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De werkplaats van het Lycee 
Professionel in aanbouw maar 
de eerste planten staan er al!
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Allaye Pelou ontvangt ons met de 
vrouwen van Bombou.
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> Blauwe Pomp bij Bandiagara.
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De missie van de Stichting Dogon Onderwijs (SDO) is bouwen 
aan de regionale ontwikkeling in het Dogongebied. Wij 
doen dat  in nauwe samenwerking met de plaatselijke niet-
gouvernementele organisatie Association Dogon Initiative, 
die projecten uitvoert. SDO speelt een rol in de selectie en 
voorbereiding van projecten, adviseert bij de uitvoering en 
werft fondsen om projecten te financieren. Uitgangspunt bij 
financiering is steeds dat de plaatselijke gemeenschap zelf 
een belangrijke bijdrage levert  -  alleen wat de gemeenschap 
niet zelf kan, komt in aanmerking voor onze ondersteuning. > De stenen arriveren in Sogu Yaguem.
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VOORWOORD

Het afgelopen jaar 2015 bracht hoogtepunten en droefenis.
Wij vierden ons 20-jarige bestaan! Vele handen, in Mali en in 
Nederland, hebben vele projecten ten uitvoer gebracht, die 
nog steeds staan als een zichtbare uiting van wat wij beogen: 
samenwerking aan wat Mali, in het bijzonder het Dogongebied, 
nodig heeft. Inmiddels staan er ruim dertig scholen, woningen, 
gezondheidscentra, heel veel waterputten en pompen, en 
daarnaast is een groot aantal restauraties uitgevoerd aan het 
werelderfgoed in het Dogongebied. 
Cruciaal in onze werkwijze is de samenwerking. In Mali is onze 
zusterorganisatie ADI (Association Dogon Initiative) in staat 
al deze projecten te organiseren. In Europa is er steeds meer 
samenwerking en integratie van activiteiten tussen onze stichting 
en partners in Nederland,  België en Frankrijk. Bouwen, water, 
landbouw, energie, onderwijsprogramma’s, sociale cohesie  -  
we gaan steeds meer in de richting van een organisatie die een 
integrale gebiedsontwikkeling ondersteunt. 
Zo werken we nauw samen met de Stichting Bloemendaal 
Dogon (SBD) en de Stichting Taalvorming om een groeiend 
aantal leraren extra op te leiden, zodat zij inspiratiebronnen 
worden voor de bijna vijfduizend leerlingen in ons werkgebied. 
Met dezelfde en meer partners zijn we op weg een nieuw 
vakopleidingsprogramma voor het Lycée Professionel in Sangha 
op te zetten, zodat deze door SDO en ADI gebouwde school niet 
alleen fysiek, maar ook als opleiding van start kan.
Droef was het overlijden van Jacqti de Leeuw, de inspirerende 
en trekkende kracht achter het Dogon Vrouwen Initiatief (DVI) 

en het Groene Woestijn Initiatief (GWI), met wie wij intensief 
samenwerken en met wie wij Solution Solaire Mali (schone 
offgrid licht- en energieoplossingen) startten. 
Het is deel van onze missie dit werk door te laten gaan; in welke 
vorm dan ook.
Wij hopen dat dit jaarverslag u een beeld geeft van wat wij doen, 
hoe uw bijdragen zijn ingezet, en u inspireert om opnieuw bij 
te dragen aan onze projecten of aan projecten van de andere 
organisaties waar wij mee samenwerken. 
Het doel is uiteindelijk het versterken van de lokale gemeenschap 
en de door hun ontplooide lokale initiatieven!

> Werkbezoek is toch goed om kennis over te dragen.



st
ic

ht
in

g 
do

go
n 

on
de

rw
ij

s

8

> De klaslokalen omringd door de tuin.
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PROJECTEN
Ook in 2015 is een groot aantal projecten opgestart, verder 
ontwikkeld of afgerond. Veel informatie over de projecten is te 
vinden op onze website (www.dogononderwijs.nl); hieronder 
een overzicht.

Praktijk Lyceum in Sangha

In 2014 is begonnen met de bouw van het Praktijk Lyceum 
(Lycé Professionel) in Sangha, een school waar leerlingen een 
middelbare beroepsopleiding kunnen volgen. In 2015 ging de 
bouw voort; de school is nu klaar om leerlingen te ontvangen. 
Dit is een project dat niet alleen op gebouwen gericht is, maar 
vooral ook op de mogelijkheid om jongeren een opleiding 
te bieden in praktische vaardigheden waaraan in de Dogon 
behoefte is. In 2015 zijn onder andere zes lokalen, toiletten, 
kantoor en werkruimten en een hangar gerealiseerd, compleet 
met meubilair. Er is nog werk aan de terreininrichting; de muur 
rond het Lyceum is bijna klaar en een deel van de 5000 bomen 
en struiken is geplant. Ook werken we aan de ontwikkeling en 
implementatie van een inspirerend lesprogramma (uitbreiding 
theorielessen met lessen van ambachtslieden). Onderdeel van 
het programma is de opleiding ‘Watertechniek en Hygiëne’, die 
verband houdt met het project Pompe Bleu (zie hieronder). 

SDO heeft het ontwerp gemaakt voor de gebouwen en de 
terreininrichting, heeft geadviseerd bij de bouw en draagt bij aan 
de ontwikkeling van het lesprogtramma.

> De eerste aanplant van 2500 bomen bij de school.

> Stagiaires van de ETSJ helpen op de bouw in Sangha.
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> Uitbreiding gemeentehuis Sangha met bijeenkomsten ruimte met veranda rondom.
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Gemeentehuis Sangha

Aan het Gemeentehuis Sangha is een ontmoetingsruimte in aan-
bouw. Wij hebben daarvoor het ontwerp gemaakt,  dit om de 
lokale politiek te ondersteunen: de ruimte is bedoeld voor sa-
menspraak en samenwerking van de 47 dorpen in de gemeente. 

SDO heeft het ontwerp gemaakt en ondersteunt bij de realisatie. 
de overheid betaald het grootste deel van het project. SDO levert 
een financieele bijdrage van € 4000,-.

> Werken in uitvoering op de bouwplaats.

> Team van de metselaars bij het Gemeentehuis Sangha.
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> Een tevreden schooldirecteur in Ogoudengou.
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Ogodengou 

Op verzoek van en in samenwerking met de Franse organisatie 
Via Sahel is in Ogodengou een basisschool met vier lerarenwo-
ningen gebouwd.

SDO heeft het ontwerp voor de school en geadviseerd bij de bouw.
De financiële bijdrage was € 43.000,- die geheel gefinancierd 
werd door de Franse stichting Via Sahel.

Epicentre Sogu Yaguem

Ook in Sogu Yaguem zijn de werkzaamheden gestart voor het 
Epicenter  voor onze zusterorganisatie het Dogon Vrouwen 
Initiatief; ontwerp en bouwvoorbereiding zijn door ons 
uitgevoerd.
Voor het Epicenter en voor de tuinen van de vrouwen bouwden 
wij een traditionele put, met een diameter van 1,2 meter, en 
een diepte van 57 meter. 

In 2016 het Epicenter zal worden afgemaakt. De financiële 
bijdrage was € 7.500,- .

> Impressies van het toekomstige Epicentre in Sogou Yaguem.

> Woningen voor leraren in Ogoudengou.
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> Rond de school plaatse we dit jaar een hek voor nog meer bomen.
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Sono Ma
Het oude schoolgebowu is na de nieuwbouw van 3 lokalen in 
2014 ook geheel gerenoveerd zodat er nu 6 volwaardige lokelen 
staan. Het schoolterrein is omheind zodat de bomen aanplant 
kan beginnen. 

SDO heeft het ontwerp voor de renovatie en de uitbreiding ge-
maakt en geadviseerd bij de bouw.
De financiële bijdrage was € 52.000,-  met een bijdrage van € 
20.0000,- van St. Antonius Stichting.

> De nieuwe veranda bij de gerenoveerde school.

> Pedagogische aanpak Les Mots Imprimés.
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> Blauwe pomp bij de school in Senguembengou.
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Pompe Bleue Mali 

De Pompe Bleue (www.fairwater.org) is een Nederlandse hand-
pomp die driemaal beter is dan de gebruikelijke pompen in Mali: 
duurzamer, lichter in bediening en met een betere service. Wij 
(SDO/ADI) plaatsen deze op verzoek van lokale dorpsgemeen-
schappen en op basis van een contract. Daarin is een afbetaling 
vastgelegd, waarna de gemeenschap eigenaar is van de pomp. 
Dit creëert verantwoordelijkheid en betrokkenheid, en maakt 
het plaatsen van de pompen uitvoerbaar en betaalbaar.
In 2015 zijn de eerste veertig pompen verscheept naar Mali, ze 
staan nu klaar om naar hun definitieve plaats te worden ver-
voerd. Wij werken daarbij nauw samen met het Dogon Vrouwen 
Initiatief (DVI), dat in vele dorpen vrouwengroepen heeft.
Drie pompen zijn in 2015 geplaatst: in Tanouan Ibi, Koundou en 
Sogu Yaguem.

> Blauwe Pump bij Sogu Yaguem.

> Blauwe Pump bij Tanouan Ibi.



SDO heeft geadviseerd bij de renovatie van bassin en dam.
De financiële bijdrage was € xxxxx,-  met een bijdrage van € 
xxxxx,- van (naam donor).
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> De verstekte en verhoogde dam bij Yougo Dogorou.
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Restauratie project in Yougo Dogorou

Vorig jaar is het waterbassin vernieuwd; in 2015 is de nieuwe dam 
gebouwd. De bestaande kleine dam is opgehoogd en een tweede 
dam is aangelegd. Uit het natuurlijke bekken is de modder weg-
gehaald, zodat deze nu 1.200 m3 kan bevatten - als het tenminste 
regent. Om water naar het lagergelegen dorp te brengen is nu 
een tocht van 5 tot 10 minuten nodig, aanzienlijk minder dan de 
40 minuten naar de vlakte en terug, die voorheen nodig was. In 
Yougo Dogourou zijn twee familiehuizen gerestaureerd. 

SDO heeft dit jaar gewerkt aan de dam en het dorp aan de res-
tauratie van huizen. De financielle bijdrage voor het project was 
€6000,- .

Nando

In 2015 zijn in Nando de weg en de waterput opgeknapt.
Om restauratie van drie familiehuizen mogelijk te maken is in 
Nando de weg verbeterd. Dit was al in 2014 gefinancierd, toen is 
het werk ook begonnen. In 2015 is met dertig man gewerkt aan 
voltooiing van het project. 
In Nando zijn men gestart met de restauratie van 3 familie huizen 
en de verbeteringen van het water vergen de nodige tijd en aan-
dacht dit zal in 2016 worden voorgezet.

> Het proces van de restauratie van de huizen

> De weg naar Nando.
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> Couloir Herman Haan dichtbij Pegué. Een deel van het UNESCO-erfgoed.
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Toloy Grot

De lokale gemeenschap hecht grote waarde hecht aan de cultuur 
en het gebouwde erfgoed. Veel oude gebouwen zijn in slechte 
staat. Door het wegblijven van toeristen, dankzij het terrorisme 
in het noorden van Mali, is er vrijwel geen geld voor restaura-
tie. Daarenboven blijkt de kennis van de traditionele bouwwijze 
schaars en afnemend (mengen van leem met toevoegingen, om 
de huid regenbestendig te maken). Door steun te geven aan de 
renovatieprojecten bereiken we een aantal doelen. Voor de jon-
geren komt er enige werkgelegenheid (= reden om in hun woon-
gebied te blijven), en zij kunnen opnieuw leren hoe het erfgoed 
kan worden gerenoveerd en behouden. Het verdiende geld blijft 
in de gemeenschap en daar kan dan weer mee worden geïnves-
teerd in beter zaaigoed en betere gereedschappen.
In samenwerking met het Initiative Dogon Culture werken we 
aan de restauratie van het UNESCO Wereld Erfgoed in Toloy. Het 
gaat om gebouwen uit de 5e eeuw v.C. en de 2e eeuw n.C. die 
zwaar beschadigd zijn. Als eerste is om een kleine ‘brigade’ in-
gesteld van de plaatselijke bevolking, die dit afgelegen gebied in 
de gaten kan houden en de vernielers kan opsporen. De tweede 
stap was om een volledige documentatie op te stellen, waarin 
informatie en foto’s van af 1964 tot nu is  opgenomen, om een 
inzicht te krijgen in de beste aanpak is voor deze archeologische 
plek. In aansluiting daarop moeten we uitzoeken hoe het erfgoed 
te beschermen en wie daaraan kan bijdragen, in de vorm van een 
echt team. 

SDO maakte en werkplan en stelde documentatie samen, op ba-
sis waarvan de restauratie kan worden uitgevoerd. > Serou Dolo laat de mogelijke plek zien van een brokstuk.

> De beschadigde grot uit 300-600 voor Chr.



> xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

In 2015 zijn er weer een aantal nieuwsbrieven verzonden, in to-
taal kregen bijna 1000 mensen onze nieuwjaarkaart.  
Op 4 oktober vierden wij ons 20-jarig bestaan in het ABC Archi-
tectuurcentrum in Haarlem met de tentoonstelling “Twee werel-
den, één gedachte”. Daarin spiegelen LEVS architecten hun werk 
in Nederland aan dat in Mali. De gloednieuwe steenpersmachi-
ne, die in Mali de stenen zal gaan maken voor de vele bouwpro-
jecten die ADI er uitvoert, werd gedemonstreerd. Binnen werden 
ons werk en werkwijze toegelicht, onder andere met de meta-
foor van de Baobab. De bovengrondse takken symboliseren de 
diverse initiatieven die binnen de Association Dogon Initiative 
(ADI) aan het werk zijn. De stam houdt alles bij elkaar maar kan 
niet zonder een sterk wortelstelsel dat symbool staat voor de 
stichtingen in Europa. Zij voeden en ankeren de boom zodat die 
kan groeien en bloeien.

PUBLICITEIT
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> Afrika tentoonstelling in Kopenhagen met Tanouan Ibi.

> Bijeenkomst met alle stichtingen in Haarlem.
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> Tentoonstelling van LEVS architecten in Haarlem.
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Onze zusterorganisatie in Mali, Association Dogon Initiative 
(ADI), is op twee manieren met ons verbonden. ADI, bestaande 
uit mensen uit de streek, kent de behoeften en weet of en wan-
neer projecten steun kunnen geven. Anderzijds doet ADI uitvoe-
ring en monitoring van projecten. De organisatie werkt zowel 
met Stichting Dogon Onderwijs (SDO), Dogon Vrouwen Initiatief 
(DVI) en het Groene Woestijn Initiatief (GWI). Ook de stichtingen 
waarmee wij samenwerken (Stichting Bloemendaal Dogon, Via 
Sahel) maken gebruik van ADI. 
ADI heeft inmiddels 10 medewerkers.
ADI heeft in 2015 € 273.532,- aan projecten gerealiseerd en iets 
meer dan € 21.000,- besteed aan de organisatie, materieel en 
transport.

ADI

> Eerste transport met veel staal, Blauwe Pompen en Waka Waka.

> Leden van ADI team.
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Vier keer zijn wij in 2015 naar Mali gegaan om de voortgang van 
projecten te monitoren en, samen met ADI, voorstellen nieuwe 
projecten op te halen: in maart, mei, juni en december.
Wij blijven dat doen, al bereiden wij ons daar, gezien de veilig-
heidssituatie, nu anders op voor dan vroeger.
In juni bezochten Jurriaan en Jacqti Mali. Het was de laatste reis 
van Jacqti de Leeuw, die op 14 augustus 2015 overleed. Het was 
voor het afscheid van het team. Zij heeft gezien hoe sterk het 
team is geworden en hoe goed de teamleden en de verschillende 
projecten van SDO en het Dogon Vrouwen Initiatief elkaar ver-
sterken. 

MISSIES

> De eerste boom bij Lycee professionel geplant door Jacqti de Leeuw.
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In totaal heeft de stichting in 2015  € 423.704,- ontvangen uit do-
naties. In totaal is er € 401.466,- uitgegeven, waardoor er reser-
ves zijn. Voor 2016 zijn er toezeggingen van fondsen binnen voor 
een budget van € 168.000,- . SDO hoopt nog een aantal lange 
termijn afspraken te kunnen maken om de diverse lange termijn 
programma’s solide te onderbouwen. De bijdrage van Toguna 
Agro Industries voor de woningbouw in Kamba en het Lycee Pro-
fessionel Sangha ( globaal € 75.000,-) loopt direct via ADI in Mali, 
maar ook door directe leveringen zoals transport van grond.

Wij willen wederom benadrukken dat we het erg belangrijk en 
stimulerend vinden dat we een brede kring van donoren en fi-
nanciers hebben met grote en kleine bijdragen. Zij vormen een 
stevig draagvlak voor onze Stichting.

FINANCIEEL OVERZICHT

> Ontmoeting met het team ADI en de burgemeester van Sangha.

> Bijeenkomst met Saidou Nantoume in Bamako.



Inkomsten 2015 geraamd 2016
stand 1 maart 2016

Gonny van Stigt-Amesz 30.000,00€   30.000,00€  
fam. Hofkamp-Essed 5.000,00€   5.000,00€  
Fam. van de Velden 3.000,00€   3.000,00€  
fam beekwilder 15.000,00€   5.000,00€  
fj eerhart 2.000,00€   
stichting eben heazar 2.000,00€   
St. Antonius Stichting 20.000,00€   
St. AF. Jochnick Found 150.000,00€   
Prins Claus Fonds 6.000,00€   
global heritage fund 25.000,00€  
Stichting Bloemendaal Dogon 32.534,00€   30.000,00€  
Via Sahel 25.000,00€   15.000,00€  
Impulsis/Edukans 20.000,00€  
Aqua for All 100.800,00€   
Donaties via acties en vaste donoren 32.370,00€   35.000,00€  
Subsidie aanvragen/projecten water 220.000,00€  
TOTAALinkomsten 423.704,00€   388.000,00€  

financiele positie  31-12-2015
Saldo ING Nederland lopende rekening 62.764,00€   
saldo  ING Nederland vaste rekening 121.293,00€   
Beschikbaar budget ADI/ overlopende post. 24.286,00€   
beschikbare middelen 208.343,00€   

voorlopig begroting 
uitgaven SDO 2015 2016
overboekingen naar ADI projecten en kosten * 255.000,00€   245.000,00€  
Reis- en verblijfkosten vanuit Nederland 4.219,05€   4.500,00€  
Kosten org., salaris/belasting personeel Nederland. 8.957,69€   -€    
transport en materieel 41.113,14€   7.500,00€  
aankoop pompen en transport pompe bleu Mali 84.765,00€   85.000,00€  
overige 4.568,16€   4.000,00€  
belastingen 2.057,00€   250,00€  
Bankkosten 785,49€    450,00€  
totaal SDO 2015 /2016 401.465,53€   346.700,00€  

* ADI is een onafhankelijke stichting met eigen bestuur en jaarverslagen. Er is
een verloop in betalingen over het jaar heen vande projecten, daarnaast word
een deel van projecten ADI lokaal betaald door oa Toguna Industries. De bijlage
staat van ADI  is een verantwoording van bijdragen SDO aan ADI

Verantwoording ADI uitgaven ADI 2015 ADI 2016
personeel 5.435,98€   6.000,00€  
organisatie 7.869,33€   8.000,00€  
materieel en transport 7.705,39€   7.500,00€  
projecten  totaal ADI * 252.521,53€   262.500,00€  
uitgaven ADI 2015 / voorlopig 2016 273.532,21€   284.000,00€  
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Aqua for All 100.800,00€   
Donaties via acties en vaste donoren 32.370,00€   35.000,00€  
Subsidie aanvragen/projecten water 220.000,00€  
TOTAALinkomsten 423.704,00€   388.000,00€  

financiele positie  31-12-2015
Saldo ING Nederland lopende rekening 62.764,00€   
saldo  ING Nederland vaste rekening 121.293,00€   
Beschikbaar budget ADI/ overlopende post. 24.286,00€   
beschikbare middelen 208.343,00€   

voorlopig begroting 
uitgaven SDO 2015 2016
overboekingen naar ADI projecten en kosten * 255.000,00€   245.000,00€  
Reis- en verblijfkosten vanuit Nederland 4.219,05€   4.500,00€  
Kosten org., salaris/belasting personeel Nederland. 8.957,69€   -€    
transport en materieel 41.113,14€   7.500,00€  
aankoop pompen en transport pompe bleu Mali 84.765,00€   85.000,00€  
overige 4.568,16€   4.000,00€  
belastingen 2.057,00€   250,00€  
Bankkosten 785,49€    450,00€  
totaal SDO 2015 /2016 401.465,53€   346.700,00€  

* ADI is een onafhankelijke stichting met eigen bestuur en jaarverslagen. Er is
een verloop in betalingen over het jaar heen vande projecten, daarnaast word
een deel van projecten ADI lokaal betaald door oa Toguna Industries. De bijlage
staat van ADI  is een verantwoording van bijdragen SDO aan ADI

Verantwoording ADI uitgaven ADI 2015 ADI 2016
personeel 5.435,98€   6.000,00€  
organisatie 7.869,33€   8.000,00€  
materieel en transport 7.705,39€   7.500,00€  
projecten  totaal ADI * 252.521,53€   262.500,00€  
uitgaven ADI 2015 / voorlopig 2016 273.532,21€   284.000,00€  
* het project overzicht geeft de uitgaven aan in 2015 door ADI maar
sluit niet aan op de overboekingen.van SDO in 2015. er is een overloop
in posten

projecten overzicht ADI 2015 2016
Sono Na 1.147,50€   
lycee sangha * 130.890,28€   75.000,00€    
school ogendengou 41.601,47€   2.500,00€    
vacinatie post ziekenhuis 7.500,00€    
gemeentehuis Sangha 4.500,00€    
Onderwijs programma AMI 20.055,32€   25.000,00€    
onderwijzers SDO 6.885,00€   7.000,00€    
onderwijs programma lyceum 10.000,00€    
onderwijs programma cultuur 5.000,00€    
school Bombou (Peul Dogon) -€    30.000,00€    
pompe bleu plaatsing pompen 9.669,60€   65.000,00€    
Watervoorzieningen Nando 5.875,20€   
Water voorzieningen Yougho 3.442,50€   
water put maternite koundou 5.775,75€   
WaterputKoundou Dogomo 1.568,25€   
Waterput Dinguebara 2.195,55€   
waterput Sogou Yagem 10.098,00€   
stage 3.825,00€   3.500,00€    
diverse renovaties en onderhoud 7.197,12€   7.500,00€    
nando -€    10.000,00€    
yougho restauratie 2.295,00€   2.500,00€    
sogu yagem hangar -€    7.500,00€    
* bijdrage Toguna Industries apart geboekt €75.000,-

projectkosten totaal 252.521,53€   262.500,00€  
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* het project overzicht geeft de uitgaven aan in 2015 door ADI maar
sluit niet aan op de overboekingen.van SDO in 2015. er is een overloop
in posten

projecten overzicht ADI 2015 2016
Sono Na 1.147,50€   
lycee sangha * 130.890,28€   75.000,00€    
school ogendengou 41.601,47€   2.500,00€    
vacinatie post ziekenhuis 7.500,00€    
gemeentehuis Sangha 4.500,00€    
Onderwijs programma AMI 20.055,32€   25.000,00€    
onderwijzers SDO 6.885,00€   7.000,00€    
onderwijs programma lyceum 10.000,00€    
onderwijs programma cultuur 5.000,00€    
school Bombou (Peul Dogon) -€    30.000,00€    
pompe bleu plaatsing pompen 9.669,60€   65.000,00€    
Watervoorzieningen Nando 5.875,20€   
Water voorzieningen Yougho 3.442,50€   
water put maternite koundou 5.775,75€   
WaterputKoundou Dogomo 1.568,25€   
Waterput Dinguebara 2.195,55€   
waterput Sogou Yagem 10.098,00€   
stage 3.825,00€   3.500,00€    
diverse renovaties en onderhoud 7.197,12€   7.500,00€    
nando -€    10.000,00€    
yougho restauratie 2.295,00€   2.500,00€    
sogu yagem hangar -€    7.500,00€    
* bijdrage Toguna Industries apart geboekt €75.000,-

projectkosten totaal 252.521,53€   262.500,00€  
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We bedanken iedereen voor de geweldige bijdragen in 2015 en 
hopen op u en nog vele anderen wederom te kunnen rekenen in 
2016 om de het groeiend aantal projecten in de Dogon te kun-

nen realiseren. De volledige jaarrekening en balans 2015 is te vin-
den op de website van de stichting en is dit jaar opgestelt door 
acoountantskantoor Atripel te den Haag.
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In 2015 is de ondersteuning van het bestuur (Jurriaan van Stigt 
voorzitter, Jan Joost Peskens secretaris en Gonny van Stigt-Amesz 
penningmeester) uitgebreid.
In maart 2015 kwam Rob van Leeuwen bij het team. Zijn 
ervaring als landschapsarchitect, Wagenings ingenieur, reiziger 
in Afrika en publicist kunnen van pas komen bij onderdelen als 
het programmeren van de technische school in Sangha, of het 
schrijven van verslagen en  werven van fondsen.
In september sloot Bart Duvekot zich bij ons aan, die ons 
werkgebied in 2009 bezocht en passie heeft voor Mali, gepaard 
aan de Amsterdamse nuchterheid en directe doe-aanpak die ons 
team goed kan gebruiken. 
Marta Rota, onvolprezen, zorgt vier dagen per week naast 
alle correspondentie en praktische zaken als het regelen van 
transporten, voor de nodige technische tekeningen en diverse 
aanvragen van de stichting. Tea Kufrin, architectuurstudente in 
Kroatië, zal blijven zorgdragen voor de voortreffelijke vertalingen 
naar het Frans. Dennis Meijerink blijft ons ondersteunen bij 
onder andere de website.
Voor 2016 staat de uitbreiding en versterking van de Stichting 
wederom op de agenda.
Het team maakt deel uit van wat wij noemen: de Baobab, een 
boom met evenveel takken als wortels. De wortels stellen de 
ondersteunende organisaties in Europa voor,  de taken stellen de 
uitvoerende organisaties in Mali voor.

TEAM

> Baobab van de organisatie.
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We hebben ons werk in Mali kunnen doen dankzij vele grote 
en kleine donoren. Zonder donoren gaat het niet maar het 
inspireert ons ook om zoveel steun te krijgen. Daarom zijn we 
blij met de grote bedragen van fondsen maar net zo blij met 25 
euro van vrienden. Met medewerking van jullie allemaal gaan we 
in 2016 door met het vinden van nieuwe en effectieve wegen in 
de samenwerking met al die mensen in de Dogon die hard en 
gemotiveerd werken aan een beter toekomst.
We hebben nauwelijks overhead kosten. Elke euro gaat naar de 
projecten in Mali. 
Doe ook dit jaar weer mee; jouw geld wordt direkt goed besteedt 
aan scholen, onderwijs, cultureel erfgoed, water en groene 
woestijn, kortom aan een geïntegreerde sociale en economische 
ontwikkeling van de Dogon.
Bel of mail als je wilt dat we de projecten en ons idee van 
samenwerken komen uitleggen [info@dogononderwijs.nl].

PARTNERS EN DONOREN

> Nieuwe projecten 2016: vacinatie post en voorlichtingscentrum.

> Werkbezoek van de Af Jochnick Foundation.
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> Sono Ma, een drukke school



33

VERDERE PLANNEN VOOR 2016

In 2016 zal er nog een hoop moeten gebeuren om de technische 
school in Sangha echt goed op te starten, opzetten van het 
onderwijs programma, aankoop van materieel voor de vier 
praktijkgerichte onderwijs opleidingen, en nog trainingen 
opstarten met het team en de leraren. De aangestelde directeur 
is er hard mee bezig. De eerste leerlingen, ongeveer 120-150, 
starten op 1 oktober 2016. De bouw van de school, woningen 
en verdere inrichting van het terrein zal een groot deel uitmaken 
van het onderwijs programma. 2016 wordt ook het jaar van 
de doorbraak met de blauwe pomp. Er zijn nu twee vaste 
medewerkers in Mali die het programma begeleiden, we hopen 
minimaal 25 pompen te plaatsen met natuurlijk contracten! 
Verder bouwen we aan het epicentrum in Sogu Yaguem waar 
de vrouwen van DVI bijeen kunnen komen. Het bouwen van 
een vaccinatie post aan elkaar, publieksruimte ook aan elkaar, 
evenals wegverbetering en onderwijsprogramma. Het stadhuis 
krijgt ook een publiek ruimte maar die is  van belang om de hele 
regio van 40.000 inwoners te bereiken. Verder staan er scholen, 
restauraties, weer een stukje weg verbetering en vooral veel 
samenwerking met Dogon Bloemendaal met het onderwijs 
programma op de agenda. 2016 heeft nog een hoop in petto 
maar we moeten vooral de financiering rond krijgen van de vele 
mogelijke projecten. Wij raden iedereen ook aan om eens het 
jaarverslag van ADI te bekijken ook te vinden op de website. 
Verder gaan we nog verder in 2016 met facebook en onze 
website en publieke acties u hoor van ons komend jaar en wij 
hopelijk ook van u.

> Bezoek Peul dorp bombou voor een school waar zowel Peul en Dogon   
   naar toe zullen gaan.
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De Stichting Dogon Onderwijs zal ook in 2016 zijn werk in 
Dogonland gaan voortzetten. Donateurs zijn hiervoor onmisbaar. 
Daarom hopen wij ook in 2016 op de nodige steun in de vorm 
van donaties en andere initiatieven. Wij zijn te allen tijde bereid 
om de idee van de stichting bij u te komen uitleggen. Als u de 
stichting wilt ondersteunen, ga dan naar de website: www.
dogononderwijs.nl Of maak uw bijdrage over op banknummer: 
IBAN NL27INGB0004538261.

> Op het schoolterrein in Senguembengou zijn bomen geplant.
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