitgevoerd
door twee leerlingen uit de leerlingenraad
-Bijlessen ook voor het BAC examen.
-De wens om nog vaker als leerlingenraad bij elkaar te komen.
-De wens om meer bij te dragen aan het steunen van leerlingen die met sommige vakken moeite
hebben.
Zo zien we na achttien jaar kansen om een heel nieuwe samenwerking met de jongeren op te zetten:
Engelse les
Voor de negende keer reisde Carla Kuit, donateur en gedreven vrijwilliger, naar Bobo Dioulasso.
Ze geeft Engelse les aan meer 25 leerlingen van V!VE.
De sterke kant van de lessen, die na schooltijd, vaak in het weekend, 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. De lessen zijn een combinatie van herhaling van
lastige grammatica en oefenen aan de hand van relevante thema's uit het leven van de jongeren.
Ondersteuning projectleiders
Ook ondersteunt Carla Kuit de projectleiders Loté Gnoumou en Inna Bayé.
Carla heeft op grond van haar ervaringen input kunnen geven aan het bestuur zodat we bij konden
sturen. Zo is besloten in te zetten op het digitaal vastleggen van de individuele leerlinggegevens.: de
resultaten vanaf de basisschool, de voortgangscijfers en de persoonlijke leefomstandigheden van de
leerlingen. Om zo sneller te kunnen inspringen en bij te sturen wanneer het op school minder goed
gaat. En om leerlingen beter te kunnen adviseren bijvoorbeeld om na BEPC een overstap naar
beroepsonderwijs te maken.
Computercursus
De computercursus is gecontinueerd. Gegeven in het weekend door Modeste Ouedraogo in zijn
eigen computerworkshop. Hij gaf zowel een beginners als een gevorderden cursus aan 12
leerlingen
We zijn blij met de rapportage die hij maakt.
Studenten en laptops
Afgesproken is dat V!VE niet meer dan tien studenten ondersteunt met een basis bedrag van €184
onkostenvergoeding. Een aantal studenten krijgt een door donateurs geoormerkte toelage
Een tweetal studenten kon dit jaar hun studie afsluiten.
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Dat betekende ruimte voor nieuwe studenten.
We hebben, omdat het afgelopen jaar nog een derde student zou afstuderen , op voorhand drie
nieuwe aankomend studenten een beurs aangeboden.
Voor de studenten in Burkina Faso konden we elf laptops aanschaffen, omdat zij, net als
Nederlandse studenten een laptop nodig hebben om hun colleges en werkgroepen te kunnen volgen.
Dankzij twee fondsen: Dr Hofstee Stichting en Johanna Donk - Grote Stichting konden we vrij snel
het geld hiervoor bij elkaar brengen. De studenten krijgen de laptops in bruikleen.
Bestuursleden Annette en Charlotte gaan in januari 2018 een bezoek brengen aan Bobo. Dat is een
goede gelegenheid om de laptops met bijbehorende tas aan de studenten te overhandigen
Extra bijdrage
Ook dit jaar kregen veertig gezinnen met (een) gehandicapte ouder(s) een schoolpakket
vergelijkbaar met dat wat de andere leerlingen van V!VE. krijgen. Het betrof een bedrag van
ongeveer €10 per leerling. Deze leerlingen worden verder niet begeleid door V!VE.
Het noodfonds
Uit het noodfonds worden kosten betaald die gerelateerd zijn aan de gezondheid van de leerlingen.
Doktersbezoek, medicijnen, behandeling van ziekte van een leerling.
MyBookbuddy
Dankzij een donatie van de Soroptimisten Amersfoort was het mogelijk om het eerste
MyBookbuddy project in Burkina Faso in gang te zetten. Hoewel een school zich vol enthousiasme
had aangediend en alle voorbereidingen, zoals het maken van de boekenasten en het aanschaffen
van de boeken waren gerealiseerd heeft Franca weloverwogen gemeend dat deze school toch niet
voldeed aan de eisen voor een dergelijk project.
De directrice die erg enthousiast was voor het project, werd overgeplaatst. En er was onvoldoende
draagkracht voor het project, hoewel een aantal ouders dat zeer spijtig vond.
Een nieuwe school heeft veel belangstelling getoond, Ecole 6, en daarmee zal V!VE in 2018 in zee
gaan. Claudine (een van de V!VE projectleiders in Bobo) zal hierbij als begeleider door Franca
betrokken worden.
Microkrediet
De eerste groepen die een microkrediet kregen van V!VE zijn afgebouwd. De vrouwengroepen die
een succesvolle overstap hebben gemaakt naar een lokale bank, de Caisse ‘Epargne, komen uit de
wijken Kodeni, Sabari Bougou en Badema.
In Kodeni gaat het om 100 vrouwen, in Badema om 10 vrouwen en in Sabari Bougou om meer dan
100 vrouwen.
In secteur 22 is het niet gelukt de overstap te maken, onder meer omdat de grote inspirator van de
vrouwengroep, de presidente ziek, werd. Verder was er een uitval van 40% van de vrouwen. Dit is
niet ongewoon in de beginfase, maar het lukte niet om een ‘doorstart’ met een complete groep te
maken..
In Nasso heeft een groep slechts 1 keer een microcredit ontvangen.
Bij de Caisse d’Epargne kunnen vrouwen een hoger bedrag lenen dan ze van V!VE kunnen krijgen
en kan ook gedifferentieerd worden in hoogte van het te lenen bedrag per individuele vrouw.
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.
Inmiddels hebben zich twee nieuwe groepen gemeld.
Een groep van 22 vrouwen in Sikasso Sedra. De groep bestaat sinds zeven jaar en zij hebben 25.000
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CFA gekregen als eerste microkrediet. Een laag bedrag, dat te maken heeft met de heel arme
achtergrond van deze analfabete vrouwen.
En een groep van 60 vrouwen Nedia geheten.
Zij zijn goed georganiseerd.
En zullen in 2018 een microkrediet ontvangen. Ze hebben ook een aanvraag voor een
gemeenschappelijk oven bij V!VE ingediend om zo de productie van koekjes te professionaliseren.
V!VE heeft daarop in principe positief gereageerd. Maar dit is nog niet gerealiseerd.
De Soroptimisten in Roozendaal zijn een belangrijke donateur voor de vrouwengroepen.
Onze projectleidster Claudine die deze vrouwengroepen begeleid en daarin inmiddels veel ervaring
heeft opgedaan, is gevraagd om meer verantwoordelijkheid t.a.v. het werk met de vrouwengroepen
te nemen.

Ghana
De samenwerking met de Osei Sarpong school van directrice Charity Bosempen heeft V!VE
afgebouwd, omdat de school zelfstandig verder kan. Dat betekent niet dat er geen contact meer is.
Het afgelopen jaar heeft de school dankzij een legaat van ons vroegere bestuurslid Bianca van der
Veer een hek om het schoolterrein kunnen bekostigen en zijn er nieuwe boeken gekocht voor het
goed lopende MyBookBuddy project.

Mali
Mopti
Vanaf oktober is de nieuwe assistent Boubacar Sarro toegevoegd aan het team in Mopti. Enerzijds
om Baba te ontlasten. Met name als het gaat om huisbezoeken en de rapportages en communicatie
met V!VE.
Aan de andere kant om een jonge professional (leraar Engels, met een beperkt aantal lesuren) de
kans te geven om te leren van de ervaren projectleiders Baba en Gogo.
Omdat schriftelijk communiceren naast de overzichten van de leerlingresultaten in Mali en Burkina
niet vanzelfsprekend is, is het jaarlijkse bezoek van Baba en Gogo essentieel. Vanwege het
persoonlijke contact en omdat dan uitgebreid gesproken kan worden over alle aspecten van de
situatie in Mopti en Dialangou.
Baba Traoré en Gogo Bathily, de lokale projectleiders uit Mopti, waren in het voorjaar weer een
week te gast in Bobo Dioulasso, met een verblijf in Villa Rose. Gezien de omstandigheden in het
gebied rondom Mopti was het niet verstandig voor Franca om naar Mopti te reizen.
In Mopti krijgen 70 leerlingen een beurs van V!VE en zij volgen intensief, dat wil zeggen drie keer
per week, twee uur bijlessen. Dat is hard nodig omdat de openbare scholen schrikbarend slecht zijn.
En de klassen zijn overvol.
Op dit moment zitten 30 leerlingen op een privé school en 40 op een openbare school.
Gezien het grote verschil in kosten van deze scholen is de voorkeur tot nu toe om niet alle
leerlingen naar de dure scholen te laten gaan en met zoveel mogelijk bijlessen ernaar te streven het
vereiste niveau te halen.
Het merendeel van de V!VE leerlingen in Mopti vervolgt hun opleiding op een Lycée en krijgt
daarvoor een beurs van de overheid.

Dialangou
Baba komt regelmatig in Dialangou om de school en de ouderraad te ondersteunen. Aan het eind
van het schooljaar is een overleg geweest met de ouderraad en de dorpsoudsten. Een belangrijk
onderwerp was de stand van zaken rondom het gebouw, dat geplaagd wordt door termieten.
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Bijna wekelijks gaat een van de assistenten van Baba naar de school om te kijken of er nog dingen
nodig zijn.
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. En het salaris van
een van de onderwijzers kon betaald worden.
Hoewel wat minder intensief hebben ook dit jaar de leerlingen op school pap gekregen als
aanvullend voedingsmiddel. De voedingssituatie blijft bij deze kwetsbare bevolkingsgroep in het
uiterst droge Dialangou een moeilijk punt.

Koutiala
Koutiala ligt ter hoogte van Bamako in de regio Sikasso. 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.
Het aantal leerlingen is na de zomervakantie teruggebracht van 54 naar 40. Op termijn zal V!VE
zich terugtrekken uit dit project
Een aanvraag van projectleider Guindo ten behoeve van watertonnen bij alle klassen van de
basisschool hebben we kunnen honoreren. De kinderen op de school konden de hele dag niet
drinken, omdat er geen waterleiding is.
Dankzij de bijdrage van de Elise Spijkman Stichting konden we
achttien waterreservoirs aanschaffen. De leerlingen en hun ouders waren er erg blij mee!

Algemeen
In 2017 heeft het bestuur vier keer vergaderd en eenmaal een tweedaagse gehouden in Kalenberg.
Tijdens de tweedaagse vergadering heeft het bestuur van V!VE l’Initiative samen met Franca een
aantal besluiten genomen die terug zijn te vinden in bovenstaand verslag.
Uitgangspunt is dat V!VE de komende jaren realistisch omgaat met de bestaande middelen en
menskracht.
Dat betekent verantwoordelijkheden meer delen met lokale projectleiders. En het aantal projecten
beperken tot Bobo Dioulasso en rondom Mopti.
Bijna 330 individuele donateurs en geïnteresseerden in het werk van V!VE l’Initiative en 20
stichtingen /organisaties maken het werk van V!VE mogelijk.
Ze ontvingen de twee Nieuwsbrieven die V!VE in 2017 uitbracht.
V!VE heeft besloten in het vervolg twee keer per jaar een Nieuwsbrief te publiceren.
Annette Bool, juni 2018
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