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Wat is er nu leuker dan dat jouw rugzak bij een leeftijdsgenootje 
in Mali terecht komt en met zoveel plezier weer gebruikt wordt? 
Daar zorgden de leerlingen van de Cornelis Vrijschool in Amster-
dam voor. Deze school is al ruim 9 jaar ‘bevriend’ met onze leer-
lingen in Mopti en Dialangou (een dorp tussen Mopti en Sevaré 
waar V!VE een school heeft gebouwd voor kinderen van een heel 
arme bevolkingsgroep). Niet minder dan 140 schooltassen heb-
ben met hulp van bevriende reizigers richting Mali in 2015 een 
enorm traject afgelegd. Sommige tassen waren ook nog goed 

gevuld met kleurpotloden en schriftjes.

Van Amsterdam naar Mopti: 
140 schooltassen veranderen 

van eigenaar
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Wie ooit in Mali is geweest, kent de grenzeloze 
gastvrijheid en de vriendelijkheid van de Malinezen. Dat 
maakte het voor V!VE niet moeilijk om jaren geleden te 

besluiten naar Mopti en Koutiala te gaan om met sociaal 
geëngageerde bewoners tientallen meisjes aan een 
schoolopleiding te helpen.
Mali is nu een land waarvan ons Ministerie van Buitenlandse 
Zaken zegt dat je er alleen heen kunt gaan wanneer het strikt 
nodig is. Dat is pijnlijk en het heeft een enorme impact op het 
ooit zo beroemde vakantieland.
Wat is er geworden van alle hotels, eethuisjes, kampementen, 
gidsen en artisans? Er was een enorme markt opengebroken 
voor ondernemers en jongeren. Economisch begon het er in de 
toeristische gebieden op rolletjes te lopen. Initiatieven 
borrelden op en de mensen geloofden in hun eigen kunnen.
De aanhoudende binnenlandse strijd in het Noorden van Mali, 

het voortdurende geweld  soms niet zo heel ver weg van Mopti, 
heeft het toerisme inmiddels volledig stilgelegd en ook verdere 
economische bedrijvigheid stagneert. Er is nog maar weinig 
over van alle particuliere initiatieven, de werkeloosheid is 
groot, er is geen sociaal vangnet en veel gezinnen die 
profiteerden van de economische ontwikkeling zijn nu 
straatarm.
Van Willem Snapper, een Nederlander die naar Mali is 
geëmigreerd, horen we berichten dat na een absurd lange 
droogte, de regen nu de rivieren haast doet bezwijken en de 
Niger bijna lijkt over te lopen. De rijstvelden aan de oever 
kunnen een dergelijke vloed niet aan en misoogst ligt op de loer.
Willem  woont en werkt in Sevaré, vlakbij Mopti. Hij kent onze 
projectleiders Gogo Bathily  en Baba Traoré die in Mopti en 
omgeving wonen en werken, heel goed en hij is een geweldige 
fotograaf, getuige de foto’s in deze nieuwsbrief.

De afgelopen drie jaar heeft 
V!VE, behalve honderden 
meisjes (en een aantal 

jongens) in staat te stellen om naar 
school te gaan, in Mali, Burkina 
Faso en Ghana, onder meer 
noodhulp gegeven aan de meest 
kwetsbare gezinnen. Omdat de 
hartenkreet van projectleiders Gogo 
en Baba de laatste jaren steeds 
luider werd; ‘help ons de allerarmste 
gezinnen uit Mopti te steunen’, 
hebben we een crowdfundingsactie 
op touw gezet waarmee we 40 
allerarmste gezinnen van de 
leerlingen in Mopti konden voorzien 
van een flinke zak rijst, een 
klamboe en medicijnen. Nogmaals 
hartelijk dank voor uw bijdrage! 
V!VE is zich ervan bewust dat het 
niet meer is dan een noodverband. 
Baba zegt hierover: ”Ik heb 
menigmaal meegemaakt dat de 
ouders van blijdschap of van de 
spanning begonnen te huilen.” Een 
klamboe kost ca D5, maar is echt 
een luxe. En kijk wat het oplevert; 
als je muggenvrij slaapt is de kans 
op malaria ineens een stuk gedaald.

Vakantieland Mali bestaat niet (meer)

Een druppel op de gloeiende plaat? 
Maar het is wel nodig
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Actie!
Dankzij vele donateurs kan V!VE al 17 

jaar lang haar doelen en wensen 

vervullen. Hartelijk dank hiervoor!

Er blijven nog altijd wensen over, helaas, 

vooral door de situatie in Mali zien we 

ons genoodzaakt om wederom een 

bijdrage te vragen voor de school in 

Dialangou. Eén leerkracht wordt door de 

gemeente betaald, de andere leerkracht 

zou door de ouders betaald worden. Maar 

helaas kunnen de ouders nauwelijks 

bijdragen, waardoor dit bedrag van L770 

voor de leerkracht in de knel komt. Heeft 

u nog vrienden en kennissen die donateur 

zouden willen worden? Of eenmalig een 

donatie willen  doen voor het salaris van 

de leerkracht in Dialangou? Dat zou erg 

fijn zijn. Zou u deze nieuwsbrief aan hen 

willen doorsturen? Hartelijk dank!

Bank: 
NL38 INGB 0008659399
Bezoekt u ook eens onze website 
om nog uitgebreider te kunnen 

lezen over onze activiteiten!
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Baba en Gogo, 
een gouden combinatie

Gogo en Baba , onze projectleiders in Mali, zijn sinds twaalf jaar 
onvermoeibaar bezig om het leven van arme gezinnen in Mopti en het 
naburige Dialangou te verlichten. Dat doen ze door onder andere onze 

70 beursstudenten te begeleiden. Ouders zijn opgelucht als hun kind is 
ingeloot voor een V!VE beurs. Het gaat zelfs zo ver dat zij, analfabete ouders, 
het lot van hun kind in handen leggen van Gogo. Zij legt die ouders uit dat 
juist zij belangrijk zijn en dagelijks het huiswerk moeten checken. Gogo loopt 
regelmatig even binnen bij een tiental scholen in de stad om naar haar 
leerlingen te informeren. De meisjes komen en gaan in huize Bathily. 
Gogo en Baba kennen elkaar van hun eigen schooltijd. Gogo is ruim tien jaar 
de vrouw van de burgemeester van Mopti en bestiert een enorm huishouden. 
Maar elke dag onderhouden Baba en Gogo contact, zelfs al is het een minuutje 
voor de dagelijkse begroeting.
Baba is een vraagbaak voor zijn hele wijk, en leidt diverse sociale projecten. 
Op zijn visitekaartje staat ‘sociaal ondernemer’, en daar is geen woord teveel 
mee gezegd. 
Afgelopen maart hebben we Baba en Gogo uitgenodigd om naar Bobo 
Dioulasso te komen, waar Franca elk jaar een aantal maanden woont en samen 
met Moctar Salamatao, haar man, het hotel Villa Rose runt. Van die 
gelegenheid hebben Baba en Gogo gebruik gemaakt om met Inna en Loté (de 
projectleiders van V!VE in Bobo) ervaringen uit te wisselen en van elkaar te 
leren over de manier waarop de V!VE leerlingen zo goed mogelijk begeleid 
kunnen worden. 

Extra bouwstoffen in Dialangou

Dialangou en spiruline, wat heeft dat met elkaar te maken? Spiruline is 
een alg die zeer vitaminerijk is en geschikt voor kinderen die te weinig 
voedingsstoffen binnenkrijgen. In de buurt van het dorp Dialangou waar 

de school staat die V!VE mee heeft helpen bouwen, staat een fabriekje dat dit 
produceert. Sterker nog; het heeft 3 jaar geleden deze algen gratis verstrekt 
aan de kinderen van Dialangou. De leerlingen van de Cornelis Vrijschool  
hebben in juni tijdens hun jaarlijkse vrijmarkt het bedrag van D2085 
ingezameld. Vanaf komend schooljaar krijgen de leerlingen in Dialangou elke 
week rijstpap met een lepeltje spiruline erdoor. De pap wordt door de moeders 
uit Dialangou gemaakt.
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