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partners pays-dogon

vo o rwo o r d

Het jaar 2019 was wederom een moeilijk jaar voor Mali en
daarmee ook voor “Pays Dogon”.
Het is een in toenemende mate onoverzichtelijke kluwen
van factoren die voor instabiliteit en onveiligheid zorgt
maar desondanks gaan de meeste programma’s gewoon
door dankzij de grote inzet van ADI. Wij hebben met eigen
ogen kunnen zien dat de onderwijsprogramma’s worden
uitgevoerd, dat er watertorens worden gebouwd en de

plannen voor de groene woestijn onverdroten doorgaan.
De met bevlogen nieuwe Malinese bestuursleden versterkte
organisatie, onder bezielende leiding van directeur
Saidou Teme, blijft er onvermoeibaar aan werken de
leefomstandigheden in Pays Dogon te verbeteren. Wij PPD
staan hen bij met de middelen die wij daarvoor beschikbaar
kregen van u. Daarvoor onze grote dank.

in h o u d

In Mali woont het volk de Dogon in de Bandiagara cliff
met een eeuwenoude cultuur. Een kleurrijk volk, rijk aan
cultuur, riten en tradities en in een prachtig gebied. Maar
het is ook moeilijk bewoonbaar. Goede grond is zeldzaam
en watervoorzieningen zijn schaars. De dorpen liggen
verspreid en geïsoleerd in een enorm gebied.
Hier werkt Partners Pays-Dogon samen met de Dogon
aan betere leefbaarheid. Met projecten op het gebied
van watervoorziening, onderwijs, vrouwen, behoud van
het cultureel erfgoed en de vergroening van de woestijn.
Altijd als partner van de Dogon. We lossen niet op, maar
trainen. Géven niet, maar ontwikkelen. Pompen zijn

eigendom van het dorp, onderhoud organiseert de
bevolking zelf. Voor scholen wordt een onderwijssysteem
met moderne lesprogramma’s ontwikkeld.
Lokaal leiderschap ontwikkelen, dáár gaat het ons om.
Dat is duurzame ontwikkeling. Want als er een pomp is,
hoeven kinderen, de lokale leiders van morgen, geen
einden meer te lopen om water te halen en kunnen ze
naar school.
Deze aanpak werkt, ondanks allerlei obstakels onderweg.
We bewegen dan ook als een kameleon. Één stap vooruit.
Soms ééntje achteruit...maar steevast weer dóór.
Al meer dan 30 jaar. Ontwikkeling door partnerschap.
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Onderwijs
• 26 basisscholen gebouwd
• 2 technische scholen gebouwd
• 59 onderwijzerswoningen gebouwd
• 59 scholen nemen deel aan de
taalbenadering L’AMI
• 8 schooltuinen
Water
• 96 putten gerealiseerd
• 3 dammen gebouwd
• 32 Blauwe Pompen geinstaleerd
• 2 watertorens gebouwd
Groene Woestijn
• 28 ha boszones aangeplant
• 222 ha duinfixatie gerealiseerd
Vrouwen
• 4 epicentra georganiseerd
• 77 vrouwengroepen met bijna
7868 vrouwen in partnerschap
Gezondheid
• 1 gezondheidscentrum
• 1 maternité centrum
• 1 vaccinatie post
• 1 analyselaboratorium
Cultuur
• erfgoed in 9 dorpen gerestaureerd
• sensibilisatie en training van
jongeren
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Wist je het al?
Pays Dogon is ongeveer net zo
groot als Nederland. Het UNESCO
gebied is 4000 km2, dat is hetzelfde
als de provincies Noord Holland en
Utrecht samen. Mali is 30x zo groot
als Nederland!
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Partners Pays Dogon is ontstaan door samengaan
in 2017 van drie Nederlandse stichtingen: Stichting
Dogon Onderwijs (SDO), het Dogon Vrouwen Initiatief
(DVI) en de stichting Bloemendaal Dogon (SBD).
De core business van de drie stichtingen zijn als
‘werkvelden’ in PPD herkenbaar.
Partners Pays Dogon zet het werk van de drie
samenstellende stichtingen voort, en heeft de
werkvelden geintegreerd. De werkvelden zijn om
praktische redenen verdeeld over zes thema’s , maar
daartussen bestaan geen grenzen: elk project in het
ene werkveld heeft vertakkingen naar de andere
werkvelden. Het gaat om focus, niet om domein. De
Groene Woestijn komt tot bloei dankzij de vrouwen,
draagt bij aan natuurherstel, werkgelegenheid,
gezondheid en onderwijs, en ontwikkelt projecten
waarin water inzetbaar en beheerbaar is.
Partners Pays Dogon ondersteunt community
projecten in de regio Pays Dogon in midden-Mali:
gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden
van de bevolking. Wij geven niet, maar steunen:
maken mogelijk wat nodig is en zonder steun niet van
de grond zou kunnen komen. Alle projecten komen
voort uit vragen van de lokale gemeenschappen,
en worden door hen uitgevoerd. Zij zijn eigenaar.
Wat PPD ‘achterlaat’ zijn geen spullen, maar
‘omstandigheden’: georganiseerde vrouwengroepen,
goede scholen, effectief onderwijs, levend erfgoed,
een gezond landschap, functionerende landbouw en
veeteelt - een land dat werkt.
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Samen met ADI
Voorbereiding en uitvoering van al onze projecten vindt
plaats onder leiding van de Malinese NGO Association
Dogon Initiative (ADI), die werkt vanuit Sangha en Sévaré en
die vanuit Nederland wordt ondersteund door de stichting
Partners Pays Dogon (PPD) - dat zij wij.
ADI werkt zowel met de Dogon als met de Peul, de twee
volken die het Pays Dogon bewonen.
ADI in Mali is de spil van al onze activiteiten; zij zijn het die
‘voor en door de mensen in het Pays Dogon’ verbinden aan
de mogelijkheden tot steun vanuit Nederland.
Het ADI team bestaat uit een groep van twaalf zeer
gemotiveerde, toegewijde en bekwame jonge mensen
uit het Pays Dogon. De directeur, Saïdou Temé, heeft een
masterstudie Regional development and decentralization
afgerond. Twee derde van de staf heeft een universitaire
opleiding, de andere hebben toegepaste opleidingen
afgerond. Hun betrokkenheid is groot - zij werken voor hun
eigen mensen en aan hun eigen toekomst, in het besef deel
uit te maken van een groter geheel.
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e e n b l i j v end ler en de organ isat ie
Teamdag in december
Zaterdag 7 december zijn alle vrijwillige werkers van de PPD
bij elkaar gekomen om over de toekomst te praten; Wat zijn
de plannen voor 2020?
De ADI heeft voor alle werkvelden voorstellen gemaakt voor
de komende tijd en wij hebben uitgebreid de tijd genomen
om alle bereikte en nog te realiseren doelen eens goed met
elkaar door te nemen.
Het is inspirerend om het enthousiasme te voelen en de
overtuiging waarmee iedereen aan het werk is (en door wil
gaan!) om de projecten op het gebied van water, onderwijs,
vrouwen, groene woestijn, cultuur en gezondheid verder te
ontwikkelen, voor financiering te zorgen en samen met de
toegewijde ADI’ers uit te voeren.
Zo’n dag is ook een mooie gelegenheid voor de diverse
werkvelden om elkaar op de hoogte te stellen van de
ontwikkelingen, problemen en toekomstdromen.
Vol vertrouwen beginnen we aan het nieuwe jaar, er liggen
mooie uitdagingen en we hebben het volste vertrouwen in
de ADI’ers die met hart en ziel werken aan de toekomst van
hun Pays Dogon.

The Mali shop
Dankzij dit unieke Profielwerkstuk van Fenna Spiekerman
kun je handgemaakte producten van Mali online kopen!
Fenna over haar project:
Welkom bij The Mali Shop! Ik ben Fenna Spiekerman en ik ben
16 jaar oud. Deze webshop ben ik in november 2019 gestart
door mijn Profielwerkstuk op school, waarin ik onderzoek hoe
makkelijk het is om een eigen webwinkel te starten! Het leek
mij mooi om iets goeds te doen voor de wereld en daarom
ben ik The Mali Shop gestart. Hier vind je producten die
gemaakt zijn door de lokale bevolking van Mali. Elk product
is handgemaakt en uniek.
The Mali Shop werkt samen met de stichting Partners PaysDogon. Alle winst die op de producten wordt gemaakt gaat
naar de stichting toe.

Het is inspirerend om de vorderingen te volgen op de
facebookpagina van de ADI, te vinden onder de zoekterm
Association Dogon Initiative NGO.
Daar worden zeer regelmatig de vorderingen getoond op het
gebied van de restauratie van de dorpen, de plaatsing van
pompen enz. enz. Gaat dat zien!

En verder?
Zelf zin gekregen om een actieve bijdrage te leveren?
Het PPD team kan zeker versterking gebruiken in
communicatie, in fondswerving, in meedenken en
meedoen. Heb je goede ideeën en zin om de handen
uit de mouwen te steken: we horen graag!

Zo is winkelen nog leuker!

Boven: het ADI team in Sangha
Onder: nieuwe bestuursleden

Organisatie Mali 2019 en de toekomstplannen

Een toast op een zinvolle dag

ADI is, versterkt met de nieuwe bestuursleden Bourema
Dara en David Saye, een belangrijke partij geworden
in Pays Dogon. Er is slagvaardig opgetreden toen in de
vlakte enkele dorpen werden aangevallen. De gevluchte
dorpelingen zijn opgevangen in de school van Koundou,
er is voedsel en andere noodhulp verstrekt en het is goed
om te zien hoe kalm en to the point de ADI’ers zich hebben
ingezet. De contacten die het ADI heeft opgebouwd met de
diverse overheden en de Nederlandse ambassade bleken
van groot belang. ADI fungeert meer en meer als stabiele
factor in het gebied waar bijna geen andere NGO’s meer
actief zijn. Om deze en andere taken nog beter te kunnen
vervullen heeft PPD een grote aanvraag gedaan aan het
eind van 2019 bij Nuffic, een Nederlandse organisatie voor
internationalisering van onderwijs. Met deze financiële steun
kan met de professionalisering van ADI worden begonnen;
training van de trainers. Ook kan dan worden begonnen met
de ontwikkeling van twee nieuwe curricula voor het Lycee
Professionnel in Sangha.

Webshop homepagina
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O n d e rwij s

d e motor va n ont w i k k e l i ng
Onderwijs projecten
Op verschillende manieren zijn we, samen met
onze collega’s van ADI, bezig de kwaliteit van het
onderwijs te verbeteren. In het basisonderwijs zijn in
2019 een aantal nieuwe scholen aan de slag met de
taalbenadering van l’AMI. Deze manier van werken
betrekt kinderen meer bij het onderwijs; Uitgangspunt
zijn werkvormen waarbij alle kinderen mee kunnen
doen. Ook in het beroepsonderwijs zijn we gestart
met verbeteren van de kwaliteit van docenten: Hoe
kun je effectief lesgeven, hoe leren kinderen.
Naast deze activiteiten doen we nog een aantal andere
zaken: opzetten van l’AMI op lerarenopleidingen,
onderhoud en aanleg van schooltuinen, ondersteuning
van mensen die alfabetiseringscursussen geven,
organisatie van correspondentie tussen scholen in
Nederland en in Mali.

Baranés in gesprek met elkaar

L’AMI: we durven in het water te springen en
we kunnen zwemmen!
Al een aantal jaren komen de AMI Baranés, ervaren
leerkrachten die hun collega’s begeleiden in januari samen
voor een cursus. Er worden ervaringen uitgewisseld,
oplossingen bedacht voor problemen en nieuwe werkvormen
geleerd. Een aantal mensen is wat ouder en heeft al heel
wat onderwijsvernieuwingen of pogingen daartoe langs zien
komen.
Bij een gesprek over de waarde van l’AMI zei een van hen:
‘L’AMI is echt de beste vernieuwing. We hebben daar elke
dag iets aan, we kunnen de kinderen meer betrekken bij wat
ze moeten leren, hebben nieuwe manieren geleerd. En het
goede is dat het niet maar één training is, dat we vaak bij
elkaar komen en dat jullie (PPD) elk jaar naar Mali komen.
We durven in het water te springen en we kunnen zwemmen
zonder te verdrinken!’
De AMI Baranés krijgen steeds meer verantwoordelijkheid:
Ze ondersteunen hun collega’s, soms ook op andere scholen
en vanaf 2020 gaan zij de scholing van nieuwe leerkrachten
in hun gebied verzorgen samen met de medewerkers van
ADI. Het zelfvertrouwen groeit, ze zwemmen lekker door!
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Lycée professionnel in Sangha

Leerling van een AMI school

L’AMI op de pabo, lerarenopleidingen in Koro
en Sevaré
Wat zich al bewijst op de basisscholen, de werkwijze
van l’AMI, moet doordringen in het curriculum van de
lerarenopleiding. Dat is een lang proces, maar de ervaringen
van het onderwijswerk op de scholen van ADI zijn zeer
welkom. In november 2018 is er een training gegeven aan
leraren Pedagogiek en Frans. Het merendeel van de leraren
die deze training volgden, zeggen dat hun studenten
enthousiast zijn over de interactieve manier van lesgeven.
Na de training hebben de leraren nog weinig kunnen
oefenen in de praktijk met de werkwijze van l’AMI, omdat
er een langdurige landelijke staking was. De inspectie van
het hoger onderwijs deed halverwege 2019 onderzoek naar
de mogelijkheden en inpassing van L’AMI op de pabo’s.
Hun conclusie was dat meer training en meer uitproberen
nodig is. De pedagogiek van l’AMI vindt de inspectie ook
toepasbaar bij andere disciplines dan Pedagogiek en Frans.
Zowel leraren als inspectie willen l’AMI integreren in de
opleidingen in Koro en Sevaré.

Na intensief overleg heeft in januari 2019 een eerste training
aan het team van het lycée in Sangha plaatsgevonden. Een
pedagogisch-didactische training gericht op het versterken
van welzijn en betrokkenheid zowel bij de leraren als bij
de leerlingen, een van de actiepunten benoemd bij de
samenwerking tussen ADI en het Lycée. Het team, bestaande
uit 13 enthousiaste deelnemers hebben zich vijf dagen lang
ingezet om het maximale uit de training te halen.
Twee instructiedagen werden besteed aan de voor de
docenten nieuwe leertheorie, het constructivisme. De
stof werd door de trainers aangeboden middels allerlei
werkvormen die ingezet kunnen worden bij het lesgeven
aan de studenten. Onder het motto ‘practice what you
preach’. Doel van deze werkvormen is de betrokkenheid
van studenten te verhogen. Daarna kregen de leraren een
lesbezoek van de trainers. De observaties zijn vervolgens met
het team besproken en gekoppeld aan de theorie. Dit vormde
een mooie pendel tussen theorie en praktijk die leidde tot
inzicht en bewustzijn bij de leraren. Met name het werken in
verschillende groepjes aan betekenisvolle opdrachten heeft
de leraren bagage opgeleverd om hun lessen activerend en
inspirerend te maken.
Deze training heeft ertoe geleid om een tweede actiepunt,
de lessen in ondernemerschap, in de spotlight te zetten.
In november is een groep van drie Malinese ondernemers,
drie medewerkers van ADI, drie collega’s van het Lycée en
twee trainers van PPD gedurende een week bijeengekomen
om een programma te ontwerpen voor de lessen in
ondernemerschap op het Lycée. Een zeer vruchtbaar overleg
met mooie uitwisseling van gedachten en ervaringen en
input voor een training in ondernemerschap in januari 2020.
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Discussieavond in Pakhuis de Zwijger
Ons onderwijsprogramma stond centraal op een
discussieavond in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam in
september 2019. Van ADI waren 3 mensen per Skype
aanwezig. Saidou Teme, de directeur van ADI stelde
als eerste de vraag aan de zaal: ‘Bij ons is voortijdig
schoolverlaten een enorm probleem. Hebben jullie
dat ook en hoe gaan jullie daarmee om?’ Dat was
een goede vraag om onmiddellijk allerlei mensen uit
het publiek te activeren. Er kwamen uit de zaal goede
ideeën waar ze in Mali zeker mee verder gaan.
Na het gesprek met Mali werd er gepraat over
verschillende onderwerpen: hoe kun je stimuleren dat
kinderen in het onderwijs meer betrokken raken en dus
sneller en meer leren; hoe kun je ondernemingszin
bij leerlingen stimuleren; hoe belangrijk is cultuur
en uitwisseling tussen Nederland en Mali; hoe zorg
je voor een gezonde financiering. In elke groep was
een levendige discussie. We nemen de ideeën uit het
gesprek mee voor toekomstige plannen.

Ondernemerschap training deelnemers en coaches

Deelnemers aan het alfabetiseringsprogramma

Alfabetisering vrouwen (en mannen!)
In 2019 zijn vier brochures gereed gekomen in de taal van
de Dogon voor beginnend geletterden, mensen die net
hebben leren lezen. De brochures gaan over betekenisvolle
onderwerpen voor volwassenen zoals gezondheid, het
starten van een bedrijfje, het kweken van gewassen en
burgerrecht.
Vlak voordat de alfabetiseringscursussen startten in
november 2019 zijn de trainers, 9 in totaal, geschoold in het
lesgeven met dit materiaal. De deelnemers waren erg blij met
de speciaal voor hen ontwikkelde les-/voorlichtingsboekjes.
Het aantal vrouwelijke deelnemers was opvallend hoger dan
in 2018: 157 vrouwen in 2018, nu 217. Het aantal mannelijke
deelnemers lager: 50 mannen in 2018 nu 29.

13 Schooltuinen
De vijf tuinen die al gerealiseerd zijn werden in 2019 met
succes verder ontwikkeld door schoolkinderen en hun
begeleiders. Voor een zesde tuin hebben we een fonds
gevraagd. Dit geld is toegewezen, het ADI team kan nu
verder gaan. De begroting voor de aanleg van een tuin
kan nogal verschillen. De kosten hangen van een heleboel
factoren af. Om veiligheidsredenen gaan bijvoorbeeld de
kinderen van Sobane naar school in Koundou, waardoor de
tuin in Koundou vergroot moest worden. Nog een voorbeeld:
Een geplande aanschaf van een motorfiets om de tuinen
te bezoeken bleek niet praktisch. Een zwaardere, al eerder
aangeschafte motor wordt gebruikt om onderhoud mee te
plegen. Soms wordt er besloten om een ander watersysteem
te gebruiken voor irrigatie dan gepland. Ook komt het voor
dat het lastig blijkt aan materiaal te komen waardoor er een
vertraging ontstaat bij de aanleg van een tuin, bijvoorbeeld
bij het maken van een stevig hekwerk. Kortom: het realiseren
van een schooltuin is maatwerk. In de komende tijd staat in
toenemende mate voedselzekerheid op de agenda en onze
Malinese partners gaan steeds meer werken met epicentra,

waar scholen gaan samenwerken met vrouwengroepen en
de plaatselijke bevolking. In 2020 zetten we dan ook in op het
uitbreiden van schooltuinen. Op de scholen sluit l’AMI aan
bij het werk in de tuinen en producten uit de schooltuinen
komen terecht bij de kinderen en hun ouders.

school

jongens

meisjes

totaal

KOUNDOU

136

171

307

SENGUENBENGOU

156

89

245

SOGODOUROUKOUN

102

105

207

IRELI

164

148

312

TUÉGOU

68

75

143

YENDOUMA

246

266

512

WADOUBA BINÉ

187

91

278

AMANI

99

85

184

totaal

1158

1030

2188

Onderwijs impact in 2019
Basisscholen | Op 45 oude en 14 nieuwe scholen wordt
L’AMI toegepast.
Leerkrachten | in 2019 zijn er 40 nieuwe leerkrachten
getraind. Er hebben 196 leerkrachten aan de
recyclages deelgenomen. Zij geven les volgens de
L’AMI benadering.
Daarmee werden 7195 meisjes en 6659 jongens
bereikt.
30 al eerder opgeleide en 5 nieuwe Baranés hebben
een formation gehad.
12 opgeleide inspecteurs / begeleiders zijn verder
getraind.
Schooltuinen | er zijn 8 schooltuinen. In totaal doen
daar 2188 kinderen aan mee.
IFM (Malinese PABO) | Naast de twee Malinese
Pabo’s van Koro en Sevaré is de inspectie van het
hoger onderwijs, Ipress, geïnformeerd tijdens een
meerdaagse training.
Alfabetisering
|
9 begeleiders van de
alfabetiseringsgroepen hebben een training gehad in
het gebruik van 4 nieuwe lesboeken in het Dogonson.
Er zijn 15 centra om een cursus te volgen. Op 2 centra
kon geen lesgegeven worden om veiligheidsredenen.
In totaal hebben er 246 volwassenen deelgenomen
aan de alfabetiseringscursussen: 29 mannen en 217
vrouwen.
Lycée Professionnel | Op het Lycée professionnel waren
begin schooljaar 2019/2020 268 leerlingen aanwezig
en 12 leerkrachten.
Correspondentie | In totaal corresponderen 103
kinderen uit Nederland met 103 kinderen in het
Dogongebied.

jaar een whatsapp groepje met hun Malinese collega’s.
Het is leuk om antwoord te krijgen en de scholen zijn heel
gemotiveerd om mee te doen. ‘Het valt op onze school onder
het vak burgerschapskunde’, zei een van de leerkrachten in
Nederland.

Correspondentie
Door de lerarenstaking in Mali hebben de kinderen in
Nederland lang moeten wachten op brieven terug. Ze
schreven elkaar over afval scheiden en zuinig omgaan met
water. Over de regentijd die in hun dorp begon met een
geweldige tornado. Maar kan je wel schrijven aan je vriend
in Mali dat je lang onder de douche staan fijn vindt, terwijl hij
ver moet lopen voor een emmer water? En is afval verbranden
goed voor het milieu? Hebben jullie elektriciteit? Wat doe je
als het licht uitvalt? Hoe werkt een vuilnisauto? Veel vragen,
schrijven en je kunnen verplaatsen in de ander. Ook een
onderbouw groep met jongere kinderen is begonnen met
het versturen van tekeningen met hun eigen verhalen die
de leerkracht erbij schrijft. Die leraren begonnen dit school
Schooltuin Ireli

Correspondentie brief en tekeningen
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15 Masterclass van Tea

Opleiden helpt!

Samen met Moise Sangara heeft Tea een masterclass
gegeven aan studenten die nieuwsgierig geworden waren
naar de handsteenpers en de mogelijkheid om direct aan de
slag te kunnen. De masterclass bestond uit twee onderdelen:
Wat is aarde, wanneer is die geschikt om er stenen van te
maken en hoe kom je daar achter. Met veel plezier deden de
studenten mee en het is duidelijk dat actief onderwijs zich
meteen uitbetaalt. Al knedend met de leem en schuddend
met flessen om te zien hoe de bezinksels werken en om
te begrijpen hoeveel grind, zand of leem in de grond zit,
ging iedereen aan de slag en hingen ze aan Tea’s lippen.
De tweede activiteit was het gezamenlijk maken van stenen.
Wat heb je nodig voor de productie, hoe organiseer je het
team en hoe krijg je de goede stenen en de goede snelheid.
Het koste even wat moeite maar toch had iedereen het snel
door en was het duidelijk dat het wegen van de grond veel
tijd kostte en ook van grote invloed was op de maat van de
stenen. De machine liep vast en ook dat was mooi want
daardoor kon meteen getest worden hoe ze het gezamenlijk
zouden gaan oplossen! Doelstelling was om uit de groep van
16 studenten er 6 aan te nemen om met de handpers het
epicentrum van Wadouba te gaan bouwen.

Een van de basisprincipes van de aanpak van PPD is
“learning by doing” Vandaar dat er al jarenlang voor de
praktijkopleiding in Sevaré en in Sangha gezocht wordt naar
stageprojecten. Daarnaast is het natuurlijk geweldig als
dat ook leidt tot banen en werk in de regio. In 2019 zijn er
twee heel mooie verhalen te vertellen dat het werkt. Het
nieuwe revalidatiecentrum in Sevaré in opdracht van het
Internationale Rode Kruis van Geneve van ruim 1500 m2
groot, gebouwd met een lokale aannemer en met HCEB. Daar
werkten dus om de ruim 300.000 stenen te verwerken vele
op de lokale scholen opgeleide metselaars! Het vertrouwen
van het Rode Kruis om deze uitdaging aan te gaan is niet
gelogenstraft want in nog geen 14 maanden staat er een
fantastisch gebouw.
Een tweede eigenlijk vergelijkbaar fenomeen is de grote vraag
vanuit andere landen in Afrika, die de gebouwen zien, die
willen bouwen met geperste aarde en lokaal mensen willen
opleiden. Er vertrokken 2 metselaars en een projectleider,

Symbolische diploma cadeautjes

De eerste studenten met een diploma bij het
Praktijklyceum op weg naar ondernemerschap

Bouwen met aarde masterclass

Belangrijke aanleiding voor het bezoek in september was
de diplomauitreiking van de eerste lichting studenten van
het Praktijklyceum. Omdat er veel stakingen waren geweest
heeft het ministerie besloten om in juni en juli de lessen
voort te zetten. In totaal deden er 51 studenten examen. 19
metselaars, en 32 elektrotechniek. Op 2 studenten na haalde
alle studenten hun diploma. Op maandagochtend zaten bij
de kleine ceremonie de studenten vol verwachting klaar. De
grote vraag aan hen was natuurlijk wat zij nu dachten te
gaan doen nu ze een vakdiploma hadden. De vraag kwam
duidelijk nogal onverwacht. De meeste dachten verder te
gaan studeren of naar de stad te gaan.. of wisten eigenlijk
niet hoe het nu verder zou gaan. Niet geheel onbegrijpelijk
want hoe vind je werk en waar moet je dan beginnen! Door
de praktijkleraren, Amatigue Dara en Saidou Teme werden
ze uitgedaagd om hierover na te denken en om te komen
solliciteren voor de bouw van het centrum in Wadouba,
gekoppeld aan een extra leerjaar ondernemerschap. Voor de
bouwers was er de verrassing van een masterclass met de
handpers. Als symbolische start van hun carrière kregen de
elektriciens een schroevendraaier met voltagemeting en de
metselaars een boekje “ Teste de soil” Want bouwen begint
met het materiaal om mee te kunnen bouwen!

Malinese metselaars als trainers in Mauritanie

opgeleid in Mali op de technische scholen, naar Mauritanië,
Selibaby om daar weer een grote groep metselaars, jongeren
het vak van metselaar te leren. In 3 maanden werden er twee
woningen gerealiseerd als het begin van een wijk van 50.
In december keerden zij terug in Mali. Het intensiveren van
praktijkopleidingen zal absoluut zijn vruchten gaan afwerpen
in de toekomst, maar heeft dat nu ook al bewezen en daar
mogen ze trots op zijn in Mali!
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water

e e n e e rst e le ve ns b e h oe f t e
Water projecten
Water en met name goed drinkwater en water voor
persoonlijke hygiëne, is een groot probleem in
het hele Dogon gebied. De zorg voor water is een
tijdrovende bezigheid voor vrouwen en kinderen,
zeker als de put opdroogt of de pomp kapot is, wat
vaak gebeurt. In de regentijd is er soms water in
overvloed maar in de droge maanden is er soms
een schrijnend tekort aan. De landbouw is geheel
afhankelijk van de regen die alleen valt tussen juni en
september. Door de klimaatverandering valt de regen
tegenwoordig vaker in felle en verwoestende buien
die gewassen wegspoelen en erosie veroorzaken.
PPD en ADI investeren in waterzekerheid. Veilig
drinkwater het hele jaar door en water voor tuinen
en vee. Dat doen zij door dammen te bouwen, putten
en boorgaten te maken en pompen te plaatsen. Sinds
2019 hebben zij ook een programma voor het bouwen
van watertorens met pompen op zonne-energie. Dit
zijn moderne installaties die door de dorpen zeer
gewaardeerd worden. Hoewel de toegang tot veilig
drinkwater, dicht bij huis en tegen lagere kosten,
een grondrecht genoemd kan worden, is die situatie
in veel delen van het land van de Dogon nog niet
aanwezig.

Watertoren in Koundou

Twee bijzondere watertorens
2019 is een belangrijk jaar geweest voor waterzekerheid
in het land van de Dogon. Met geld van de Marie Stella
Maris Foundation hebben we een project gestart voor het
bouwen van watertorens met pompen op zonne-energie.
Het is een echt ADI project geworden met de watertoren en
watertappunt uitgevoerd in geperste leemsteen.
In april 2019 is een contract getekend tussen MSMF, Aqua for
All en PPD voor een pilotproject van twee watertorens met
pompen op zonne-energie die in 2019 gerealiseerd kunnen
worden. Het budget voor dit pilotproject was 59.900,- euro.
Er zijn twee proeflocaties in de dorpen Koundou en Tiougou.
Beide dorpen liggen aan de voet van de klif en hebben een
groot waterprobleem. In beide dorpen bleek de bestaande
put of het boorgat niet geschikt voor een watertoren met
zonnepomp. Dat was een tegenvaller en op voorstel van ADI
zijn nieuwe putten gemaakt.
Het bepalen van een locatie voor een put of boorgat gaat
tegenwoordig niet meer met een traditionele methode of
wichelroede. Er komt een ingenieursbureau aan te pas dat
met elektronische middelen en een team van geotechnische
medewerkers onderzoek doet. Het ingenieursbureau heeft
4 plekken aangewezen waar met grote waarschijnlijkheid
water aangeboord zou kunnen worden.
In Tiougou werd wel water maar geen geschikt drinkwater
gevonden en er was meer tijd nodig om beter water te
vinden. Om het tempo niet te verliezen is er begonnen met
een watertoren in Wadouba waar een epicentrum voor
vrouwengroepen in aanbouw is en waar behoefte is aan veel
water. Tiougou blijft hoog op de lijst en de zoektocht naar
een nieuwe locatie voor een boorgat is er in volle gang.
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Er is door PPD en ADI gekozen om de installatie te
bouwen met de geperste leemstenen waarmee al
veel gebouwen en scholen van PPD en ADI gemaakt
zijn. De gemetselde toren heeft een aantal voordelen
boven de standaard voorziening die geheel van ijzer
is:
• De stenen worden lokaal geproduceerd met lokale
grondstoffen
• De architectuur sluit aan bij de bouwwijze van de
Dogon (UNESCO Wereld Erfgoed).
• Het transport is mogelijk met lichte voertuigen en
zelfs met ezelkarren
• Leerlingen bouwkunde van het Lycée Professionel in
Sangha kunnen ervaring opdoen.
• Het waterreservoir (6000 ltr) staat niet direct in
de zon. De gemetselde mantel geeft schaduw en
ventilatie.

Stappen van watertoren installatie:

De zonnepanelen zijn gecombineerd met het schaduwdak.
Daar liggen de panelen veilig en een omheining is niet
nodig; de watertoren zelf is immers met een deur afgesloten.
De begane grond van de watertoren bevat de elektrische
regelapparatuur en kan gebruikt worden als opslag van
pomp gerelateerde spullen en eigendommen van de
pompbeheerder.
Het project is gecoördineerd en voor het grootste deel
uitgevoerd door het waterteam van ADI.
Alleen als het nodig was, bijvoorbeeld voor het graven
van een put, zijn er vakmensen ingehuurd. Moise Sagara,
projectleider van de Blauwe Pomp, was ook de projectleider
van het watertorenproject. Moise is een jonge man met
een goed technisch inzicht. Hij stuurde 7 technici met
verschillende vaardigheden aan.
De dorpen leverden waar mogelijk een bijdrage aan de
voorbereidingen en de bouw van de watertoren, bijvoorbeeld
graafwerk, catering, en het aanvoeren van materialen en
water.
In Wadouba is een nieuw ontwikkelde handpers gebruikt
voor het maken van de geperste leemstenen. Dus stenen van
lokaal materiaal en vervaardigd door mensen uit het dorp
onder supervisie van ADI.
In november 2019 is de watertoren van Koundou feestelijk
geopend met muziek en dans. Jan Joost Peskens van PPD
was daarbij. In januari 2020 is ook de toren van Wadouba in
gebruik genomen.
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Het primaire doel: Leveren van voldoende en goed
drinkwater, was daarmee bereikt maar er zijn direct enkele
vervolgactiviteiten in gang gezet.
In beide dorpen is een WASH-cursus gegeven, bedoeld om de
kennis over dagelijkse hygiene te verbeteren. Er zijn plastic
kommen en kannen uitgedeeld, die het handenwassen
vergemakkelijken.

Watertoren in Koundou

WASH cursus

In Koundou heeft het dorp groentetuinen voor de vrouwen
aangelegd. Het zijn vooral de vrouwen die naar het Koudou
gevlucht zijn vanwege de aanslagen in de vlakte. De omvang
van de tuin staat in relatie met beschikbaarheid van water.
ADI heeft berekend dat de watertoren behalve huishoudwater
ook water kan leveren voor 250 m2 tuin waar 78 vrouwen
een perceel hebben gekregen. In de tuinen worden basins
gemaakt om de afstand tussen tuin en waterplaats zo klein
mogelijk te maken. In de tuinen worden tomaat, ui, kool,
salade, aubergine, wortel, tabak, aardappel, knoflook,
peterselie en biet geteeld.
In Wadouba is naast de watertoren een kiosk gebouwd
waar productien van vrouwengroepen kunnen worden
verkocht. In de kiosk is een koelkast geplaatst die werkt op
de elektriciteit van de zonnepanelen. De veronderstelling is
dat gekoeld water een gewild product is en dat daarmee een
businessmodel kan worden ondersteund. De toekomst moet
leren of een dergelijke kiosk rendabel is.
Tijdens de spannende en opwindende pilotfase hebben ADI
en het technische team veel geleerd op twee gebieden: De
urgentie van goed drinkwater en de noodzaak van een goede
organisatie in dit moeilijk toegankelijke gebied waar ook
nog eens conflicten spelen tussen de Peul en het volk van
de Dogon.

Watertoren openingsfeest in Koundou

Watertoren met kiosk in Wadouba
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Het is duidelijk dat iedereen in de dorpen steeds intensief
bezig is met het waterprobleem en dat er een grote behoefte
is om tot betere oplossingen voor waterzekerheid te komen.
Hoewel de toegang tot drinkwater, dicht bij huis en tegen
lagere kosten een grondrecht is, is in veel delen van het land
van de Dogon deze situatie nog niet aanwezig. Een watertoren
met pomp op zonne-energie wordt door de bevolking als
een enorme verbetering gezien. De betrokkenheid en de
inzet van de dorpelingen, heeft ADI gezien als een signaal
dat de beschikbaarheid van goed drinkwater meer waard
is dan wat dan ook. Saidou Teme schreef daarover: “Diep
van binnen voelden de teams zich trots en ontroerd om
deze duizenden mensen schoon water te kunnen geven”.
Het was niet makkelijk om de installaties te realiseren. Op
de eerste plaats door de slechte wegeninfrastructuur naar
de betrokken dorpen, waardoor het moeilijk was om de
materialen ter plaatse te krijgen. Boorteams konden niet bij
de dorpen onder aan de rotswand komen waardoor ADI moest
terugvallen op het graven van putten met grotere diameters
in plaats van boorgaten die sneller gemaakt kunnen worden
en veel dieper kunnen gaan.
Door de onveilige situatie in een deel van het werkgebied
van ADI, is het niet zonder risico om de technische teams
naar sommige delen van de vlakte te laten gaan. Daarom
kunnen er in de vlakte geen installaties gebouwd worden
terwijl daar de behoefte aan water erg groot is.
In het land van de Dogon zijn er grote drinkwaterproblemen.
ADI heeft een deskundig en gemotiveerd team en een
groot netwerk van experts. Het team staat te popelen om
meer Watertorens te bouwen. Er zijn al 5 nieuwe locaties

Waterdammen en de toekomst

geselecteerd waar grote behoefte is aan meer en beter water.
PPD en ADI hopen dat het project vervolgd wordt.

De Blauwe Pomp zet door
Ondertussen gaat het installeren van blauwe pompen door.
Het door Aqua for All en Af Jochnick gefinancierde project is in
2019 afgesloten. Eind 2019 was pomp 29 in gebruik. Het project
heeft laten zien dat het installeren van de best mogelijke en
duurzame pomp in combinatie met de ontwikkeling van een
organisatie om de pompen te onderhouden, de weg is naar
meer waterzekerheid.
Het project van de Blauwe Pomp staat na 3 jaar pas aan het
begin van een mogelijk succes. Er is nu een deskundige en
gemotiveerde organisatie opgebouwd bestaande uit een van
projectleider en twee volledig opgeleide installatieteams
die niet alleen pompen installeert maar ook onderhoud
en repareert zodat een dorp meer zekerheid heeft over de
beschikbaarheid van water. Dat de organisatie vakkundig en
ingewerkt is heeft zij getoond met de snelle start die zij heeft
kunnen maken in het project van de watertorens. PPD en ADI
zijn daar trots op.
Er zijn nog ongeveer 30 pompen in voorraad en worden steeds
meer pompen geïnstalleerd. ADI heeft een ondernemer
gevonden die een Blauwe Pompbedrijf wil opstarten. De man
heet Bruno Traore en is een ondernemer in waterwerken. Om
aan de slag te kunnen heeft hij officiële papieren nodig en
daar wordt nu aan gewerkt.
Het is voor het team moeilijk en soms onveilig om de vlakte in
te gaan. Het installeren van pompen concentreert zich daar
om in gebieden aan de voet van het klif en op het plateau.

Dam in Bongo

Water impact
Dam in Wadouba

Blauwe Pomp nummer 28

Water is en blijft de basis van het bestaan en het blijft een
lastige materie. Er zijn de afgelopen jaren geen nieuwe
dammen meer gerealiseerd maar we komen wel op diverse
plekken dammen tegen die maar matig werken omdat er
lekkages zijn. Een van onze belangrijkste lokale partners
Seydou Nantoume heeft zijn investeringen verlegd van
het bouwen van scholen naar dammen. Op zijn verzoek
hebben we een aantal dammen met problemen bezocht en
geïnventariseerd wat mogelijke oorzaken zouden kunnen
zijn.
Bij Bongo houdt een kleine dam van circa 10 meter hoog het
water tegen in een ongeveer 1 kilometer lang bassin met een
breedte variërend van 20 tot 50 meter. In Wadouba lekken
een tweetal ongeveer 10 jaar oude dammen. Het ruim 1,5
kilometer lange bassin stond in september nog helemaal vol
toen het nog regende. Maar half november is het al bijna
helemaal leeg. In Kamba is een bijna 300 meter lange dam
die is gerepareerd door er over de hele lengte een wand
voor te metselen en hier beton tussen te storten. Een hele
operatie die ongeveer €60.000,- kostte. Er achter ligt een
heel groot waterbassin dt van groot belang is voor een aantal
dorpen.
Wij hopen volgend jaar een Nederlandse expert mee te
nemen om op basis van alle foto’s en de dan leegstaande
dammen een plan van aanpak te maken voor deze en nog
veel ander dammen.

Dam in Kamba

Waterpompen | 32 Blauwe Pompen geplaatst waarvan
9 in 2019.
Watertorens | Er zijn 2 watertorens met pompen op
zonne-energie geplaatst.
De handpompen en watertorens maken water
beschikbaar voor 23 dorpen.
Een vakkundig team installeert en onderhoudt
de pompen en doet onderzoek naar de mate van
waterzekerheid in ongeveer 20 dorpen.
Een curriculum voor het wateronderwijs op het Lycée
Professionnel in Sangha is in ontwikkeling.
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g ro e ne
wo est ij n

B I J D RAGE N A A N E E N B L OE I E ND E GE M E E N S C H AP
Onze groene woestijn projecten
Het doel van het Groene Woestijnproject is bij¬dragen
aan een bloeiende gemeenschap in een mooie,
gezonde en groene omgeving in het Pays Dogon. Dat
betekent: samen met de bevolking in de vlakte van
het Dogongebied in Mali de wind- en watererosie
stoppen, de natuurlijke boomvegetatie terugbrengen
en de landbouwmogelijkheden ver¬beteren.
Wij ondersteunen daarbij met kennis en geld
wan¬neer duidelijk is dat er draagvlak is. De lokale
ge-meenschap is aanvrager en uitvoerder van het
project; ADI is projectmanager en supervisor.
Groene Woestijn – het klinkt ambitieus, en dat is het
ook: het Groene Woestijnproject koppelt een aantal
samenhangende projecten in een geïntegreerd
programma, dat uiteindelijk een nieuwe
landschapszonering op het oog heeft die enerzijds
de spanning tussen landbouw en veeteelt wegneemt
en anderzijds deel uitmaakt van The Great Green
Wall, het grootse project om de Sahel weer groen
te maken en daarmee het lokale klimaat milder.
We wenden de druk op het landschap af waar deze
tot degradatie van het ecosysteem leidt en creëren
groene ‘safe havens’, van waaruit natuurherstel kan
plaatsvinden. Vertaald naar projecten en acties is dat:
begrazing reguleren (zoneren), natuurlijke vegetatie
terugbrengen, wind- en watererosie stoppen, water
vasthouden, akkers beschermen, bos en bomen
planten, tuinen aanleggen, irrigatiemogelijkheden
verbeteren, houtbesparing stimuleren, kennis en
training brengen - dit alles voortkomend uit de lokale
samenleving en door hen voorbereid, uitgevoerd en
beheerd.

Duinfixatie
Grenzend aan het akkerbouwgebied onderaan de klif
liggen meters hoge zandduinen, waarvan het zand bij
hevige regenval in beweging komt en zich uitspreidt over
de landbouwgronden. Duinfixatie bestaat eruit het duin te
bedekken met vegetatie en erosiestromen te onderbreken.
Beplanting met gras en met Euphorbia, een struikachtige
plant die snel aanslaat in duinzand en zand vasthoudt;
zandzakken om geulen af te dammen.
In 2019 zijn 43 hectaren duin vastgelegd - in Banani 16 ha;
in Ireli 12 ha, in Yayé 3 ha, in Ibi Kara 4 ha en in Tuégou
8 ha. In totaal zijn 344.000 stekken Euphorbia aangeplant.
Dat kon dankzij de enthousiaste bereidheid van de bevolking
om daarmee aan de slag te gaan – iedereen ziet er de
noodzaak van in en is bereid bij te dragen: Het gaat om
bescherming van broodnodige akkers. Dit is bij uitstek een
samenwerkingsproject: meestal is het echt zware werk alleen
voor mannen, maar hier werken mannen en vrouwen samen.
Tezamen met de aanplant zijn 2800 zakken met zand
gevuld en neergelegd op plaatsen waar het grootste gevaar
voor afstroming en erosie bij heftige regenval bestaat. ADI
gaf de bevolking van Yendouma-Dama 100 zakken, om de
mangobomen aan de rand van de akkers te beschermen.

Duinfixatie
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Bijzondere omstandigheden
Het is niet rustig in Mali - ook in het Pays Dogon
hebben in 2019 incidenten plaatsgevonden.
Een daarvan heeft geleid tot vlucht van de bevolking
van een aantal Dogondorpen uit de vlakte naar hun
‘moederdorpen’ aan de Bandiagara klif; andere
leidden ertoe dat de eeuwenoude gewoonte is
onderbroken waarin het vee van de Peul na de
oogst over de akkers van de Dogon trok, om deze te
bemesten. Gevolg van deze incidenten was dat in een
deel van het gebied geen Groene Woestijnprojecten
konden worden uitgevoerd. De veiligheid was onzeker
en een deel van de bevolking kon niet worden bereikt.
Ook durfden de bewoners van de dorpen aan de
Bandiagara klif de akkers op enige afstand van die klif
niet te bewerken en hadden zij dus ook geen oogst.
Daar kwam bij dat de regens laat kwamen, waardoor
een deel van het gewas verdorde voor het kon groeien.
Als dat blijft duren, kan de situatie nijpend worden.
Voor het Groene Woestijnproject betekent dit dat in
2020 de focus wordt verlegd naar de gebiedsdelen
die wel veilig zijn - nabij de Bandiagara klif. Dit
komt erop neer dat prioriteiten en faseringen in dit
langlopende programma worden verschoven: wat
eerst aan de beurt zou zijn, wacht nu op betere tijden.
En wij overleggen met onze partner ADI in Mali of het
nodig en te doen is om, ter voorkoming van nijpende
situaties, programmaonderdelen die gericht zijn op
aanvullende voedselproductie te vergroten en naar
voren te halen.
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Boszones
Dit project omvat het creëren van ‘safe havens’ voor de
natuur, als vertrekpunt van natuurherstel in het gebied. Dat
gebeurt door het planten van bomen binnen omheiningen.
De omheiningen beschermen de groeiende boompjes tegen
vraat en maken bodembegroeiing mogelijk. Als de boompjes
wat groter zijn, leveren ze schaduw en hout, houden ze vocht
vast en zorgen ze voor matiging in het microklimaat. In de
boszones worden verschillende soorten inheemse bomen
geplant.
Op het programma stond de aanleg van vier nieuwe boszones
in 2019; in mei zijn twee daarvan gerealiseerd: 1 ha in Yayé
(1000 bomen geplant) en 2 ha in Ibi Dama (1244 bomen
geplant). Daar moeten nog meer bomen bijkomen. De
andere twee konden wegens onveiligheid nog niet worden
aangelegd; dat komt in 2020.
De aanpak verandert wat: behalve ‘losse’ bosjes’ (per dorp)
gaat ADI ook uitbreidingen van bestaande boszones maken,
om de omheiningen (hergebruik van bestaande) goedkoper
te maken en ruimte te maken voor landbouw binnen de
omheiningen. En behalve vergrotingen experimenteren we
met andere vormen: langgerekt (dwars op de heersende
windrichting) in plaats van vierkant (nadeel: meer
omheiningslengte, voordeel: meer luwtelengte).

Boompjes van de kwekkerij in Koundou

Kwekerijen
In Banani en Koundou hebben vrouwengroepen kwekerijen
opgericht, waarin plantmateriaal voor duinfixatie en boszones
wordt opgekweekt; ook zaaigoed voor vrouwentuinen en
schooltuinen wordt daar gekweekt. De kwekerijen leveren
werkgelegenheid, die gecombineerd wordt met eigen werk
in hun vrouwentuinen. Tot dusver zijn twee kwekerijen
opgericht, waar de boompjes gedurende een seizoen
worden opgekweekt. Het gaat niet alleen om kiemen en
groeien, maar ook om de vorm van het wortelstelsel, en de
geleidelijke overgang van de barmhartige omstandigheden
in de kwekerij naar het harde leven op duin en akker.
Door de vrouwen van Koundou Guina en Banani zijn
5300 bomen in plantzakken opgekweekt – vooral Acacia
Sénégal, Acacia Radiana en Plastigmat. Daarvan zijn er 2244
uitgeplant in de nieuwe boszones. De overige boompjes zijn
in de al bestaande boszones geplant, om de uitval daar te
compenseren.

Ecotraining

Vijf jaar oud boszone

Boszone, jonge boom met Waterboxx

Aan de vrouwengroepen wordt les gegeven volgens een door
ADI geïntroduceerde methode (RNA, régénération naturelle
assistée), die natuurlijke processen en hulpmiddelen
inzet om de omstandigheden te verbeteren: bewatering
te minimaliseren, bomen beschermen met beschermers,
beschermen en omhoog helpen van natuurlijke
boerderijstruiken door snoeien totdat ze bomen worden voor
schaduw, mest voor de velden, brandhout en hout voor de
families, enzovoort. Workshops zijn gehouden in Sangha
(50 deelnemers), Koundou (31 deelnemers) en KambaWadouba (24 deelnemers). Aan het einde van de workshop
gaven sommigen zich op om in hun velden plekken te zoeken
om RNA toe te passen om te zien wat het oplevert: ‘zien is
geloven’.

Groene woestijn impact in 2019
Duinfixatie | In 2019 zijn 43 hectaren duin vastgelegd
- in Banani 16 ha; in Ireli 12 ha, in Yayé 3 ha, in Ibi
Kara 4 ha en in Tuégou 8 ha. In totaal zijn 344.000
stekken Euphorbia aangeplant. Tezamen met de
aanplant zijn 2800 zakken met zand gevuld en
neergelegd op plaatsen waar het grootste gevaar voor
afstroming en erosie bij heftige regenval bestaat. ADI
gaf de bevolking van Yendouma-Dama 100 zakken,
om de mangobomen aan de rand van de akkers te
beschermen.
Boszones | In 2019 zijn twee boszones gerealiseerd: 1
ha in Yayé (1000 bomen geplant) en 2 ha in Ibi Dama
(1244 bomen geplant).
Kwekerijen | Door de vrouwen van Koundou Guina
en Banani zijn zijn 5300 bomen in plantzakken
opgekweekt – vooral Acacia sénégal, Acacia radiana
en Plastigmat. Daarvan zijn er 2244 uitgeplant in de
nieuwe boszones. De overige boompjes zijn in de al
bestaande boszones geplant, om de uitval daar te
compenseren.
Ecotraining | Workshops zijn gehouden in Sangha (50
deelnemers), Koundou (31 deelnemers) en KambaWadouba (24 deelnemers).
Boerenbomen | In 2019 zijn 98 boompjes met waterbox
en boombeschermers geplant in Guina, Diguimbara,
Yougo Nah en Koundou Nah, en nog 202 in Yendouma.
Vrouwentuinen | In 2019 zijn drie tuinen aangelegd:
Yendouma Sogol (1 ha), Yendouma Barkala (0,5 ha)
en Ibi (1 ha).
Houtbesparende fornuizen | Vanuit het epicentre
Wadouba zijn 183 fornuizen geplaatst, vanuit Sangha
79.

27 Vrouwentuinen
Het project omvat de aanleg van ‘markt’-tuinen, inclusief
watervoorziening en omheining. Deze tuinen leveren
werkgelegenheid, divers voedsel en inkomen: de vrouwen
komen in staat het voed¬sel voor hun gezinnen veelzijdiger te
maken en overschotten te verkopen. De vrouwen verbouwen
wortel, tomaat, rode biet, kool, sla, en andere gewassen.
Het gaat om dubbelgebruik van grond, meelopend met
het seizoen: het land wordt in bruikleen ge¬geven voor
een tuin, dan in de regentijd als akker gebruikt, en daarna
weer tuin. Voorheen werd de omheining voor de akkerbouw
weggenomen, tegenwoordig niet meer: de boeren profiteren
van de grondverbetering die in de tuinen ontstaat. In
2019 zijn drie tuinen aangelegd: Yendouma Sogol (1 ha),
Yendouma Barkala (0,5 ha) en Ibi (1 ha). Wij (ADI) zijn
bezig meer plekken voor de aanleg van dergelijke tuinen te
zoeken – wat het jaar rond voedselproductie mogelijk maakt,
niet alleen ter ondersteuning van welvaartsontwikkeling,
maar ook ter leniging van voedselschaarste als gevolg van
de veiligheidssituatie (verder gelegen delen van de akkers
worden niet bewerkt wegens angst voor aanvallen).
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Houtbesparende fornuizen
Dit omvat de introductie, vervaardiging en verspre¬iding van
houtbesparende fornuizen: delen van stalen vaten in een
lemen omhulsel, die lokaal worden gemaakt. De gezin¬nen
kopen de ovens; wij ondersteunen de verkoop van deze
ovens financieel, opdat zij betaalbaar worden. Dit project is
gericht op vrouwen. De ovens gebruiken minder brandstof,
dus zij hoeven minder hout te sprokkelen en minder rook in
te ademen. En het landschap heeft er baat bij: er verdwijnen
minder bomen. Vanuit het epicentre Kamba Wadouba zijn
183 fornuizen geplaatst, vanuit Sangha 79 – waarbij vooraf
de vrouwen banco (leem) verzamelen om de stalen fornuizen
mee ‘in te pakken’ en zo warmteverlies tegen te gaan; daar is
de houtbesparing op gebaseerd.

Oogst in een vrouwentuin

Sosselem (leider epicentrum Sangha) met zijn houtbesparende fornuis

Boerenbomen

Vrouwentuin

Wij lenen jaarlijks driehonderd Groasis waterboxen en
driehonderd beschermingskorven aan dertig door ons
getrainde boeren, die daarmee eenvoudig zelf bomen
kunnen planten op hun eigen velden. Zij houden deze twee
jaar; daarna gaan boxen en korven naar een volgend gezin,
en zo verder. Deze bomen leveren naast vruchten, bladeren
en een beter ecosysteem voor hun landbouw, ook hout
op voor het gezin. Door bomen op boerenland te planten
ontstaat schaduw, een lagere maaiveldtemperatuur (geen
gewasverbranding) en een verbeterde vochthuishouding. In
2019 zijn 98 boompjes met waterbox en boombeschermers
geplant in Guina, Diguimbara, Yougo Nah en Koundou Nah,
en nog 202 in Yendouma.

Boerenboom
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v ro u we n

S P I L VA N D E GE ME E NS C HA P
Projecten voor en door vrouwen
In heel Afrika spelen vrouwen een centrale rol in
lokale economische ontwikkeling. Door de dagelijkse
zorg voor huis en gezin en de inkomensgenererende
activiteiten die ze uitoefenen, zijn vrouwen
essentieel voor de economische ontwikkeling van
hun gemeenschap. De vrouwen in Pays Dogon
zijn geen uitzondering op deze regel. Er is zelfs
een lokaal gezegde voor: ‘Vrouwen zijn de eersten
die opstaan en de laatsten die naar bed gaan’.
Vrouwengroepen die zijn aangesloten bij ADI kunnen
leiderschapstrainingen en praktijktrainingen volgen
en een beroep doen op ons microkredietprogramma.
In 2019 namen in totaal 7868 vrouwen deel aan
het vrouwenprogramma. Met een gemiddelde
gezinsgrootte van 8 tot 10 personen betekent dit dat
we, met en via de vrouwen, tussen de 60.000 en
80.000 inwoners van Pays-Dogon bereiken. Vrouwen
dus als spil van de gemeenschap en als motor van
ontwikkeling. Ook in 2019.

Ontwikkeling epicentra
De vier epicentra van ADI, in Sangha, Wadouba, Koundou en
Sogou Yaguem, spelen een centrale rol in de samenwerking
met vrouwengroepen. Vanuit elk epicentrum worden 15 tot
20 groepen begeleid. De ‘chefs’ van de centra, Sosselem,

Hamidou, Amakene en Mamadou, voeren samen met
administrateur Fatou, het microkredietprogramma uit,
organiseren trainingen, leggen tuinen aan en zorgen
voor de distributie van praktische hulpmiddelen zoals
WakaWaka zonnelampen en muskietennetten. In 2019
werden drie nieuwe partnerschappen afgesloten met
vrouwengroepen in Intemini, Yenouberé en Orsongo.
Het totaal aantal vrouwen, aangesloten bij ADI, groeide
daarmee met bijna 500 van 7373 in 2018 naar 7868 in 2019.
Nog altijd worden in de samenwerking met vrouwengroepen
dezelfde basisprincipes gehanteerd. ADI werkt alleen
maar samen met reeds georganiseerde groepen en de
samenwerking wordt stap voor stap op verzoek van de
vrouwen zelf vorm gegeven. Geen ‘one size fits all’ aanpak
dus maar maatwerk op basis van wederzijds vertrouwen
en bestaande behoeften. De vrouwengroepen werden, ook
in 2019, vier keer door het team van ADI bezocht. Twee
keer in het kader van het microkredietprogramma en twee
keer voor leiderschapstrainingen, gezondheidstrainingen
en/of distributie van bijvoorbeeld WakaWaka lampen
of muskietennetten. Tussendoor zijn de epicentra,
middels mobiele telefoon, altijd bereikbaar voor
ondersteuningsvragen. Nu er door de groeiende onveiligheid
steeds minder organisaties actief zijn in Pays-Dogon blijkt
deze manier van werken van essentieel belang. In geval
van nood zijn er korte lijnen met de vrouwen en kan er snel
geschakeld worden en daarmee is ADI in Pays-Dogon nu
vrijwel uniek.
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31 Bouw Epicentrum Wadouba gestart
Met dank aan de Contribute Foundation is in december is
een start gemaakt met de bouw van een nieuwe epicentrum
in Wadouba (ontworpen door LEVS architecten). Vanuit
Wadouba begeleidt ADI zestien vrouwengroepen (1673
vrouwen). Hamidou Guindo is coördinator van ADI in
Wadouba. Hij werkte de afgelopen vijf jaar naar eigen
zeggen vanuit een ‘bureau portable’, een draagbaar kantoor,
verwijzend naar zijn rugzak. Het nieuwe epicentrum is voor

Leiderschapstraining

Hamidou dan ook een droom die uitkomt. Het centrum stelt
ADI in staat om de aangesloten vrouwengroepen nog beter te
faciliteren en nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Het nieuwe
gebouw zal bestaan uit een les- annex ontmoetingsruimte,
een kantoor voor ADI, algemene opslagruimte en twee
opslagruimtes voor uien. Bij het centrum wordt een tuin
voor vrouwen aangelegd en ook wordt de watervoorziening
verbeterd door reparatie van een nabijgelegen waterdam.

Visualisatie voor het nieuwe epicentrum (LEVS architecten)

Vanaf het begin is ons vrouwenprogramma gericht geweest
op de versterking van vrouwelijk leiderschap in PaysDogon. Met dit doel voor ogen worden elk jaar, ook in 2019,
leiderschapstrainingen georganiseerd voor de presidentes
en vice-presidentes van elke groep. Door bij elkaar te komen
en kennis en ervaring uit te wisselen leren de vrouwen juist
ook veel van elkaar. Hoe belangrijk dit vrouwelijk leiderschap
is werd in 2019 nog maar eens duidelijk bij de ‘Dialogue
National Inclusif’. Een nationaal diagloog, op initiatief van de
Malinese regering, waarbij op verschillende locaties in PaysDogon in gesprek werd gegaan met vertegenwoordigers
van de lokale bevolkingsgroepen Peul en Dogon, met
politici, ondernemers en vertegenwoordigers van NGO’s en
maatschappelijke organisaties. Dit alles met het doel om
informatie te delen en oplossingen te zoeken voor nijpende
veiligheidssituatie. In Sangha nam ADI deel aan de dialoog
en dat niet alleen. Ook presidentes van verschillende
vrouwengroepen waren aanwezig en spraken zich tijdens
de bijeenkomst met regeringsvertegenwoordigers actief
uit over hun situatie, over hun angst voor hun mannen en
kinderen en over de noodzaak om de veiligheid in PaysDogon te vergroten. De stem van vrouwen wordt gehoord’,
aldus Saïdou Temé. ‘Daar ging het ons om en dat gebeurde
nu. Iedereen heeft een moeder, wat de vrouwen vertelden
maakte grote indruk op iedereen’.

Bouwen met aarde masterclass voor studenten in Sangha

Steenproductie in Wadoba

Training in Koundou
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Vrouwengroepen impact in 2019
Partnerschappen | 3 nieuwe partnerschappen met
vrouwengroepen in Intemini, Yenouberé (Commune
de Sangha) en Orsongo (Commune de Kany).
Leden | 77 groepen met een totaal van 7868 vrouwen
Leiderschapstrainingen | 4 trainingen (bij de épicentra
Sangha, Koundou, Wadouba en Sogou Yaguem)
Microkrediet | 7175 vrouwen namen deel aan
microkrediet programma; totaal omvang €181.607
Alfabetisering | 9 Centres Alpha met in totaal 140
vrouwen
Kleermakerij | 8 trainingscentra met in totaal 22
leerlingen
Zeep maken | 2 nieuwe productiegroepen in Bolmo en
Wadouba Gagnaga (totaal 9)
WakaWaka | 697 lampen verkocht, 7 batterijen
vervangen

Microkredietprogramma
Het microkredietprogramma bereikte in 2019 553 vrouwen
meer dan het jaar daarvoor. In totaal namen 7175 vrouwen
deel en werd € 181.607 (ruim € 10.000 meer dan in 2018) aan
krediet verstrekt.
De pilot die in 2018 werd gestart met twee vrouwengroepen,
Amani en Tabda 1, die zelfstandig hun microkrediet beheren
en uitgeven verloopt nog steeds goed. De groepen krijgen
nog steeds ondersteuning van het team van ADI maar voeren
het programma zelfstandig uit. Afgesproken is dat deze pilot

Terugbetaling in Sangha

een looptijd van twee jaar heeft zodat eind 2020 definitief de
balans opgemaakt kan worden.
In het programma werden in 2019 wel twee belangrijke
wijzigingen doorgevoerd. Tien jaar lang werd gewerkt
met een rentepercentage van 5% en de afspraak dat deze
renteopbrengst ten goede zou komen aan de vrouwen zelf. Met
het opgebouwde kapitaal kunnen vrouwengroepen projecten
voor hun groep of lokale gemeenschap starten. Anders dan
andere organisaties vroeg ADI tot nu toe nooit een bijdrage
voor de coördinatie van het programma wat betekent dat er
ieder jaar geld bijgelegd moet worden voor de uitvoering.
Ook werden de leningen altijd voor 6 maanden afgesloten
terwijl verschillende vrouwen activiteiten ondernemen die
langer dan een half jaar in beslag nemen (denk aan het
vetmesten van kleinvee). Met oog op de verdere groei van
het kredietprogramma is per 1 januari 2019 besloten om een
nieuwe werkwijze door te voeren waarbij de groepen zelf
een keuze kunnen maken: een lening kan afgesloten worden
voor een half jaar tegen 5% rente of voor een jaar tegen
10% rente. De helft van de renteopbrengst blijft eigendom
van de groep en de andere helft wordt door ADI gebruikt
om het programma uit te voeren en uit te breiden. Naast
deze wijziging is ook een vernieuwing in de terugbetaling
doorgevoerd. In sommige groepen zijn nu groepsleidsters
aangesteld die de terugbetaling verzorgen voor groepen van
10 vrouwen. Door groepsgewijs te lenen en terug te betalen
komt er meer verantwoordelijkheid bij de vrouwen zelf te
liggen en neemt het hele systeem minder tijd in beslag voor
medewerkers van ADI.

Train-de-Trainers

Focus op Voedselzekerheid

Het team van ADI is dit jaar getraind in het ‘vetmesten’ van
kleinvee zoals schapen en geiten. Veel vrouwen zijn op dit
terrein actief. Met hun microkrediet kopen zij een lammetje of
geitje om deze, na een half jaar of jaar, met winst te verkopen
op de lokale markt. Het vetmesten van dieren is altijd een
risicovolle onderneming. Het dier moet voldoende kunnen
eten en parasieten en ziektes liggen op de loer. Omdat
toch veel vrouwen juist deze activiteit willen ondernemen
zijn de ‘chefs epicentra’ van ADI, door de Service Local des
Productions et des Industries Animales de Bandiagara (SLPIA),
getraind in wat lokaal ‘embouche’ wordt genoemd. Wat en
hoeveel moet een dier eten, hoe kun je ziektes voorkomen
en wat is er verder nodig voor de verzorging? Middels het
‘train-de-trainers’ principe van ADI is deze kennis vervolgens
doorgegeven aan verschillende vrouwengroepen. In 2019
werden in totaal 133 vrouwen getraind in het vetmesten
van kleinvee. Naast deze training namen 140 vrouwen deel
aan de Centres Alpha (voor alfabetisering), volgden 22
vrouwen een opleiding kleermakerij en werden twee nieuwe
vrouwengroepen getraind in zeepmakerij.

De negentien vrouwengroepen die we in februari 2019
bezoeken vertellen een verhaal van groeiende onveiligheid
en groeiende onzekerheid over de lokale voedselvoorziening.
Op verschillende plaatsen nabij de rotswand vertellen
vrouwen dat zij niet zeker zijn of zij dit najaar wel naar hun
veld kunnen om te planten en oogsten. Hiervoor moeten zij
een oversteek over de duin maken en die tocht is, net als het
verblijf het op land tijdens het regenseizoen, zeer ongewis.
Gaat het straks wel veilig zijn om het land te bewerken?
‘Vorig jaar was de oogst al slecht’, aldus Saïdou Temé. ‘Er was
te weinig regen en door de onveiligheid is niet al het land
bewerkt. Er wordt nu ingeteerd op voorraden. Als de oogst
ook dit jaar tegenvalt dan is dat een potentiële catastrofe.
Dan is er simpelweg te weinig voedsel om iedereen van
eten te voorzien.’ Het beeld dat geschetst wordt door de
vrouwen is reden om in de maanden na ons bezoek bij het
Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en ook bij
de Nederlandse Ambassade in Bamako aandacht te vragen
voor de situatie in Pays Dogon. Het kan toch niet zijn dat wij
gezamenlijk wachten op die catastrofe? Onze zorgen worden
gedeeld maar de problemen in Centraal Mali zijn complex
en oplossingen niet eenvoudig voor handen. Voor ADI en
PPD is het reden om vooruit te denken: wat kunnen we zelf
doen? Hoe kunnen we in de toekomst voorkomen dat we in
noodhulp belanden? Hoe kunnen we bewoners en juist ook
vrouwen helpen om op het land dat wel beschikbaar is meer
en beter te produceren? In de maanden die volgen vinden
we medestanders bij kenniscentrum CINOP, de Maastricht
School of Management, Viewpoint Producties en de Malinese
Universiteit Delta C. Samen met het Lycée Professionnel
Sanhga (LPS), ADI en PPD vormen we een nieuw consortium
en krijgen we eind 2019 ondersteuning vanuit het Orange
Knowledge Programme van Nuffic, gefinancierd door het
Ministerie van Buitenlandse Zaken. Gezamenlijk met deze
nieuwe partners gaan we de komende twee jaar werken aan
project DJAM (vrede) dat bestaat uit een uitbreiding van de
LPS met opleidingen in landbouw en water, een versterking
van het train-de-trainers programma van ADI en de training
van onze vrouwengroepen in land- en tuinbouw, irrigatie
en voedselverwerking. In Mali ondertussen zijn de verhalen
eind 2019 iets positiever. Er is meer regen gevallen en veel
dorpelingen hebben alsnog het risico genomen om hun land
te bewerken. Er zijn sprankjes hoop maar we zijn er nog niet:
de gezamenlijke investering in voedselzekerheid in PaysDogon is juist nu van levensbelang.

Zeepproductie
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g e zo nd h e id

K E NNI S D I C H T B I J B RE NGE N
Gezondheid projecten
Als primaire verzorgers vervullen vrouwen, ook op het
terrein van gezondheid, een cruciale rol binnen hun
gezin en lokale gemeenschap. Partners Pays-Dogon
geeft trainingen en voorlichtingsworkshops over
uiteenlopende gezondheidsvraagstukken zoals de
bestrijding van malaria, gezinsplanning en gezonde
voeding. Wij leiden lokale gezondheidsvoorlichters
op, investeren in medische voorzieningen en
werken aan preventie door bijvoorbeeld de
verspreiding muskietennetten en de uitvoering van
sanitatieprojecten.

Training gezondheidsvoorlichters
De training van lokale gezondheidsvoorlichters - twee
vrouwen per vrouwengroep - gaat onverminderd. In 2019
volgden 161 gezondheidsvoorlichters een training bij een
van de epicentra van ADI. De trainingen worden gegeven
in samenwerking met lokale CESCOM filialen (Centres de
Santé Communautaires), de Groupe de Soutien aux Activités
Nutritionnelles (als het gaat om gezonde voeding) en het
ziekenhuis van Sangha. Tijdens de trainingen wordt ingegaan
in op veel voorkomende vragen rond prenatale zorg,
gezinsplanning, het belang van vaccinaties voor kinderen
en het bereiden van voedingsrijke maaltijden. De aanpak is
participatief en inclusief en beperkt zich om die reden niet
alleen tot vrouwen, mannen kunnen ook deelnemen.

Distributie Muskietennetten
Het nationale programma om gratis muskietennetten uit te
reiken aan zwangere vrouwen en vrouwen met kinderen in
de leeftijd tot 5 jaar bereikt Pays-Dogon niet. Reden voor ADI
om de netten zelf in te kopen en te verspreiden aan juist deze
doelgroep. Zwangere vrouwen en kleine kinderen lopen
immers verhoogd risico om blijvende schade over te houden
aan malaria, een gevaarlijke ziekte die met name rond de
regentijd veel voorkomt in Pays-Dogon. In 2019 werden
in totaal 1455 muskietennetten verspreid. De distributie
verloopt via de epicentra van ADI. Bij elk epicentrum zijn
netten opgeslagen die, bij bezoek van de vrouwengroepen,
worden uitgereikt.

Distributie muskietennetten

Training van locale gezondheidsvoorlichters in Sangha
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37 Sanitatieprogramma
In 2019 werd in 10 dorpen een nieuw project uitgevoerd in het
kader van preventieve gezondheid. Samen met dorpsbewoners
werden zogenaamde ‘grote schoonmaakacties’ uitgevoerd
waarbij met bezems, schoppen en kruiwagens, als het
rondslingerende vuil en plastic van de straat werd gehaald.
Dit alles met een serieus doel: voorkomen dat bacteriën en
ziektekiemen zich ongebreideld kunnen verspreiden. In alle
betrokken dorpen werden voorlichtingsacties uitgevoerd en
werd een centraal afvalpunt gecreëerd waar het afval voortaan
verbrand kan worden. De wens om dit sanitatieprogramma al
in 2019 verder uit te breiden is mede door alle aandacht voor
noodhulp nog niet van de grond gekomen maar zal in 2020
verder vervolg krijgen. De grote wens is om, in eveneens
10 dorpen, een pilot te starten voor de bouw van publieke
latrines. Latrines die nu niet aanwezig zijn maar een grote
rol kunnen spelen in ziektepreventie aangezien de meeste
huishoudens niet over een eigen latrine beschikken en de
toiletgang dus nog steeds op open veld, buiten het dorp,
plaatsvind. Omdat het sanitatieprogramma een directe link
heeft met het waterprogramma zal de komende jaren, ook bij
de aanleg van watertorens en waterpompen, meer aandacht
wordt besteed aan de voorlichting over en verspreiding van
sanitatiekits om het handenwassen beter mogelijk te maken.

Gezondheid impact in 2019
Gezondheidstraining | 161 animatrices hebben training
gevolgd
Muskietennetten | 1455 muskietennetten uitgereikt
aan zwangere vrouwen en vrouwen met kinderen tot
5 jaar
Geboortekliniek Koundou | 19 bevallingen,
84 consultaties

Voedingsrijke pap voor kinderen
Ook in 2019 werden vrouwengroepen opgeleid in de
bereiding van voedingsrijke pap voor baby’s en kleine
kinderen. De vrouwengroepen krijgen hierbij de beschikking
over kookgerei, borden en lepels en ontvangen instructie
over het bereiden van een pap bestaande uit gierst, sorghum,
gestampte sperziebonen, pinda’s, rijst, fonio, suiker, zout en
tamarindesap. Omdat het bereiden van deze pap de nodige
tijd in beslag neemt kiezen veel groepen er voor om een of
meerdere keren per week collectief te koken en alle kinderen
tegelijk van pap te voorzien.

Bereiding van voedingrijke pap voor kinderen

Geboortekliniek Koundou
De geboortekliniek in Koundou had dit jaar iet minder
bevallingen en consultaties als vorig jaar. In totaal werden
19 bevallingen en 84 prenatale of postnatale bezoeken
geregistreerd. De meeste vrouwen in Pays-Dogon bevallen
nog altijd thuis onder begeleiding van een traditionele
vroedvrouw. Bij de geboortekliniek in Koundou is een
professionele vroedvrouw aanwezig, gesteund door een
ervaren traditionele vroedvrouw. De kliniek voorziet vooral
in opvang van vrouwen uit de directe omgeving en kan
inspringen noodgevallen of als er bij prenataal onderzoek is
vastgesteld dat een geboorte risicovol kan zijn. Dat het aantal
bevallingen in de kliniek wederom iets is teruggelopen is
vooral te wijten aan de huidige veiligheidssituatie in PaysDogon. De geboortekliniek heeft steeds meer bekendheid
maar lang niet alle vrouwen kunnen of willen de reis naar
de kliniek nu maken. Eens te meer een bevestiging waarom
het opleiden van lokale gezondheidswerkers van belang
is. Door vrouwen te blijven wijzen op de mogelijkheid om
professionele ondersteuning te krijgen, voorafgaand en
tijdens de bevalling, kan het risico op complicaties bij de
geboorte beperkt worden.

verslag op van hetgeen gebeurd is, helpen bij het begraven
van de slachtoffers en voorzien in de eerste levensbehoeften
van de 121 volwassen en 206 kinderen die op slag ontheemd
zijn geraakt. De aanslag in Sobane Dah trekt veel publiciteit en
al snel doen de wildste verhalen de ronde via sociale media.
Het feit dat ADI, door alle overlevenden te interviewen, snel
een compleet overzicht heeft van de feiten is indrukwekkend
maar helpt in dit geval ook om de gemoederen te kalmeren.
Ook helpt ADI om de hulp die in de weken daarna op gang
komt te coördineren. ADI werkt al enige jaren in Sobane Dah
en kent de bewoners. De vertrouwensrelatie die zo is ontstaan
vormt in normale omstandigheden al de belangrijkste basis
voor gezamenlijke projecten en nu helemaal. ‘Je kunt niet
zomaar binnen vliegen en in het wilde weg goederen uitdelen’,
aldus Saïdou Teme. ‘Gelukkig hebben we daar ook andere
organisaties van kunnen overtuigen en is de hulpverlening,
na een chaotische start, goed gecoördineerd uitgevoerd’. In
de maanden die volgen zijn er met enige regelmaat nieuwe
aanvallen te betreuren in het werkgebied van PPD/ADI. Van
de 80 dorpen waar wij actief zijn, zijn er in de afgelopen twee
jaar 16 dorpen in meer of mindere mate slachtoffer geworden
van beroving, gewapend geweld en/of brandstichting. Het
is een trieste teller die ook het team van ADI zelf niet in de
koude kleren gaat zitten. De gedrevenheid om bewoners bij
te staan wordt er alleen maar door gesterkt. Saïdou: ‘We zijn
voorzichtig, nemen waar nodig voorzorgsmaatregelen, maar
ons werk gaat door. Juist nu moet ons werk doorgaan. Niet
alleen om praktische hulp te bieden maar ook om te laten
zien dat de inwoners van Pays-Dogon niet alleen staan.’

Noodhulp

Schoonmaakactie

Ook in 2019 kwam ADI in actie om noodhulp te verlenen. Op
9 juni werd het dorp Sobane Dah, zo’n 17 kilometer buiten
Koundou, overvallen door gewapende rebellen. Van de 362
inwoners worden er 35 omgebracht en het gehele dorp wordt
platgebrand. ADI is na de aanval snel ter plaatse om hulp
verlenen. Medewerkers van ADI evacueren de overlevenden
naar Koundou of naar het ziekenhuis in Sangha, maken

Noodhulp actie voor Sobane Dah
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c u lt u u r

b e w u st z i j n va n d e wa a rd e va n er fg o e d
Hoe de restauratie werkt
Twee organisaties werken in de Dogon aan de
bescherming van het cultureel erfgoed en het behoud
ervan; De niet-gouvernementele IDC (Initiative
Dogon Culture)en de gouvernementele MCB, zij zijn
complementair in hun doelstellingen.
De Mission Culturele de Bandiagara (MCB) is de
vertegenwoordiger van de Direction Nationale du
Patrimoine Culturel (DNPC) en verantwoordelijk voor
het culturele erfgoed van de Bandiagara-klif.
Onze counterpart in Mali, ADI, heeft de afdeling
Initiative Dogon Culture, die zich inzet voor het
behoud en de bescherming van het culturele erfgoed
van de Dogon. IDC voert restauratiewerkzaamheden
uit samen met de bewoners van de dorpen
, werkt aan vergroting van het bewustzijn
van het belang van het culturele erfgoed op
scholen en in lokale gemeenschappen.
ADI zet zich in om alle voorwaarden te leveren
die nodig zijn voor de restauratie en om de
levensomstandigheden van de gemeenschappen te
verbeteren.
Tijdens lessen op de scholen, volgens de methode
L’AMI, schrijven en tekenen de kinderen over dat wat
ze belangrijk vinden aan hun cultuur en dat wordt
aangevuld met kennis die ze missen. Zo ontdekken
ze de waarden die het erfgoed belichaamt, ook in
de ogen van bezoekers, en leren de waarde van de
instandhouding hiervan in te zien en het doorgeven
aan de toekomstige generatie. Een jongere
vertrouwde ons toe: “Dankzij deze lessen heb ik
veel geleerd over het belang van cultuur voor onze
gemeenschap. Ik zal de eerste zijn die nadenkt over
het beschermen van onze culturele waarden.“

Koundou Guina
Koundou ligt beneden, aan de voet van de falaise. Daarboven,
in het dorp Koundou Guina dragen vrouwen en kinderen het
water naar boven. Water dat nodig is voor de restauratie van
een groot historisch huis. Voor het aanstrijken van de lemen
wanden is veel water nodig. Ook een flinke hoeveelheid hout
voor de daken moet naar boven. Dat hout komt gedeeltelijk
van de vlakte uit Orokamba en uit Ibi en Yendouma en
Koundou die ook langs de Falaise liggen.
De kosten van restauratie viel in dit dorp dit jaar lager uit,
waardoor ook nog een volgend huis in 2020 gerestaureerd
gaat worden.
Omdat de school in Koundou de vluchtelingen uit Sobane
heeft opgevangen zijn de cultuurlessen uitgesteld naar het
voorjaar van 2020.

Cultuur impact in 2019
In 3 dorpen werden gina’s, grote familie huizen
gerestaureerd. Ruim 170 bewoners werkten samen
aan de bouw, waaronder jongeren, vrouwen,
dorpoudsten en kinderen.
Op 3 scholen zijn cultuurlessen gehouden. Daaraan
deden 513 kinderen mee.

Restauratie in Koundou Guina
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41 Koundou Kikini
In het nog hoger gelegen dorp Koundou Kikini zijn
drie graanschuren en een vooraanstaand huis met een
voorportaal gerestaureerd. Uit Sobane kwam daarvoor de
specialist met kennis van het restaureren van graanschuren.
In Sobane werd een slachting aangericht en zijn de huizen
in brand gestoken. Ouderen, de jonge bewoners en vrouwen,
iedereen in het Koundou Kikini was betrokken bij het werk.
Aldus een van de oudere wijze mannen uit dit dorp : “Hoe is
het mogelijk dat ADI ondanks de bedreigingen toch in staat
is om dit projekt door te laten gaan. Mijn woorden schieten
tekort.”

Sinds 2015 werden in Youga Dogourou al huizen en
graanschuren gerestaureerd. Dit jaar was onderhoud
daaraan hard nodig. “Zonder jullie ondersteuning was het
ons dit crisisjaar nooit gelukt”, aldus een dorpsbewoner.

Bewustmaken
Op de school in Tuougou hebben Boureima en meester
Akouni Doyon de kinderen in december al verteld over de
5 gebouwen die in 2020 in hun dorp aan de beurt komen.
Welk gevaar lopen ze als die gina’s niet langer onderhouden
worden. Dan storten ze in en weten de kinderen niet langer
hoe hun dorp er vroeger uit zag. Ze tekenen en schrijven in
de lessen over hun eigen geschiedenis.
Boureima heeft ook cultuurlessen gegeven op de school in
Yandouma Sogol en Atô.
Hij bespreekt met de leraren wat belangrijk is. Hoe kunnen
ze ervoor zorgen dat hun kinderen beter begrijpen wat
cultuur eigenlijk inhoudt. En hoe verhoudt die zich tot de
religie van de islam. Waarin verschillen die van elkaar. De
lessen leveren een bijdrage om beter te begrijpen waarom
het dorp blijft zorgen voor hun cultureel erfgoed.

Tekeningen gemaakt door de kinderen die
meedoen met het programma:

Restauratie in Yendouma Atô

Yendouma Atô

Restauratie in Koundou Kikini
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Youga Dogorou

In Yendouma Atô is al een half jaar hard gewerkt aan een
groot familiehuis, de gin’na,
door verschillende groepen bewoners. Samen met jongeren
zijn er traditionele stenen gefabriceerd. De vijf oudsten van
het dorp gaven daarvoor de aanwijzingen en ongeveer 30
jongere volwassenen hebben de stenen naar hun plaats
gebracht, 20 meisjes en ook jonge kinderen hielpen daaraan
mee.
Dit huis was in juni nog niet helemaal klaar. Dan wordt
het te warm op de hellingen en beginnen ook de
oogstvoorbereidingen. Begin 2020 wordt deze restauratie
afgemaakt.

Bewustmaken programma voor kinderen
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f i n a nc iën

f i na nc i ë l e ve ra nt woord i ng
De inkomsten van PPD in 2019 bedroegen zo’n 380.000 euro.
Dit is zo’n 40.000 euro meer dan in 2018, waarmee we weer
in de buurt komen van wat er in 2017 is binnengekomen, een
jaar dat werd gekenmerkt door ontvangst van een eenmalige
onverwachte meevaller, een legaat van ruim 160.000 euro.
Wanneer wordt gekeken naar de meer structurele en
voorspelbare bronnen van inkomsten, namelijk donaties van
fondsen en particulieren, dan kunnen we vaststellen dat de
inkomsten uit donaties van particulieren in 2019 fors zijn
gestegen, van ruim 110.000 euro in zowel 2017 als 2018 naar
184.000 euro in het afgelopen jaar. We hebben er zowel meer
particuliere donateurs bijgekregen, alsmede gemiddeld
significant hogere giften per donateur. Daarnaast zijn er
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verscheidene acties en oproepen geweest, zoals bijvoorbeeld
een noodhulp actie door PPD; een CO2 compensatie oproep
door een ons goedgezinde relatie, welke additionele donaties
hebben opgeleverd. De inkomsten vanuit fondsen bedroegen
zo’n 190.000 euro, waarmee het niveau dat ook in 2018 werd
gerealiseerd min of meer behouden is gebleven, nadat er
in 2017 fors een forse dip was opgetreden. Het is een mooi
resultaat van de focus die de PPD-werkgroepen ook weer in
2019 hebben gehad op het werven van donaties van fondsen.

Staat van inkomsten en uitgaven PPD (€)
2019

2018

2017

BATEN
Donaties fondsen

191 987

224 108

125 108

Donaties particulieren

184 444

112 102

115 512

2 717

4 319

1 596

-

-

165 944

13

161

-

379 161

340 690

408 160

NUFFIC programma

1 337

-

-

Groene woestijn

1 849

260

3 307

Water & blauwe pompen

62 825

13 315

9 374

Vrouwen & gezondheid

11 760

913

-

-

60

-

Bouw scholen & educatie

31 100

22 598

19 778

TOTAAL PROJECTEN IN NL

108 871

37 145

32 459

AFDRACHTEN AAN ADI / Mali

280 204

303 303

355 000

Algemene kosten PPD

5 354

3 575

4 824

Financieringskosten

1 066

3 630

887

835

1 100

-

7 254

8 305

5 711

TOTAAL LASTEN

396 330

348 753

393 170

RESULTAAT

- 17 169

- 8 063

14 990

Overige opbrengsten
Legaten
Rente opbrengsten
TOTAAL
LASTEN
Project uitgaven in NL tbv:

Cultuur & restauratie

Inkoopkosten
TOTAAL INDIRECTE KOSTEN
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Van de inkomsten van bijna 380.000 euro, is zo’n 280.000
euro direct bancair afgedragen aan onze partner/
uitvoeringsorganisatie ADI in Mali. Daarnaast is er in
Nederland zelf nog 60.000 euro besteed aan de aankoop en
verscheping van blauwe pompen en andere materialen om
waterprojecten te realiseren, welke per container naar Mali
zijn verscheept. Daarnaast is er ook aan onderwijs (bouw
en onderwijsondersteuning in Mali) ruim 30.000 euro in
Nederland besteed. Dankzij de vrijwilligersorganisatie zijn
de overheadkosten van PPD relatief laag (ongeveer 7250
euro, minder dan 2% van de uitgaven).
Het nettoresultaat van PPD over 2018 is licht negatief
(ongeveer 17000 euro). In het licht van het eigen vermogen
van PPD, in de vorm van liquide middelen ter hoogte van ruim
335.000 euro, is dit geen punt van zorg. De langere termijn
doelstelling is om een eigen vermogen in liquide middelen
aan te houden ter hoogte van ongeveer een jaarbudget
van ADI, zodat bij onverwachte tegenslagen binnen PPD in
Nederland de continuïteit van ADI in iedere geval op korte en
middellange termijn gewaarborgd is. Dit betekent dus dat we
voor de komende 3 jaar geen significante groei van het eigen
vermogen nastreven.
Ter informatie is ook een overzicht opgenomen van
de bestedingen in Mali door ADI aan de in dit verslag
beschreven projecten en activiteiten. Onderwijs is, net als
in het verleden, een belangrijk aandachtsgebied geweest
waar in totaal zo’n 100.000 euro is besteed aan bouw en
onderwijs ondersteuning en educatie. Een tweede belangrijk
aandachtgebied waar net als in voorgaande jaren veel geld
aan is besteed is vrouwen en gezondheid, waar dit jaar zo’n
50.000 euro aan is uitgegeven. Ook is er dit jaar veel tijd en
geld geïnvesteerd in water door middel van het plaatsen van
meer blauwe pompen en de bouw van watertorens. Ook zijn
conform plan de uitgaven aan ‘groene woestijn’ projecten
fors verhoogd naar bijna 50.000 euro.
Aan de inkomsten kant is het zeer verheugend om te zien dat
ADI erin is geslaagd om ook inkomsten uit andere bronnen
te realiseren. Nu is dat nog voor het overgrote deel vanuit
een Nederlands fonds, wat na bemiddeling van PPD tot stand
is gekomen. Langere termijn doelstelling blijft om ADI’s
afhankelijkheid van PPD te verlagen door middel van het
binden van meerdere donor organisaties.

p la nne n 2 0 2 0 e n ve rd e r

Balans PPD (€)
2018
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2017

ACTIVA
Liquide middelen

486 301

353 471 366 533

TOTAAL

486 301

353 471 366 533

PASSIVA
Crediteuren

-

-

5 000

Vooruitontvangen donaties

150 000

-

-

Eigen vermogen

336 301

353 471 361 534

TOTAAL

486 301

353 471 366 533

Bestedingen door ADI in Mali 2019
2019
in CFA

2018

in EURO

Onderwijs - bouw

22 858 394

34 898

86 611

Onderwijs – educatie

42 547 858

64 959

45 602

Water & Blauwe pompen

36 202 988

55 272

18 969

9 593 908

14 647

9 423

Groene woestijn

32 002 529

48 859

28 314

Vrouwen & gezondheid

33 221 665

50 720

59 326

Expansie microkrediet

9 914 664

15 137

20 984

Algemene kosten ADI

17 033 399

26 005

22 717

Microkredit vergoeding

21 363 132

32 615

22 717

Cultuur & restauratie

TOTAAL UITGAVEN

224 738 537

343 112 291 946

Inkomsten van PPD

198 966 768

306 102 303 303

Overige inkomsten

53 380 781

TOTAAL INKOMSTEN

252 347 549

82 124

-

388 227 303 303

Begroting PPD en ADI 2020-2022 (€)
De begrotingen van PPD en ADI voor de komende 3 jaren,
2019 tot en met 2021, laten een realistisch gezonde ambitie
zien, rondom het huidige niveau van inkomsten en uitgaven
– zowel in Nederland als in Mali.
Bij PPD zetten we voor de komende 3 jaar in op gelijkblijvend
niveau van donaties vanuit particulieren en fondsen.
Daarnaast zullen er in 2020 en 2021 (met mogelijk een kleine
uitloop in 2022) ook inkomsten gerealiseerd worden vanuit
het Nuffic programma. Deze inkomsten zullen PPD in staat
stellen om de interne organisatie verder te verstevigen en
te professionaliseren, onder leiding van een in part-time
gesalarieerde directeur. De hiermee gepaard gaande stijging
van de overheadkosten wordt gereflecteerd in de post
‘organisatie PPD NL’.
Bij ADI verwachten we dat er de komende 3 jaar een stap
omhoog kan worden gemaakt in termen van versteviging
en professionalisering van de interne organisatie en
infrastructuur, als uitkomst van het Nuffic programma en de
daarmee gepaard gaande additionele inkomsten in 2020,
2021 met een mogelijk uitloop in 2022. De ambitie voor
ADI om te proberen ook fondsen vanuit andere bronnen
dan PPD aan te boren, om zo de afhankelijkheid van PPD
te verminderen, en de groei en professionalisering van ADI
mogelijk te accelereren, blijft van kracht.

Begroting PPD 2020-2022 (€)
2020

2021

2022

INKOMSTEN
Donaties fondsen

240 000 240 000 250 000

Donaties particulieren

160 000 160 000

160 000

NUFFIC programma

40 000

40 000

20 000

Overige inkomsten, legaten

10 000

10 000

20 000

TOTAAL

450 000 450 000 450 000

UITGAVEN
Afdrachten aan ADI

350 000 350 000 350 000

Project uitgaven in NL

40 000

40 000

40 000

Organisatie PPD NL

60 000

60 000

60 000

TOTAAL

450 000 450 000 450 000

Begroting ADI Mali 2020-2022 (€)
2020

2021

2022

Onderwijs - bouw

80 000

80 000

80 000

Onderwijs - educatie

80 000

80 000

80 000

Water & Blauwe pompen

80 000

80 000

80 000

Cultuur & restauratie

20 000

20 000

20 000

Groene woestijn

80 000

80 000

80 000

Vrouwen & gezondheid

80 000

80 000

80 000

Expansie microkrediet

15 000

15 000

15 000

Algemene kosten ADI

40 000

40 000

40 000

TOTAAL

475 000 475 000 475 000

Bijdrage PPD

350 000 350 000 350 000

NUFFIC

75 000

75 000

75 000

Overige donateurs

50 000

50 000

50 000

TOTAAL

475 000 475 000 475 000

47 Grote plannen voor 2020
De afgelopen jaren hebben we met eigen ogen kunnen zien
hoe de voedselvoorziening in Pays-Dogon onder druk is komen
te staan. Het oprukken van de Sahara, de veranderingen in
klimaat en regenval en de nog steeds groeiende bevolking
leveren een negatieve optelsom op: Minder bruikbaar land
en meer monden om te voeden. De groeiende onveiligheid
in Pays-Dogon heeft de voedselvoorziening nog verder in de
problemen gebracht, zelfs dusdanig dat ADI de afgelopen
jaren meerdere malen tot de distributie van noodhulp, in de
vorm van graan en rijst, moest overgaan. Tegelijkertijd hebben
we gezien hoe de projecten van ADI een positieve bijdrage
leveren aan de lokale voedselproductie. Schooltuinen en
vrouwentuinen zijn een succes, er wordt op diverse plaatsen
gewerkt aan de verbetering van de watervoorziening en
met het programma Groene Woestijn werken we aan
herbebossing en de bescherming van landbouwgronden.
Dankzij een bijdrage van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken (via het Orange Knowledge Programme van Nuffic)
werken wij de komende tijd samen met de Maastricht School
of Management, kenniscentrum CINOP, Université Delta C en
Viewpoint Producties, aan de realisatie van vier doelen:
• Ontwikkeling en uitvoering van twee nieuwe
lesprogramma’s voor landbouw en water aan het Lycee
Professionel Sangha
• Capaciteitsversterking van ADI door middel van trainingen
op het terrein van management en organisatie
• De ontwikkeling en uitvoering van een train-detrainersprogramma in landbouw en irrigatie gericht op alle
vrouwengroepen verbonden aan ADI
• De opzet en uitvoering van een online platform waar
partners en vooral ook de vrouwen zelf kennis en kunde

Pays Dogon na het regenseizoen

met elkaar kunnen delen en van elkaar kunnen leren
In het project komen een aantal lang gekoesterde wensen
en plannen samen. Ten eerste krijgen wij ondersteuning
van Nederlandse en Malinese experts om zowel het formele
als informele onderwijs in landbouw, tuinbouw en water/
irrigatie stevig op poten te zetten. Ten tweede krijgt de staf van
ADI de kans om heel veel nieuwe kennis op te doen waarmee
de organisatie in Mali verder wordt versterkt. Daarnaast
biedt het project ook praktische investeringsmogelijkheden
zoals de uitbreiding van het Lycee Professionel Sangha,
de bouw van een centrale trainingslocatie voor ADI en de
aanleg van demonstratietuinen bij de vier epicentra van ADI.
Tuinen die een centrale rol zullen spelen in het trainen van
de vrouwengroepen maar ook mogelijkheden bieden om
lokale boeren en groepen jongeren te trainen. Tot slot wordt
in het hele project veel aandacht besteed aan kleinschalig
ondernemerschap in de landbouw. Welke technieken zijn
bruikbaar om de productie te verhogen, op welke manieren
kunnen we waarde toevoegen aan landbouwproducten
(door bijvoorbeeld het verbeteren van opslagmogelijkheden
en de introductie van eenvoudige technieken om voedsel
te verwerken) en wat zijn de mogelijkheden voor vrouwen
om kleinschalige of collectieve onderneminkjes te starten
in de land- en tuinbouw, bijvoorbeeld met behulp van
ons reeds bestaande microkredietprogramma? Marleen
van Duijnhoven is namens PPD de projectleider voor dit
ambitieuze, meerjarige project en zal hiervoor zelfs voor
twee dagen per week in dienst treden van PPD. Het is een
nieuwe stap in het werk van ADI en PPD en heeft uiteindelijk
maar één belangrijk doel voor ogen en dat is: voldoende
eten voor iedereen. Ambitieus maar juist nu ook heel hard
nodig.

Beste donateurs en fondsen hartelijk dank!
We bedanken iedereen voor de geweldige bijdragen in 2019
en hopen op u en nog vele anderen wederom te kunnen
rekenen in 2020 om het groeiend aantal projecten in de
Dogon te kunnen realiseren. De volledige jaarrekening en
balans 2019 is te vinden op de website van de stichting en
is dit jaar opgesteld door accountantskantoor Atripel te Den
Haag.
Ons hele team bestaat uit vrijwilligers. Wij kunnen bestaan
dankzij de vele partners in Nederland die een van de projecten
vaak al vele jaren helpen. Partners Pays-Dogon heeft u ook
in 2020 nodig om de groeiende ambitie en inspirerende
toekomst in Mali waar te kunnen maken. En u weet zeker dat
elke euro naar Pays-Dogon gaat en goed besteed wordt.
Aagje, Alexander, Alice, Bart, Dennis, Gonny, Jan Joost,
Jurriaan, Liesbeth, Marie, Marleen, Marta, Mieke, Mirjam,
Paulanha, Pietro, Pim, Rob, Tea, Valerie
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Afkortingenlijst
PPD | Partners Pays Dogon
ADI | Association Dogon Initiatives; stichting in Mali,
bestuur en werkapparaat geheel met malinese staf
NGO | Niet Gouvermentele Organisatie; onafhankelijk
van de overheid
L’ AMI | L’Approche Pédagogique des Mots Imprimés;
manier van werken met taalonderwijs, die zich richt
op het actief deelnemen van kinderen
IFM | Institut de Formation des Maîtres (PABO)
MCB | Mission Culturelle de Bandiagara
DNPC | Direction Nationale du Patrimone Culturel;
verantwoordelijk voor het cultureel erfgoed in de
Dogon
CESCOM | Centres de Santé Communautaires
NUFFIC | Netherlands Universities Fellowships For
International Cooperation
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2 F Beheer V.O.F., A. A. Krijger, A. Bruijn, A. Evers, A.
Maartens, A. Rinnooy Kan, A. van der Plank, A. van der
Velden , A. van Stigt Holding BV, A.A.E. Appelman, A.C.
Bout-Waterreus, A.C. Vogelaar, A.C. Weenink, A.E. Haag,
A.E.M.V. Niekerk-D. Ruyter, A.F. Droogers, A.H. van Drunen
en JFM Vonk, A.H. van Stigt- Amesz, A.L.M. Heesakkers,
A.M. Jeltes, A.M. Nicolaas-van der Pl, A.M. Werther, A. Papa,
A.R. De Winter, A.T. Dorreboom en B. van Hof, A.W. van
Wijk, A.W.M. Wolke en F.M. Wolke-van Leusden, Adyen NV,
Amstellanden Accountants, Anton Jurgens Fonds, B. Duvekot,
B. Porcelijn, B.C. van Holland, B.L. Stern, B.M. du Perron,
B.M. Keverling, Berns Architectuur, BPD Ontw. Centraal, C.
Bax, C.A.J. Tuinstra, C.D. Bentinck, C.E. Essed, C.H.E. van Ees,
C.J. Kuit, C.J. Muller van Stigt, C.J. Uittenbogaard, C.J. vd Berg
en E.G. Stegeman, C.J.E. Venlet-Melchior, C. Paulussen, C.T.
Codee, C.T.M. Keyzer, C.W. Meerkerk-Bongers , C.W. Ponds,
Closing the loop B.V., Corn van Dijk BV, D. Krijger, D.C.J.M.
Hageman, D.E. de Jongh en M. de Jongh, D.F. Sijmons,
D.G. Buist / D.N.J. Buist-Vos, De Ruusscher Stichting,
Dep Amsterdam Mij tot Nut van -T Algemeen, Diaconie
Protestantse Gemeente, Diaconie Remonstr. Gem NaardenBussum, Dr. Monk, E./N. van Wingerden CJ, E. Naessens, E.
Schoonekamp, E. van Zinderen Bakker, E.A. Admiraal, E.D.
Geysen, E.H.M.T Ramaekers, E.J. de Haan, E.J. F.M. van ThielBerkvens, E.J. Jonker, E.J.M. Winkel, E.J.M. Winkel, E.L.F.B.
Raaymakers, E.M. Friebel, E.M. van Boven, E.M. van de
Ven, E. M. Zuidema, E. Oudejans, E.P. van de Walle, E.W.
van Hasselt, F. Ahmadi Bani, F. Freek, F. van der Wateren, F.
van Hout, F. von Bonninghausen-Bruinsma, F.A. Berkvens,
F.A. Furstner, F.A.E.L. Philipse, F.A. Karsten, F.J.J. Jacobs en
J.M. Aleman, F.L.E. Walter, F.M. Noordenbos en O. Ruppert, F.
Mantel, F.W. van den Berg en Diamant, Fam. Benthem, Fam.
Raatgever, Fam. Raaymakers, Fam. Rijnboutt, Fam. Schoute,
Fam. Stelleman, G. Ligtenberg, G.A. Kessler, G.F. Gepken,
G.H.C.M. Breukel, G.I. Smit, G. van Thienen, G.W.M. Toebast,
H. de Jong-Oostenbrink, H. Kaper en C.M. Kaper-de Bake,
H. Marseille, H. Merjenburgh- Meijerink, H. Plantenga, H.
Slegt, H. van Til, H.A. van Stigt, H.J. Linzel, H.M. Plantenga,
H.P. Kleijngeld, H.T.H. van Nus-Pijlman, H.W. de Lorm,
Harthout BV, I. Abels, I.G. Hort en/of R Pomp, I. Steinert, J.
Boomgaard, J. Rijke, J. George, J. Groenewold, J. Kleyngeld,
J. Ko VOF, J. Korving, J. Kristinsson, J. Mandjes, J. Moerman,

J. Paulussen, J. Slegt, J. Steib, J. van ’t Hof-Wehrhahn, J. van
Muiden, J. Vos, J.A. Mascini en A.K. Hoornstra, J.A. van Stigt,
J.A.G. van Dongen, J.C.W. van den Heuvel, J.E.C. Herbermann
Eichholtz, J.F. Jonkhof, J.F.P. Tillbusscher, J.G.A. Amesz, J.H.
Zwart, J.J. Raatgever, J.J.M. de Bake-Amesz, J.L.A.M. Verweij
en F.G.M. Nolet, J.M. Hom, J.M.C.M. Noordman, J.T. De Smidt,
J. Verhoef, J.W.J. van Spellen, .W.M. Fornier, J.J. Peskens,
J.M.H. Horstman-Jonge, Joke Vos Architecten, K. Reiss, K.
Thomas, K.H.K. Management BV, L. Meijers, L. van Strien,
L.H.G. Mathot, L. Lansink, M. Baneke, M. Bovenberg, H
Veldhuyzen van Zanten, M. de Bakker, M. Don, M. Duinker,
M. Edwards Carel, M. Goudriaan, M. Kappert, M. Kauw,
M. Koolstra-Lebailly, M. Poldervaart, M. Rood, M. Rota, M.
Siegenbeek van Heukelom, M. Smook, M. van Herpen, M.
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