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Inleiding

Het werk van V!VE l' Initiative concentreert zich in twee landen Burkina Faso en Mali. 
Omdat continuïteit van de beurzen aan leerlingen en studenten een essentiële factor is, is 
er sprake van steeds terugkerende activiteiten. Heel belangrijk daarbij is de directe 
communicatie met de projectleiders in Mopti en Bobo Dioulasso. In januari zijn onze 
bestuursleden Charlotte Borggreve en Annette Bool (beide voor eigen rekening) in Bobo 
Dioulasso geweest. Daar was het mogelijk om uitgebreid met de beide projectleiders ter 
plaatse, Inna Bayé en Loté Gnoumou, te spreken. Ook was Annette in de gelegenheid om 
samen met projectleider Claudine Dibouloni de Association Nedia te bezoeken. Omdat het
op dit moment niet verstandig is om naar Mopti te reizen waren Gogo Bathily en Baba 
Traoré, onze projectleiders in Mopti, door Franca uitgenodigd een week in Bobo te 
verblijven. 

Een belangrijke pijler van het werk is ook voortdurend nagaan hoe we de kwaliteit van het 
werk kunnen verbeteren. V!VE streeft ernaar daarin elk jaar stappen te zetten. De 
aanname en begeleiding van de leerlingen is daarin essentieel. In de twee belangrijkste 
regio’s (Bobo Dioulasso en Mopti) zijn de rapportages van leerlingresultaten inmiddels 
goed ingeburgerd.

Daarnaast is er altijd ruimte voor specifieke vragen of kleine projectaanvragen.

Dit jaar heeft het bestuur van V!VE ook weer stilgestaan bij de toekomst van V!VE 

Het bestuur besprak de mogelijkheden om het werk verder te concentreren in Burkina 
Faso. De penibele situatie in Mali maakt dat we na uitgebreid overleg met onze Mopti 
projectleiders besloten hebben ons werk in Mopti onveranderd te continueren , 

Bovenstaande punten vormen de achtergrond van een aantal in onderstaand jaarverslag 
beschreven ontwikkelingen in 2018. 

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 98 middelbare scholieren en elf studenten een beurs van V!VE. 
Aandachtspunt blijft de aanname van leerlingen en de kwaliteit van scholen. 

In september is een grote groep jonge leerlingen aangenomen, namelijk vijftien, 
waaronder twaalf meisjes en drie jongens. Ook is er een vijftal zij-instromers aangenomen.
Het streven is dat alleen de leerlingen die potentie hebben in aanmerking komen voor een 
beurs: de familie moet de gang naar school steunen en inkomsten/omstandigheden van 
het gezin en de beurs leerling zijn zodanig dat zij in aanmerking komen voor een beurs 
van V!VE. 

Uit de grote groep aanmeldingen, 32, die de toelatingstoets heeft gedaan, is de huidige 
groep samengesteld. Op dat punt zien we een enorme verbetering van de aanname-
procedure van leerlingen en een grotere deelname van leerlingen aan de toets. Ook is 
goed gekeken naar de resultaten van de basisschool van de leerlingen. 

De leerlingenraad

De leerlingenraad kwam regelmatig bij elkaar in de tuin van hotel Villa Rose, de 
thuishaven Van Franca en Moctar. Zij organiseerden weer de jaarlijkse assemblée (de 
bijeenkomst van alle leerlingen, ouders, leerkrachten en het V!VE bestuur en/of de 
projectleiders) in januari. Ze maken steeds zelfstandiger het programma voor deze grote 
bijeenkomst van alle V!VE leerlingen en zorgen voor een soepel lopende organisatie. De 
leerlingenraad heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een steeds actievere groep. 
Deelnemers aan de leerlingenraad leren bij V!VE overleggen, notuleren, vragen stellen en 
voordrachten houden

We denken daarmee een bijdrage te leveren aan vaardigheden die leerlingen vanuit hun 
achtergrond en op school niet vanzelfsprekend meekrijgen. 

De studenten van de leerlingenraad hebben onder begeleiding van Charlotte in februari 
een aantal intensieve bijeenkomsten besteed aan belangrijke sociale vaardigheden als 
opkomen voor jezelf, spreken in een groep, luisteren en vragen stellen. 

De leerlingenraad heeft in 2018 een aantal voornemens van vorig jaar gerealiseerd

- Ze hebben zich beijverd om te zorgen voor meer studie- en leesboeken voor alle V!VE 
leerlingen in de bibliotheek.

- De leerlingenraad komt vaker, namelijk zes keer per jaar, bij elkaar. 

- De wens om meer bij te dragen aan het steunen van leerlingen die met sommige vakken 



moeite hebben, heeft geresulteerd in een mooi aanbod. Vanaf september heeft een aantal
studenten bijles gegeven op zaterdag en zondag aan 3de en 4de jaars leerlingen in ‘lastige’
vakken als wiskunde, natuurkunde en informatica. Daarmee vervullen ze ook een 
voorbeeldrol voor de leerlingen.

We zien na negentien jaar dat er nog steeds nieuwe mogelijkheden zijn om te ontwikkelen.
We steunen niet alleen individuele leerlingen, maar door een gevoel van de ‘VIVE Familie’ 
geven we de leerlingen ook nog iets extra mee: een nieuwe manier van 
verantwoordelijkheid nemen en aandacht voor elkaar. 

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 en in het weekend, op het terrein van Hotel
Villa Rose in een openlucht lokaaltje worden gegeven, is het oefenen in spreken met als 
doel dat de leerlingen dit daadwerkelijk kunnen gebruiken. Er is een groot verschil in 
niveau tussen de verschillende groepen. Dat betekent dat Carla elke les apart voorbereidt.
De lessen zijn een combinatie van herhaling van lastige grammatica, zodat leerlingen op 
school betere resultaten behalen en oefenen aan de hand van relevante thema's uit het 
leven van de jongeren. En dat levert interessante gesprekken op. 

Ondersteuning projectleiders

In januari hebben Annette Bool en Carla Kuit uitgebreid gesproken met projectleider Loté 
Gnoumou,. Ze hebben het formulier ten behoeve van de digitalisering van leerling 
gegevens bijgesteld. Daarin worden naast de resultaten vanaf de basisschool, de 
voortgangscijfers en de persoonlijke leefomstandigheden van de leerlingen ook eventuele 
bijzonderheden die het leerproces van leerlingen beïnvloeden opgenomen in een apart 
gedeelte. Althans dat is het streven. Om zo sneller te kunnen inspringen en bij te sturen 
wanneer het op school minder goed gaat. En om ouders en leerlingen beter te kunnen 
adviseren. Bijvoorbeeld om na BEPC een overstap naar beroepsonderwijs te maken. 
Indrukwekkend is het verhaal dat Loté vertelde over les geven aan grote groepen. Loté is 
zelf onderwijzer in de hoogst klas van een basis school en heeft 98 leerlingen in zijn klas. 
Er is in Burkina Faso een speciaal bijscholingsprogramma voor het werken met grote 
groepen in het onderwijs, het komt namelijk veelvuldig voor. Het is bijzonder om te horen 
hoe het door een strakke organisatie lukt om leerlingen toch zoveel mogelijk kennis over te
dragen.

Een situatie die wij in Nederland ons nauwelijks voor kunnen stellen.

Bestuurslid Annette heeft met Inna Bayé en Carla nagegaan welke gegevens er vanaf het 
begin van de leerlingen zijn vastgelegd. En welke, en dat blijkt heel belangrijk, in het hoofd
van Inna zijn opgeslagen. Zij is een onuitputtelijke bron van informatie en verhalen over de
individuele leerlingen. Dit heeft geresulteerd in een overzicht van alle leerlingen waarmee 
Carla eind 2018 is begonnen.

Computercursus

De computercursus is gecontinueerd, door Modeste Ouedraogo die in het weekend zijn 



eigen computerworkshop daarvoor openstelt. Hij gaf zowel een beginners als een 
gevorderden cursus aan dertien leerlingen. Een belangrijke cursus omdat ook in Bobo 
steeds meer in het vervolgonderwijs computers worden gebruikt.

Studenten en laptops

Voor de studenten in Burkina Faso werden in 2017 elf laptops aangeschaft. De studenten 
krijgen de laptops in bruikleen. 

Er werd door bestuurslid Charlotte een contract opgesteld en in een feestelijke 
bijeenkomst eind januari 2018 werden in aanwezigheid van de projectleiders en de beide 
bestuursleden de laptops met bijbehorende tas aan de studenten overhandigd. 

Extra bijdrage

Ook in 2018 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. De
ouders zijn erg blij met deze ondersteuning 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. Zowel in 
Mopti als in Bobo.



MyBookbuddy

Dankzij een donatie van de Soroptimisten Amersfoort was het mogelijk om het eerste 
MyBookbuddy project in Burkina Faso in gang te zetten. Zoals wel vaker gebeurt, liep het 
project aanvankelijk vertraging op. Maar Ecole Centre, een school in de buurt van Hotel 
Villa Rose, is vol enthousiasme begonnen.

In januari hebben de docenten kennisgemaakt met het project. En begin februari is 
MyBookBuddy in drie klassen geïntroduceerd door Franca en bestuurslid Charlotte. De 
directeur was zeer gemotiveerd om in drie klassen te starten in plaats van in alle zes en 
hadden daarvoor heldere argumenten 

Een tweede school zal nog worden gezocht. Een gedeelte van de boekenkasten en de 
rugzakjes is nog beschikbaar.

Microkrediet 

Een nieuwe groep heeft zich gemeld. Een groep van 60 vrouwen Nedia geheten.

Zij zijn goed georganiseerd. 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. De Soroptimisten in Roozendaal zijn 
een belangrijke donateur voor de vrouwengroepen. En hebben door een donatie een flinke
aanzet voor de oven gegeven. In 2019 wordt de oven operationeel en kunnen koekjes 
voor de verkoop worden gerealiseerd. 

De groep van 60 vrouwen zal in drie groepen van twintig na elkaar een microkrediet 
ontvangen. En is daarmee in 2018 met twee groepen gestart.

Onze projectleidster Claudine begeleidt ook deze vrouwengroep. 

Ook een tweede groep heeft zich gemeld, niet in verband met microkredieten, maar met 
de vraag om een lening. Het betreft de Association van mevrouw Toe, waarin 30 vrouwen 
deelnemen. Ze heeft het geld nodig voor zonnepanelen en een droogkast. Het gaat om 
een project even buiten Bobo, een stuk land wat al in gebruik is, waar vrouwen 
zonnepanelen willen aanleggen om een ventilator op te laten draaien voor het drogen van 
Moringa. Daarmee heeft de Association inmiddels veel ervaring. Moringa is een plant 



waarvan de bladeren zeer veel proteïnen en essentiële vitamines en mineralen opleveren. 
Moringapoeder wordt zowel voor voeding als medicinaal gebruik.

Mali

We bespraken in januari uitgebreid met de beide projectleiders Gogo Bathily en Baba 
Traoré de situatie in Mopti. Deze wordt steeds nijpender. Het geweld dichtbij Mopti neemt 
toe en het gedachtengoed van orthodoxe islamitische stromingen beïnvloedt het dagelijks 
leven in Mopti. Baba en Gogo gaven aan dat de aanwezigheid van V!VE erg belangrijk is 
en dat zij deze als een echte steun in de rug ervaren. V!VE is een van de weinige NGO’s 
die rechtstreeks, niet via andere organisaties of de overheid, geld doneert voor een 
concrete activiteit. De schooldirecteuren in elke wijk kennen V!VE en het is dan ook nooit 
een probleem om leerlingen te vinden die in aanmerking komen voor een beurs.

Mopti

Omdat schriftelijk communiceren naast de overzichten van de leerling resultaten in Mali en
Burkina niet vanzelfsprekend is, is het tweejaarlijkse 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. We merken dat de 
Whats-app groep die we gestart zijn in ieder geval zorgt voor een snelle communicatie en 
dat is een enorme verbetering.

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 2018 gekenmerkt werd 
door veel stakingen van leerkrachten in het openbaar onderwijs. De bijlessen zorgen er 
dan voor dat leerlingen in ieder geval een paar keer per week onderwijs krijgen. De 
privéscholen bleven wel les geven. Op dit moment zitten dertien leerlingen op een privé 
school en 57 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 er 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.

Hoewel de school uit wilde breiden hebben we in januari uitgebreid gesproken over de 
toekomst van de school. En besloten dat het blijft bij de huidige vier klassen.

De kinderen kunnen daarna terecht op een nabijgelegen school, waar ze op die leeftijd 
goed zelf heen kunnen lopen.

In september kwam vrij onverwacht het bericht dat de school een officieel door de 
gemeente aangesteld hoofd krijgt en dat alle onderwijzers voortaan door de gemeente 
betaald zullen worden.

Een belangrijk gegeven, omdat we als V!VE organisatie nooit op het oog hebben gehad 
om salarissen blijvend te betalen.

In 2018 hebben we onze samenwerking met de school in Dialangou grotendeels 
beëindigd. De aanvraag voor nieuw schoolmeubilair en reparatie van de door termieten 
aangevreten balken wordt nog gerealiseerd vanuit een grote bijdrage van de Cornelis Vrij 
school in Amsterdam.

Koutiala

Koutiala ligt ter hoogte van Bamako in de regio Sikasso in Mali. In overeenstemming met 
onze voornemens is ook dit jaar het aantal leerlingen dat een beurs krijgt van V!VE 
teruggebracht. In september waren er nog 25 leerlingen die t/m het negende schooljaar 
ondersteund door V!VE, begeleid worden door projectleider Guindo. Het schooljaar 2019-
2020 zal het laatste schooljaar zijn dat we leerlingen in Koutiala ondersteunen. 

Algemeen

Het bestuur van V!VE heeft in 2018 vier keer vergaderd. De voornemens om realistisch te 
zijn met middelen en menskracht zijn ten dele goed gerealiseerd.

Het werk van V!VE richt zich sinds eind 2018 op de leerlingen in Mopti en op activiteiten in
Bobo Dioulassou.

V!VE heeft zich teruggetrokken uit Dialangou, en in 2019 is er nog een beperkt aantal 



leerlingen in Koutiala. De samenwerking lokaal met andere NGO’s is tot nu toe niet gelukt.
Het blijft een continu aandachtspunt om zoveel mogelijk verantwoordelijkheden te delen 
met lokale projectleiders. V!VE blijft de projecten beperken tot Bobo Dioulasso in Burkina 
Faso en Mopti in Mali.

Bijna 350 individuele donateurs en geïnteresseerden in het werk van V!VE l’Initiative en 
zeventien stichtingen /organisaties maken het werk van V!VE mogelijk. Daarvoor zijn we 
hen zeer erkentelijk.

Ze ontvingen in 2018 de twee Nieuwsflitsen via Mailchimp en een kleine groep krijgt deze 
per post.

V!VE blijft in het vervolg twee keer per jaar een Nieuwsbrief te publiceren.

Annette Bool, juni 2019


