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Gerenoveerde en nieuwe 
basisschool in Sono Ma.
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Leren met plezier in een fijne 
school is de basis voor een 
duurzame ontwikkeling.

> Meisjes spelen buiten de school in Senguebengou.
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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. > Metselwerk Competitie “Prix de Joop 3” 

op de Technische School in Sevaré. 
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VOORWOORD

Wat een geweldig jaar hebben we achter de rug en wat zijn er 
een hoop kansen gecreëerd voor de toekomst. 
In 2014 waren wij bezig met de bouw van basisscholen in 
Senguebengou en Sono Ma, de aanleg van pompen in Sangha en 
Senguebengou, een dam in Yougho, een weg naar Nando en met 
het uitzetten en opstarten van het grote nieuwe Praktijk Lyceum 
in Sangha. In samenwerking met Stichting Bloemendaal Dogon 
kreeg het nieuwe onderwijsprogramma “Les Mots Imprimés”, 
steeds meer vorm.
Cruciaal in al deze projecten is de samenwerking op basis 
van vertrouwen. In Mali is dat met de Association Dogon 
Initiative (ADI), onze lokale partner en de spil in ons werk. In 
Nederland is het met het Dogon Vrouwen Initiatief (DVI). De 
intensieve samenwerking werpt veel vruchten af. Essentieel zijn 
partnerschap en het nemen, geven en bespreekbaar maken van 
verantwoordelijkheid. Wat doen wij, wat doen jullie? Wij gaan 
daar vanuit, maar zijn toch steeds blij verrast als we zien hoe 
vanzelfsprekend het door alle partners wordt gevonden, dat we 
elkaar daarop aanspreken  -  een vanzelfsprekendheid die volgens 
velen niet mogelijk zou zijn. 
De materiële resultaten zijn zichtbaar gemaakt op onze website 
(www.dogononderwijs.nl); wij gaan er in het volgende hoofdstuk 
op in. Maar wij zijn daarnaast ook blij met de immateriële 
resultaten, met het team van ADI dat steeds professioneler 
wordt, met het onderlinge respect, met het eigen initiatief en 
verantwoordelijkheid van de mensen die in de projecten werken, 
en de overweldigende lokale daadkracht. > Discussie over het Praktijk Lyceum van Sangha. 

> ADI en het dorpshoofd ondertekenen het contract in Sono Ma. 
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> Leerlingen in de school in Senguebengou. 



9

PROJECTEN
Senguebengou

In Senguebengou waren we in 2014 bezig met de renovatie van 
de oude school in een bijzondere Malinese stijl en de uitbreiding 
met 3 lokalen en een overdekte tussenruimte. 
De bouw van de school staat onder leiding van Essay Dara - een 
heel precieze bouwer. Wij bezochten de bouwplaats in 2014 
en bespraken de voortgang en de mogelijke verbeteringen of 
vereenvoudigingen met hem. Leerzaam voor ons was te merken 
dat de bouwtekeningen zo goed mogelijk worden gevolgd, 
maar dat de logica van de daarop aangegeven bouwwijze niet 
altijd goed  begrepen werd. Daardoor was er bijvoorbeeld meer 
verlies door gehakte stenen (de HCEB: hydraulic compressed 
earth blocks, zie pagina 29)  dan nodig was. Voor de snelheid van 
bouwen was dat overigens geen probleem.  
De samenwerking met de bevolking is heel goed. Ook de afspraken 
die in december zijn gemaakt over de aanleg van een schooltuin 
waren kennelijk goed, want deze was al klaar. De tuin zag er goed 
uit, maar er was een probleem met de bewatering: leerlingen 
mogen niet naar de nabij gelegen put omdat de onderwijzers 
bang zijn dat ze in de put vallen. En tijdens schooltijd zijn zij 
verantwoordelijk voor de leerlingen. 
We hebben bij de school onder grote belangstelling een van de 
eerste Blauwe Pompen (zie pagina 17) geplaatst op de plek van 
de niet meer werkende pomp.
SDO heeft het ontwerp voor de renovatie en de uitbreiding 
gemaakt en adviseert bij de bouw. De financiële bijdrage was 
€60.000 met een grote bijdrage €20.000 van Impulsis Edukans. > Gerenoveerd kantoor en nieuwe school in Senguebengou. 

> Gerenoveerd schoolgebouw in Senguebengou.  
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Op bezoek bij de nieuwe 
basisschool in Sono Ma.

> School in Sono Ma onder constructie. 
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Sono Ma

De tweede school waar wij in 2014 aan werkten, staat in Sono 
Ma. Er was een oud gebouw waar het dak vanaf gewaaid was, 
met daarnaast een blok met traditionele lokalen. Er waren al veel 
bomen geplant bij de aanleg van het eerste gebouw, deze geven 
inmiddels al veel schaduw. Tegenover het oude schoolgebouw 
komen drie nieuwe lokalen met een grote veranda. De bestaande 
school gaan we opknappen. We maken een nieuw dak en een 
fijne veranda.
De school telt 292 leerlingen, een directeur en vijf leraren. Drie 
van hen worden door de overheid betaald en drie door het dorp. 
Het dorp toont grote inzet en bereidheid om het noodzakelijke 
onderwijs te realiseren. Hun bijdrage aan het betalen van de 
onderwijzers en de grote hoeveelheid leerlingen zijn daarvan 
een teken. 
We maakten zoals gebruikelijk duidelijke afspraken over de rol 
van de dorpsgemeenschap, bijvoorbeeld over de aanvoer van 
water, grind en leem en over het aanplanten van bomen en de 
aanleg van een schooltuin.
We hebben eind 2013 het contract getekend en zijn in 2014 aan 
de slag gegaan. 
In 2015, na realisatie van het gebouw, zullen we ook de inhoud 
van het onderwijs aanpakken, samen met de school. De uiterst 
gemotiveerde leerkrachten zijn zeer geïnteresseerd in het 
programma van “Les Mots Imprimés” (zie verderop).
SDO heeft het ontwerp voor de renovatie en de uitbreiding 
gemaakt, adviseert bij de bouw en draagt bij aan de ontwikkeling 
van het lesprogramma. De financiële bijdrage was €51.000, met 
een bijdrage van €20.000, van de St. Antonius stichting. > Mooie nieuwe oplossingen voor de details.
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> Impressie van de eerste cluster klaslokalen die in 

oktober 2015 gereed moeten zijn in Sangha.
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Praktijk Lyceum Sangha

Belangrijk in 2014 was de voortgang van de bouw van een prak-
tijkschool, het technisch lyceum in Sangha - een project dat niet 
alleen op gebouwen gericht is, maar vooral ook op de mogelijk-
heid om jongeren een opleiding te bieden in praktische vaardig-
heden waaraan in de Dogon behoefte is. Op die manier kunnen 
geschoolde werkers in het Dogon gebied blijven en werk vinden.
De school bestaat uit ongeveer 30 gebouwen. De fundamenten 
van de eerste cluster lokalen is in 2014 gereed gekomen, de HCEB 
stenenpersmachine gaat in januari 2015 stenen produceren op 
locatie. 
In april 2015 starten we met de inrichting van de tuin. Onze lokale 
sponsor Seydou Nantoume heeft vier vrachtauto’s met chauffeur 
beschikbaar gesteld voor het  transport van 1400 m3 aarde en 
gehakte stenen. Er zijn afspraken gemaakt om te zorgen dat er in 
september minimaal 5000 bomen en lage beplantingen geplant 
kunnen worden. 
Voor het opleidingen programma is een aantal gesprekken ge-
voerd; het gaat dan bijvoorbeeld om opleidingen voor het plaat-
sen en installeren van waterputten en pompen, het leren metse-
len (met de geperste stenen), het vernieuwen van de landbouw 
en duurzame energie. Dit is nieuw in Mali  -  hier wordt een ande-
re manier van lesgeven geïntroduceerd die aansluit op wat voor 
de lokale ontwikkeling nodig is. 
Met de onderwijsorganisaties is afgesproken dat er in april 2015 
“kwartiermakers” zijn, dat er naast onderwijzers mensen uit de 
praktijk worden ingezet en dat het hele team in september 2015 
een onderwijstraining gaat krijgen. Het gaat niet om gebouwen 
maar om onderwijs en de toekomst!

> Impressie van Praktijk Lyceum Sangha met de groene schooltuinen.

> Impressie van één van de clusters.
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> Bouw van de eerste klaslokalen 
van het Praktijk Lyceum in Sangha.
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Voor de onderwijzers in Sangha is een nieuw model woning ont-
wikkeld, met een vrijere en meer diverse opzet van grotere en 
kleinere woningen, met grotere en kleinere ruimten en een privé 
erf. De daken worden koepels die zijn getest bij de stage van leer-
ling metselaars in 2014. Hier zullen ze voor het eerst echt wor-
den gerealiseerd! In april 2015 zullen we bij de eerste aanbouw 
aanwezig zijn.
SDO heeft het ontwerp voor de renovatie en de uitbreiding ge-
maakt, adviseert bij de bouw en draagt bij aan de ontwikkeling 
van het onderwijsprogramma. De financiële bijdrage in 2014  
was €50.000 en  (€75.000, ADI).
Gezien de omvang van het project, dat loopt over drie jaar en 
de lokale directe financiering aan ADI van Toguna Industries is er 
veel overloop in de posten, en ook veel reserveringen voor grote 
aanschaf zoals de waterbron en materieel.

> Studenten van de Technische school Sevaré aan het werk in Sangha.

> HCEB ssteenpersmachine produceert bakstenen op locatie. 
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> Installatie van de eerste Blauwe Pomp 
in Senguembengou.
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Blauwe Pomp

Wij zijn al 20 jaar bezig met het verbeteren van drinkwatervoor-
ziening - SDO begon in 1990 met twee waterputten. In totaal zijn 
er een kleine 50 gerealiseerd.
In 2013 zijn we een project begonnen om de waterzekerheid te 
vergroten: betere toegang tot water, duurzame watervoorzie-
ning en eigen verantwoordelijkheid van het dorp. Daarin zijn we 
teruggekeerd naar de handpomp. De Blauwe Pomp (www.fair-
water.org) is een Nederlandse handpomp die driemaal beter is 
dan reguliere handpompen: hij is sterker, pompt lichter en komt 
met 10 jaar garantie. Deze nieuwe pompen die we gaan introdu-
ceren in Mali leveren met handkracht bijna 20 liter schoon water 
per minuut.
Onze aanpak is anders dan andere: essentieel is dat de gemeen-
schap de pomp koopt en in eigen beheer neemt: zij zijn de ei-
genaar en verantwoordelijk voor gebruik en onderhoud. Veel 
dorpen, waar ‘gegeven’ pompen staan, betalen nu veel aan on-
derhoud van de slechte pompen. In onze aanpak zijn er welis-
waar veel kosten voor afbetaling, maar dan wel voor een pomp 
die het blijft doen. Naar eigen inzicht kan de dorpsgemeenschap 
geld vragen voor het waterverbruik of het geld van de dorpskas 
gebruiken om de pomp af te lossen
In november 2014 hebben we een team van jonge ondernemers 
opgeleid en de eerste twee Blauwe Pompen geplaatst in Sangha 
en Senguembengou. De mensen in de dorpen en de twee direc-
teuren van het waterleidingbedrijf van Mali waren erg enthousi-
ast en vol vertrouwen in deze zeer robuuste pompen. Dat ze de 
pomp niet als gift krijgen maar langzaam afkopen temperde het 
enthousiasme niet. > Het principe van de Blauwe Pomp wordt uitgelegd op het schoolbord.

> De installatie door het nieuwe team opgeleide installateurs.
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Ondertussen worden op het technisch lyceum in Sevaré lood-
gieters opgeleid die de Blauwe Pomp kunnen plaatsen en on-
derhouden. Ze worden geplaatst op bestaande boorgaten en 
ter vervanging van kapotte pompen. Er hoeft dus niet opnieuw 
gegraven of geboord te worden. Onze ambities zijn groot: 100 
pompen in drie jaar en 1000 pompen in 10 jaar. In juni 2015 gaat 
er een container met 40 Blauwe Pompen naar Mali.
SDO koopt de Blauwe Pomp (in Nederland) en financiert het trans-
port. Met de  dorpsgemeenschap, wordt een contract gesloten. 
De eerste jaren coördineert ADI het plaatsen van de pomp, het 
organiseren van de opleidingen en het opzetten van de bedrijf-
jes en ziet toe op de aflossing van de leningen (Initiatieve Pompe 
bleu Mali). In 2014 is €17.500 betaald voor de eerste 5 pompen, 
transport en de training en opleidings weken. 

ontmanteling van de pomp installatie van de buis de blauwe pomp bevestigenreinigen van het boorgat en de 
uitvoering van de betonnen voet

Voor meer informatie e-mail naar: 
pompebleuemali@dogononderwijs.nl
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> Team van loodgieters bij de Blauwe Pomp in Senguebengou.



> Aanleg van de weg naar Nando.
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Nando

Het was onmogelijk de restauratie van het werelderfgoed in 
Nando (door ADI) uit te voeren doordat de weg erheen vrijwel 
onbegaanbaar was. Wij hebben in 2014 ‘in het terrein’ de weg 
uitgezet. De weg naar Nando is  gemaakt in 2014 door een kleine 
60 mensen uit het dorp, drie jonge mannen leidden de ploeg en 
waren twee maanden lang aanwezig om te zorgen dat het voor 
elkaar is gekomen. Vanzelfsprekend inspecteerden we de weg 
naar Nando, en zagen dat het deel wat werkelijk ‘geplaveid’ was 
het goed houdt en dat de stukken met alleen rode aarde toch te 
zwak zijn voor de zware regenval. Doen en daardoor leren, dat is 
ons motto; die delen worden in 2015 alsnog geplaveid. 
We hebben ook gezien dat ondanks het enthousiasme waarmee 
de moskee, door het gereed komen van de weg makkelijker te 
restaureren, van nieuw leem is voorzien. Dit is helaas technisch 
niet goed gegaan. In de aangebrachte leem zat teveel vervuiling, 
er is te weinig tijd genomen om de leem goed te laten fermente-
ren, en het niet inmengen van de dure toevoegingen leidde ertoe 
dat nu al na een jaar de nieuwe leemhuid is gebarsten en dus 
geen goede bescherming tegen regen meer biedt. In 2015 gaan 
we, nu de weg grotendeels klaar is, drie familiehuizen aanpak-
ken met Boubacar Kouramanse, de expert leemmetselaar uit Dj-
enné. Om vooral te werken aan het verbeteren en opfrissen van 
de technische kennis. Zodat over 2 jaar de moskee, als we daar 
financiën voor vinden echt structureel goed kan worden aange-
pakt, net zoals de belangrijke ’stadsmuren’.
SDO was nauw betrokken bij de voorbereiding en uitvoering voor 
de wegverbetering en vanzelfsprekend was de aanvoer van rode 
aarde en cement voor SDO. De financiële bijdrage was €12.850. > De moskee van Nando.

> Plaveisel van de weg naar Nando.
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> Het Tellem monument in Yougho Dogourou geheel hersteld 

zoals  wij het in 1980 zagen.
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Yougho

In Yougho heeft een wellicht nog grotere groep gewerkt aan 
de restauratie van het waterbassin  -  in feite een complete 
vernieuwing. De bestaande kleine dam werd verhoogd en uit 
het natuurlijke bassin werd de leem verwijderd. Er zal in 2015 
een waterbekken ontstaan van 1.200 m3. Voorwaarde is wel dat 
het gaat regenen! 
De werkzaamheden worden gecoördineerd door Kenneko Dara. 
Als het bekken in het najaar vol staat, gaan we kijken naar een 
eenvoudige methode om het water naar het lager gelegen dorp 
te brengen. Het is 5 tot 10 minuten naar beneden lopen, een 
stuk minder dan de 40 minuten durende wandeling naar de 
vlakte en terug, die nodig is als het water bij het eerste bassin 
op is.
De restauratie in Yougho met begeleiding van Kenneko Dara is 
ook kwalitatief geweldig gegaan. Beide restauraties  - Nando 
en Yougho - zijn, toen wij op werkbezoek waren, uitgebreid 
besproken met de MCB (Mission Culturele Bandiagarra). We 
hopen op een vervolg met steun van het Prince Claus Fund en 
wellicht het Global Heritage Fund.
SDO heeft geadviseerd bij het ontwerp en de uitvoering van de 
eerste fase voor de dam en bij de voorbereiding en de uitvoering 
van de restauraties. De financiële bijdrage was €26.500.

> Realisatie van het eerste deel van de tweede dam in Yougo.

> Restauratieproject in Yougo.
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> Uienhuisjes in Bongho.
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Les Mots Imprimés
Het nieuwe onderwijsprogramma “Les Mots Imprimés”, ontwik-
keld in samenwerking met Stichting Bloemendaal Dogon, krijgt 
steeds meer vorm. Les Mots Imprimés is een doeltreffende me-
thode om het ouderwetse frontale onderwijs te veranderen in 
interactief onderwijs. De scholenorganisaties willen graag dat 
het programma wordt uitgebreid. In januari 2014 werd de cursus 
gegeven aan 40 mensen (in januari 2015 al aan 80!). Het is een 
grote uitdaging om het gebied de komende vijf tot tien jaar echt 
te veroveren. Ruw geschat zijn er ongeveer 100.000 kinderen in 
het gebied, met een kleine 2000 leraren… kortom, nog genoeg 
te doen. 
Belangrijkste troef voor het succes is de steeds beter georgani-
seerde lokale organisatie ADI waarin ook alle activiteiten van het 
DVI en het Groene Woestijn Initiatief(Initiative Désert Vert, IDV) 
samenkomen. De basis van al de initiatieven is het partnerschap 
met de lokale bevolking. Zij brengen de ontwikkeling op gang, 
met SDO als adviseur.
Dit is een project met vele partners.
SDO heeft een rol gespeeld in de ontwikkeling van het onderwijs-
programma, en speelt een rol bij de introductie ervan, in samen-
hang met onze betrokkenheid bij bouw en renovatie van scholen. 
De financiële bijdrage was €12.500. Daarnaast heeft de SDO 
€18.000 bijgedragen aan de betaling van 20 leraren.

> Les Mots Imprimés. 

> Groep vrouwen van Bongo (DVI).
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> Prix de Joop 2014.
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Technische school Sevaré

De derde editie van de Prix de Joop op de Ecole Technique Saint 
Josef (ETJS) in Sevaré, was weer een feest. In 2014 waren er acht 
leerling metselaars die werkelijk hun uiterste best deden om het 
perfecte proefstuk te metselen (N.B en een vrouwelijke metse-
laar die in januari de nationale metsel kampioenschappen van 
Mali heeft gewonnen!). In 2015 gaan we ook voor enkele andere 
vakken een prijs organiseren. Essentie is dat het initiatief van 
school en leerlingen gaat komen.
Voor het stage project in 2014 voor de metselaars van de ETJS 
werd een geheel nieuwe bouwmethode bedacht: koepels van 
gestapelde HCEB stenen, met een zeer eenvoudige hulpconstruc-
tie bij het metselen. Er zijn twee gebouwtjes van 1,80 bij 1,80m, 
getekend, die de studenten zijn gaan bouwen op het terrein van 
de steenfabriek. Wij hebben, op werkbezoek, de twee gebouwde 
koepels gezien; ze zijn werkelijk prachtig. Na deze proef met ge-
bouwtjes gaan we voor grotere koepels: in 2015 gaan we op deze 
manier de onderwijzerswoningen maken op het terrein van het 
Praktijk Lyceum in Sangha.
Het bleek dat al twee groepen leerlingen hebben besloten om 
in een soort associatie te gaan samenwerken. Wat de leerlingen 
nog niet weten, is dat we ze allemaal na hun opleiding voor drie 
tot vier maanden in dienst gaan nemen om ook werkelijk wonin-
gen te maken in Sangha. Dat is precies wat we willen – opleiden 
en ook uitzicht op werk bieden. 
SDO droeg bij aan de opgaven voor de Prix de Joop en het ont-
werp voor de proefgebouwtjes, had een rol in de jurering en 
droeg bij aan de kosten voor het materiaal, de prijzen en de stage 
van een maand. De financiële bijdrage was €2000. > Stage februari 2014.

> Stageproject 2014. Het maken van de eerste koepels met HCEB. 



st
ic

ht
in

g 
do

go
n 

on
de

rw
ij

s

28

Hydraulisch samengeperste 
aardeblokkenmachine.

> De nieuwe HCEB machine.
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> HCEB machine en de productie van blokken.

> HCEB blokken.

HCEB machine

In 2014 is besloten een tweede nieuwe HCEB machine aan 
te schaffen. De eerste machine uit 2005 draait nog wel maar 
gezien de grote hoeveelheid projecten is het uitvallen een te 
groot risico. Daarnaast is er een aantal projecten in Sangha, 
zoals het Praktijk Lyceum, de leraren-woningen, de uitbreiding 
van het gemeente huis, waardoor een machine op locatie de 
komende jaren genoeg werk heeft. De nieuwe machine zal 
in 5 jaar worden afbetaald met een rente van 4%. De totale 
investering bedraagt €75.000.
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Er is weer een aantal nieuwsbrieven verzonden, in totaal kregen 
bijna 1000 mensen onze nieuwjaarkaart. In totaal waren er in 
2014 een kleine 20 publicaties over de scholen op andere web-
sites. De website is nu vrijwel volledig drietalig en word veel be-
zocht, ook Facebook en Vimeo wordt ingezet om een zoveel mo-
gelijk mensen te bereiken.
Lessen in leem architectuur
In 2014 gaf Jurriaan (voor het eerst) les op de technische school 
in Sevaré. Alle leerlingen van groep 3 waren aanwezig. Met een 
beamer projecteerde hij voorbeelden van leemarchitectuur over 
de hele wereld. Basil, hoofd afdeling bouwen en metselen, be-
trok als een echte leraar de leerlingen bij de les. Wat hebben ze 
gezien, wat hebben ze gehoord, wat vinden ze belangrijk? Jurri-
aan wees op het belang en de kwaliteit van bouwen met leem, 
samenwerken, de metselaar als architect, en toekomst kansen. 
Er was veel belangstelling voor de handpers, omdat ze daar zelf 
mee aan de slag kunnen. 
Music for Mali
In april 2014 zijn de 200 gitaren die opgehaald zijn met de actie 
‘instruments for Music for Mali’ aangekomen in Bamako, waar 
SDO de lokale afhandeling en het transport op zich heeft geno-
men samen met de muziekleraar Paul Chandler. Het eerste tien-
tal gitaren zijn eind april in gebruik genomen door muzikale leer-
lingen die in samenwerking met de Ali Farka Touré Foundation 
zullen deelnemen aan de komende muziekfestivals in Mali.
SDO was betrokken bij de inzamelingsactie en heeft het transport 
van de gitaren georganiseerd wilde ganzen heeft  met €6500, de 
kosten voor het transport gedekt.

PUBLICITEIT

> Les in Sevaré : bouwen met leem.

> Paul Chandler en de Ali Farka Toure Foundation testen de instrumenten.



> ADI werkt aan de financiële en toekomstige planning.

31

In 2014 is ADI gegroeid met twee nieuwe medewerkers naar een 
totaal van acht medewerkers. Een medewerker zorgt voor het 
onderwijs programma van SDO en voor de administratie, rappor-
tages en financiën. In totaal werken er acht medewerkers aan 
projecten voor de verschillende Nederlandse partners. In 2015 
zal er een extra medewerker worden aangesteld om vooral de 
groeiende stroom aan projecten te organiseren. ADI heeft in 
2014 €200.354, aan projecten gerealiseerd en iets meer dan 
€12.000, besteed aan de organisatie, materieel en transport. 

ADI

> ADI en de zes docenten van Sono Ma.



 

 Stichting Dogon Onderwijs (SDO) 
 Bestuur stichting 

- Jurriaan van Stigt, voorzitter 
- Gonny van Stigt-Amesz, penningmeester 
- Rens de Leeuw, secretaris 
- Jan Joost Peskens 

 Donateurs en Fondsen  
 Partnerschap Bloemendaal-Dogon en Stichting Taalvorming
 Bureau Dennis Meijerink en Marta Rota (LEVS architecten) 

 Het Dogon Vrouwen Initiatief (DVI) 
  Bestuur stichting 

- Gonny van Stigt-Amesz, voorzitter 
- Jacqti de Leeuw, penningmeester 
- Bas Maassen, secretaris 
- Sharona Ceha  
- Christine van Dalen 

  Ambassadeurs en vrijwilligers 
Donateurs en fondsen  

 

Initiative Femmes Pays Dogon 
- leiderschapontwikkeling 
- ondernemerschapontwikkeling 
- gezondheidverbetering 
- duurzaamheidsbevordering 

Initiative Désert 
Vert 

Natuurherstel en -beheer 
en landbouwverbetering 

Initiative Dogon 
Culture 

Restauratie,  
vakmanschap,  

kunst en ambachten  

           Fondation Dogon Education 
- Bouwen van scholen, latrines, woningen 

met duurzame bouwtechnieken  
- Waterprogramma 
- Onderwijsverbetering 

 

Saïdou TÉMÉ,  
Directeur en programmaleider 

Fatoumata KODIO, Office en Chef MC 
Sosselem DOLO, Chef d’Epicentre 

Amekéné DOUGNON,Chef d’Epicentre 
Hamidou Guindo, Chef d’Epicentre 
Allaye PEROU, Chef d’Epicentre 

 
 
 

  

Amekéné 
DOUGNON, 
Superviseur 

 

Gédéon KASSOGUE 
   Programmaleider en coördinator 
 

Gédéon 
KASSOGUE 

  
 

Gédéon 
KASSOGUE 

Keneko DARA 
Coördinator  

 

 
Jacqti de Leeuw 

 
Jurriaan van Stigt  

IDV IFPD     FDEwater 

Gédéon 
KASSOGUE 
Rapportage 

 

Gédéon 
KASSOGUE 

Saïdou TRAORE 
Coördinator  

    FDE Scholen  IDC 

Entreprise 
Bevolking 

   Studenten 
ETJS 

ETJS 
GADS-Mali 

Onderwijzers 

Bevolking 
Ambachtslieden 

Mission Culturelle 

Commitees 
Bevolking 

Serou/Kene 
Entreprise 

4 parttime krachten 
Agro-animateurs 

Bevolking 
Assé GUIROU 

De vrouwen en leiders  v/d 
vrouwengroepen 

Gezondheidsanimatrices 
Meni KODIO 

Uitvoerende 

Programma’s 

Supervisie 
(onbezoldigd) 

Werknemers 

Leidinggevende 

Organisaties  
in Nederland 

     ADI     -     Association Dogon Initiative 
      Bestuur N.G.O (niet - gouvernementele organisatie) 

- Amatigue DARA, voorzitter 
- Maliki DIARRA, secretaris 
- Keneko DARA, penningmeester 

           
Kantoor  Gédéon Kassogue, administratief medewerker 

 

Organisatie  
in Mali 

  FDEverbetering 
s 
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> Het organigram van de samenhangende stichtingen en initiatieven.



> Het hele dorp neemt deel aan het proces.
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In totaal heeft de stichting in 2014  €295.249, ontvangen uit do-
naties. In totaal is er €220.194 uitgegeven, waardoor er reserves 
zijn. De aangeschafte steenmachine is niet betaald uit deze re-
serves, maar is een lening die in 5 jaar wordt afgelost, zodat er 
ruimte is om projecten zoals de Pompe Bleu Mali te financieren 
in 2015. Voor 2015 zijn er al toezeggingen van fondsen binnen 
voor een budget van € 275.000. 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-
fessionele Sangha (globaal €75.000) loopt direct via ADI in Mali, 
maar ook door directe leveringen zoals transport van grond.

FINANCIEEL OVERZICHT

> Discussie over de ontwikkeling van de projecten.
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*bijdrage Toguna Agro Industries in Mali €75.000
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Wij willen wederom benadrukken dat we het erg belangrijk en 
stimulerend vinden dat we een brede kring van donoren en fi-
nanciers hebben (nu ruim 600), met grote en kleine bijdragen. Zij 
vormen een stevig draagvlak voor onze Stichting.  We bedanken 
iedereen voor de geweldige bijdragen in 2014 en hopen op u en 
nog vele anderen wederom te kunnen rekenen in 2015 om de 
het groeiend aantal projecten in de Dogon te kunnen realiseren.
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We hebben wederom ook in 2014 weer ontzettend veel grote en 
kleine donoren aan ons weten te verbinden en dat zien wij als 
een groot goed, partnerschap is daar maar ook hier van groot 
belang. Met dit partnerschap kunnen we plannen maken voor 
een langere termijn, langer bouwen aan de lokale organisatie 
ADI. We danken al onze donoren voor hun bijdrage. 

PARTNERS EN DONOREN

> De nieuwe school in Ogodengou.

> Doorsnede van het Gemeentehuis in Sangha.
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> Instructie voor het restaureren van de gebouwen in Yougho.
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VERDERE PLANNEN VOOR 2015

Van het een komt het ander. Wij gaan in 2015 verder met 
‘nevenactiviteiten’, die voortkomen uit wat we al deden om de 
lokale economie en initiatieven blijvend te stimuleren, zoals de 
stage voor de ETSJ, de Prix de Joop 2015 ‘nieuwe stijl’ (met meer 
vakken), de opzet voor het gemeentehuis in Sangha, woningen in 
Kamba en een nieuw epicenter voor het Dogon vrouwen initiatief 
(een gebouw waar alle activiteiten samen komen en vanuit de 
activiteiten georganiseerd worden) in Sogu Yaguem. De Blauw 
Pomp, het onderwijsprogramma voor het Lycee Professionel, 
restauraties er valt nog een hoop te doen om alle raderen van de 
integrale aanpak in elkaar te passen, maar we zien steeds meer 
resultaat van deze aanpak. 
We maken de samenwerking breder en sterker: met het Dogon 
Vrouwen Initiatief, het Initiatieve Désert Vert (Groene woestijn), 
Waka Waka (Solution Solaire Mali) lampjes, met andere 
stichtingen zoals Bloemendaal Dogon en de Franse stichting Via 
Sahel. Samen vormen zij de basis voor een integrale aanpak die 
mogelijk is door samenwerken en luisteren naar wat er lokaal toe 
doet. 
Een kans zien wij in het vinden van mogelijke partners: partijen 
die al actief zijn en de overheid. Dat kost tijd, maar het biedt ook 
perspectief. 
Voor SDO zelf is een versteviging van het bestuur nodig (want 
het werk neemt toe), en nog meer samenwerking met andere 
partijen om een breed palet aan activiteiten op elkaar te laten 
aansluiten. De begroting voor 2015 is ambitieus en zeker nog niet 
volledig gedekt maar dat gaat ons hopelijk weer lukken.

basisschool;
eindproduct

onderneming;
metselaar

technisch onderwijs;
student

basis onderwijs;
leerling



39

De Stichting Dogon Onderwijs zal ook in 2015 zijn werk in 
Dogonland gaan voortzetten. Donateurs zijn hiervoor onmisbaar. 
Daarom hopen wij ook in 2015 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.

> Een bezoek aan een van de vrouwenvergaderingen van DVI.
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1017 BX  Amsterdam
www.dogononderwijs.nl
info@dogononderwijs.nl
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