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Het was een ingewikkeld jaar als we terugkijken. Alhoewel 
Mali natuurlijk al vanaf 2012 niet meer echt een rustig land 
was, gezien de problemen in het noorden, hebben wij in 2018 
moeten ervaren dat ook “Pays Dogon” beïnvloed raakt door 
de algehele situatie in Mali. Het is niet echt eenvoudig die te 
duiden en de gebrekkige berichtgeving via de  ‘algemene” 
kanalen helpt daar zeker niet bij. 
Mirjam Tjassing schreef een boek “Mali. Een Kaartenhuis”, 
getuigenis van een crisis, daarin geeft ze goed weer de 

behoorlijke complexiteit van het land. Binnen die complexiteit 
denken wij dat het bijzonder is dat wij PPD, samen met ADI  
een heel groot deel van de werkzaamheden doorzetten.
Dat is voor een groot deel te danken aan de steeds betere 
organisatie in Mali onder leiding van de algemeen directeur 
Saidou Teme. 
In Mali zijn grote stappen gezet in de organisatie en wij 
hopen daarmee door te kunnen gaan, en dus ook middelen 
voor beschikbaar krijgen.

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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i m pa c t
43 Onderwijs

• 26 basisscholen gebouwd
• 2 technische scholen gebouwd
• 59 onderwijzerswoningen gebouwd
• 42 scholen nemen deel aan de 

taalbenadering L’AMI
• 11 leerkrachten in dienst
Water
• 96 putten gerealiseerd
• 3 dammen gebouwd
• 28 Blauwe Pompen geinstaleerd
Groene Woestijn
• 25 ha boszones aageplant
• 179 ha duinfixatie gerealiseerd
Vrouwen
• 4 epicentra georganiseerd
• 72 vrouwengroepen met bijna  

7373 vrouwen in partnerschap
Gezondheid
• 1 gezondheidscentrum
• 1 maternité centrum
• 1 vaccinatie post
• 1 analyselaboratorium
Cultuur
• erfgoed in 6 dorpen gerestaurieerd
• sensibilisatie en training van 

jongeren

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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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 veertien 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. 

h e t  t e a m  va n  p p d  e n  a d i

Wie zijn wij
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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Als we terugkijken, is het goed om te zien dat heel veel 
van het geplande programma is gerealiseerd. Dat is 
terug te vinden in alle verslagen van de verschillende 
programma’s. Stagnatie was er vooral in de vlakte bij 
de vrouwengroepen, het plaatsen van de geplande 
waterpompen aldaar en gedeelten van de groene 
woestijn. Dat baart ons vanzelfsprekend zorgen.
Tegelijkertijd hebben we ook voor het eerst noodhulp 
verstrekt aan ruim 1500 vrouwen en kinderen die 
gevlucht zijn uit de vlakte. En de snelle en goed 
georganiseerde aanpak hiervan door het Maliteam van 
ADI sterkt ons ook weer in onze aanpak en het volgen 
van het initiatief van ADI. Zo zijn er ook behoorlijk 
wat nieuwe locaties gevonden voor waterpompen en  
is het programma van 2019 effectiever gemaakt om 
te worden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn het 
voorstel voor de realisatie van meer vrouwentuinen.  
Afgelopen januari konden we zien dat er echt een 
krachtig team staat in Mali. Een team dat samenwerkt en 
elkaar respecteert maar ook uitdaagt om oplossingen 
te bedenken voor de telkens nieuwe uitdagingen... 
een team met eigen initiatieven. Natuurlijk blijven wij 
kritisch meekijken maar het uitgangpunt is duidelijk; 
we zijn partner van die initiatieven en dat gaan we 
verder uitbouwen de komende jaren.
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Organisatie Mali 2018 en de toekomstplannen
In november 2018 en afgelopen januari zijn er intensieve 
gespreken geweest in Mali met Amatigué Dara, Saidou Teme 
en Gedeon Kassogue. 
Enkele belangrijke punten hieruit zijn vooral dat het bestuur 
is verstevigd met Bourema Dara in Bamako die een ervaren 
NGO achtergrond heeft en David Saye die in de regio 
Bandiagara vooral op het hoger onderwijs ervaring heeft 
en in schoolorganisatie. Zij zullen de komende jaren helpen 
de organisatie te versterken maar ook meedenken over 
programma’s en verbindingen kunnen maken met andere 
lokale NGO’s. 
ADI is inmiddels een belangrijke partij geworden in Pays 
Dogon. Er is veel contact met de Nederlandse ambassade, 
maar ook met diverse overheden die ADI erkennen als 
een stabiele factor in het gebied waar nog maar weinig 
NGO’s actief zijn. Dat is natuurlijk mooi maar schept ook 
verwachtingen en verplichtingen. 
Een van de doelstellingen van PPD is om te zorgen dat het 
team extra trainingen en opleiding krijgt en het maken van 
een duidelijk lokaal epicentra in Sangha waar bijeenkomsten 
georganiseerd kunnen worden en nieuwe programma’s 
kunnen worden ontwikkeld.

Een Bloeiende Heidag in September 
Op 29 september 2018 hebben bestuur en coördinatoren van 
PPD zich een zaterdag terugtrokken voor een eerste ‘PPD 
Heidag’. Het ADI-team in Mali groeit in kennis en capaciteit 
en PPD groeit mee. Maar welke kant op? Het jaar 2018 leverde 
veel informatie op. 
Er waren projectbezoeken in Mali, een eerste PPD 
jaarverslag, er waren nieuwe partnerschappen, grote en 
kleine projectplannen en er was en is nog altijd dezelfde 
ambitie: een concrete bijdrage leveren aan het verbeteren 
van de  levensomstandigheden in Pays-Dogon. Maar hoe 
doen we dat? Hoe denken we over de toekomst en hoe 
geven we invulling aan onze integrale aanpak en aan de 
samenwerking met het team van ADI? Daar waar de reguliere, 
tweewekelijkse vergaderingen van PPD, gevuld zijn met een 
enorme hoeveelheid praktische zaken, hebben we deze dag 
– zoals het een heidag betaamt – eens goed naar onszelf en 
naar de toekomst gekeken. 
Over de basis van PPD geen twijfel: We willen het anders 
doen, we geloven in de ontwikkeling van lokaal leiderschap 
en willen daadwerkelijk ‘ontwikkelingssamenwerken’: 
het ADI- team in Mali is in de lead en het PPD- team in 
Nederland volgt met netwerk, fondswerving, advies en 
ondersteuning. Waar we ook zeker van zijn is dat we een 
vrijwilligersorganisatie zijn, al is dat met de groei van zowel 
ADI als PPD, best een ambitieuze klus. Er zijn organisaties 
met een zelfde begroting die een heel team personeel aan 
de slag hebben. 

En wat heeft PPD? Heel veel enthousiasme en een club 
vrijwilligers die er plezier in heeft om met elkaar en met 
het team in Mali samen te werken. En dus rest er maar een 
conclusie: ons doel is geen eigen kantoor met secretaresse 
maar een bloeiende organisatie in Mali. Kennis, kunde, 
netwerk, het moet vooral ook bij onze partner ADI groeien. 
En dat doet het. Stap voor stap verbreedt het team van 
ADI haar lokale netwerk en ontstaan er kansen voor 
nieuwe partnerschappen, ook buiten Nederland. Het is die 

ontwikkeling die we willen stimuleren en ondersteunen: ADI 
als sterke lokale non-profit organisatie en serieuze partner 
voor zowel lokale overheid als nationale en internationale 
fondsen. 

Voor ons eigen werk betekent het vooral ook dat wij ons 
focussen op verdere capaciteitsopbouw in Mali en blijven 
werken aan de versterking van onze integrale aanpak. 
Geen tuin zonder water, geen school zonder onderwijs, 
geen renovatie zonder cultuuronderwijs, geen bos zonder 
landbouw, geen project zonder lokaal eigenaarschap. Dat 
er steeds meer afstemming en projectplanning nodig is om 
onze ambities te realiseren, valt ons soms wat zwaar, maar is 
helaas niet anders. 
Willen we samen met ADI groeien dan is het ook voor ons 
nodig om meer energie te steken in meerjarige planning en 
afstemming van activiteiten. Prima te doen als we het maar 
wel samen doen zo was de conclusie in september. En eerlijk 
is eerlijk, bij die conclusie hebben we wel een glaasje wijn 
gedronken.

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!

ADI team in Sangha; nieuwe bestuursleden David en Bourema met de voorzitter van de stichting Amatigue Dara

Analyse van verzamelde ideeën

Brainstormen tijdens de vergadering



O n d e r w i j s
10d e  m o t o r  va n  o n t w i k k e l i n g

Onderwijs projecten
Op verschillende manieren zijn we, samen met 
onze collega’s van ADI, bezig de kwaliteit van het 
onderwijs te verbeteren. Dat doen we zowel in het 
basis- als het beroepsonderwijs door het invoeren 
van de taalbenadering L’Approche Pédagogique des 
Mots Imprimés (L’AMI). 
Ook werken we aan de kwaliteit van docenten: hoe 
kun je effectief lesgeven, hoe leren kinderen. Ook dit 
jaar zijn er weer verschillende trainingen gegeven aan 
docenten en onderwijsbegeleiders, zowel binnen het 
basisonderwijs als in het technisch beroepsonderwijs. 
Ook twee opleidingen voor docenten kregen een 
training. 
Malinese kinderen wisselen ervaringen uit met 
Nederlandse schoolkinderen: ze sturen elkaar teksten 
en tekeningen. Schooltuinen worden waar mogelijk 
aangelegd. Thuis zijn kinderen vaak al bekend 
met het verbouwen van gewassen, nu wordt deze 
activiteit verbonden met de vakken taal, rekenen, 
biologie en natuurkunde. Ook is in de afgelopen 
jaren gebleken dat alfabetisering van volwassenen 
via de  betekenisvolle taalbenadering L’AMI  vruchten 
afwerpt.  
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Storytelling is een belangrijk onderdeel van AMI

Educatiecirkel
Centraal in onze werk staat de educatiecirkel, waarin 
zowel jongens als meisjes ondersteund worden om vanaf 
de basisschool, via een vakopleiding voor bijvoorbeeld 
bouwtechniek en landbouw, tot stages en uiteindelijk tot het 
uitoefenen van een vak te komen. 
De instandhouding van lokale tradities gaat zo samen met 
ontwikkeling en lokale werkgelegenheid. PPD ondersteunt 
lokale initiatieven die beantwoorden aan behoeften van de 
gemeenschap. Slechts daar waar de gemeenschap niet de 
middelen heeft, bieden wij ondersteuning. 



Lycée in Sangha 
In Sangha is de bouw van het Lycée gecontinueerd. Dat is 
nodig om de groei van de school te huisvesten, de bouw 
gaat stap voor stap zodat er ook door de leerlingen van de 
school in Sangha, en Sévare aan kan worden bijgedragen 
in de vorm van stages.  De eerste grote start van de bouw is 
overigens gebruikt om metselaars uit Nigeria op te leiden 
die 4 weken lang in februari 2019 in Mali aanwezig waren 
om de specifieke bouw techniek te leren.  In totaal zijn er in 
2019 3 lokalen, 6 leraren woningen en een energie gebouw 
gerealiseerd, de finale afwerking moet nog plaatsvinden in 
2019 zoals  de aanleg van de tuin en  het meubilair.  Op het 
lycee is ook ter voorbereiding van de tuin de infrastructuur 
voor het water aangebracht over het totale terrein.
Het energiegebouw staat vol met een bijzondere kwaliteit 
batterijen. Door de dubbele constructie en ventilatie 
onderzoeken we hoe de temperatuurontwikkeling is in relatie 
tot de omgeving, dit is van groot belang voor het behoud van 
kwaliteit van de batterijen. Met de energie kan de school 
voorlopig goed functioneren.

Stroom! 
In mei zijn Vincent Kleintjes en Rob Spigt afgereisd naar 
Sangha om samen met docenten en leerlingen van de afdeling 
elektriciteit een set accu’s te plaatsen en een omvormer in 
een daarvoor speciaal geconstrueerd elektriciteitsgebouw. 
Buiten zijn zonnepanelen opgesteld. Het geheel dient om 
o.a. het computerlokaal van energie te voorzien. Als de zon 
schijnt leveren de zonnepanelen, tussen ongeveer half 10 en 
half 5, voldoende energie. De accuset dient om voor en na 
genoemde tijden, energie te leveren en om op dagen dat 
er geen zon schijnt toch voldoende stroom te hebben.  Het 
was een zware klus in de warmste tijd van het jaar waarbij 
een enorme zandstorm met een daarop volgende zeer zware 
regenbui, op het moment dat het traditionele maskerfeest 
gehouden zou worden, een extra dimensie aan deze reis gaf!

Basisschool Bombou
De school van Bombou is begin 2018 geheel afgerond, de 
laatste hand moest nog worden gelegd aan de toiletten en 
het bureau voor de directeur. Dat heeft niet belemmerd dat in 
2017 al de eerste klass in gebruik was genomen.

 

11 12Mevrouw, u houdt toch van uw kinderen…
Het is de tweede dag van de cursus voor leerkrachten die 
l’AMI al een paar jaar in hun eigen klas geven. Als ervaren 
mensen helpen ze hun collega’s met minder ervaring. 
Deze leerkrachten (AMI Barané in het Dogon) hebben een 
lijst gemaakt van alle problemen die ze tegenkomen bij het 
ondersteunen van hun collega’s. Eén van de problemen 
is: De kinderen vragen om l’AMI in de klas bij een collega 
die niet zoveel zin heeft om het te doen. In drietallen doen 
de leerkrachten een rollenspel, één iemand is de onwillige 
leerkracht, één iemand is de AMI Barané en één iemand 
observeert. Bij het groepje dat dit probleem uitspeelt zegt 
de AMI Barané tegen de onwillige leerkracht: ‘Mevrouw, u 
houdt toch van uw kinderen’. Ze barsten alle drie in lachen 
uit. De leerkracht beaamt dat ze van haar leerlingen houdt. 
De AMI Barané houdt daarna een vlammend betoog over 
l’AMI en waarom de kinderen dat willen. De leerkracht kan 
niet anders dan knikken. Vervolgens bedenken ze samen hoe 
de leerkracht dan zou kunnen beginnen: een praktisch idee 
dat gelijk is toe te passen. 
In alle groepjes spelen ze andere problemen uit en overal 
worden praktische oplossingen verzonnen. Een cursus zoals 
deze is onmisbaar om elkaar te ondersteunen, uit te wisselen 
en weer een jaar verder te kunnen in hun rol als AMI Barané.

Training op de Pabo’s
In november hebben ADI en PPD een training in de 
taalbenadering van L’AMI georganiseerd voor 30  docenten 
en 3 directeuren van de Pabo’s in Koro en Sevaré, in Mali 
geheten IFM, Institut de Formation des Maîtres. We deden 
gespreks- en schrijfoefeningen gezamenlijk en in kleine 
groepjes. Deze instellingen voor hoger onderwijs hebben 
grote behoefte aan betere onderwijsmethodes. Vooral bij de 
vakken Frans en pedagogiek is l’AMI zeer bruikbaar. Voor 
het toepassen van l’AMI in hun lessen kregen de docenten 
tijdens de training het groene licht van hun directies. De 
ervaringen van leerkrachten in het basisonderwijs laten al 
zien hoe het werkt in de praktijk. Dit schooljaar 2018/2019 
gaan de docenten samen met hun  studenten, de toekomstige 
leraren van het basisonderwijs, lessen ontwikkelen die een 
veel actievere deelname  van de leerlingen stimuleren. 

Plaatsen van batterijen met de studenten van het Lycée

Baranés in gesprek met elkaar

Training aan de IFM’s

Onderwijs impact in 2018
Basisscholen | Op 42 scholen wordt de taalbenadering 
L’AMI gehanteerd. 
Leerkrachten | In 2018 zijn 33 nieuwe leerkrachten 
opgeleid en hebben er 156 leerkrachten aan de 
recyclages deelgenomen (terugkomdagen).  
30 Barané (experts) zijn verder opgeleid in het 
begeleiden van leerkrachten op hun scholen, 13 
inspecteurs / begeleiders zijn verder getraind, en ook 
20 alfabetiseurs in de eigen Dogontaal. 
Basisonderwijs | In totaal zijn er nu 187 leerkrachten 
geschoold, werden in 2018  4546 meisjes in het 
basisonderwijs bereikt en 4037 jongens. 
IFM | Aan de Formation van het IFM (Malinese pabo) 
deden 18 pedagogen / psychologen mee van het IFM 
te Sevare en 11 van het IFM te Koro. Ook beide directies 
en het ondersteunend personeel  waren aanwezig. 
Alfabetisering | aan de cursussen deden 157 vrouwen 
en 50 mannen deel. 
Lycée Professionnel | Op het Lycee te Sangha waren 
begin schooljaar 2018 / 2019 212 leerlingen aanwezig 
en 13 leerkrachten.  
Correspondentie | In totaal corresponderen 75 
Nederlandse met 75 kinderen uit het Dogongebied.

Bouw in 2019
Lycée in Sangha | 6 onderwijzerswoningen voor het 
groeiende team docenten van het lycée, 2 klaslokalen 
voor 120 - 160 leerlingen, 1 energie gebouw voor 
opslag van hoge kwaliteit batterijen en de installatie 
van zonnen panelen zodat de toekomstige energie 
voorziening van de school van 600 leerlingen een 
goede eerste stap heeft gemaakt
2 uienopslag gebouwen | van groot belang voor de 
vrouwen om de uienoogst en teeltmateriaal duurzaam 
op te slaan.

Learning by doing met Nigeriaanse metselaars



Correspondentie
Schrijven over wat je meemaakt en hoe je omgeving eruit 
ziet is onderdeel van het taalonderwijs. De leraren die 
opgeleid zijn met L’AMI schrijven en tekenen met hun 
kinderen brieven aan scholen in Amsterdam en Purmerend. 
De correspondentie met klassen in Sangha en Dandoli, bij 
Bandiagara gaat ook dit jaar verder. 
Ze vertellen over historische gebouwen in hun stad en dorp, 
over vervoermiddelen, over het klimaat en dingen die je 
graag doet in de vakantie. Ze stellen veel vragen en leren 
elkaar beter kennen.

Tekeningen van Malinese en Nederlandse 
kinderen:
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In 2018 konden twee nieuwe schooltuinen gerealiseerd 
worden in Iréli en Tuégou. In de tuinen die in 2017 aangelegd 
zijn in Koudou, Sengenbengou en Sogodoroukom wordt 
hard gewerkt. 
Bewateren, overplanten en het onderhouden van de 
gewassen en bomen zijn belangrijke activiteiten. De oogst 
wordt gebruikt voor de maaltijden op de scholen. In de 
lessen worden de ervaringen gedeeld  en gekoppeld aan 
belangrijke thema’s als milieu, voeding, watergebruik etc. 
Alle scholen werken hierbij met het taalprogramma L’AMI. 
Speciaal aangestelde leerkrachten begeleiden deze 
schoolactiviteit.

Kinderen in Mali ontvangen brieven uit Nederland

school groepen jongens meisjes totaal

KOUNDOU 1 t/m 6 168 148 316

SENGUENBENGOU 1 t/m 6 91 168 259

SOGODOUROUKOUN 1 t/m 6 81 73 154

IRELI 1 t/m 6 142 167 309

TUÉGOU 1 t/m 6 75 68 143

totaal 5 557 624 1181

Actief leren - kinderen zorgen voor hun tuinen

Een nieuwe boom voor Koundou

Mali --> Nederland; van Boubacar voor Eva Mali --> Nederland; van Mamadou voor Khadidja

Nederland --> Mali; van Gerna voor Bintou Mali --> Nederland; van Salimata voor Matthijs
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Water projecten
Water is de eerste vereiste om aan ontwikkeling te 
kunnen denken. Dagelijks zijn vrouwen en kinderen 
veel tijd en energie kwijt aan het halen van water. 
Water om  eten klaar te maken, te drinken, te wassen 
en water voor de dieren en de tuin. 
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 klimaatveranderingen is de regen minder 
voorspelbaar en dat heeft gevolgen voor de oogst. 
PPD zet in op waterzekerheid. Dat betekent dat er het 
hele jaar door voldoende water is en dat een kapotte 
pomp, put of dam onmiddellijk gerepareerd kan 
worden. Daarvoor zijn mensen nodig die opgeleid 
zijn om watervoorzieningen te onderhouden. 
Het Praktijklyceum in Sangha krijgt een afdeling 
hydrologie en sanitaire voorzieningen. De studenten 
kunnen zich dan specialiseren in water en geologie,   
pomptechniek, waterkwaliteit en hygiëne.

wat e r
15 e e n  e e r s t e  l e v e n s b e h o e f t e

Dam in Youga Dogourou

Een Waterplan in zeven etappes
1 | Contact
De projectleider van ADI maakt contact met het 
dorp en spreekt met deskundigen, dorpsoudsten en 
vrouwen. 
2 | Het probleem
De projectleider formuleert het water probleem.
3 | Context
De projectleider brengt de omgeving in kaart: aantal 
inwoners, de aanwezigheid van tuinen en vee, de 
verschillende wijken, scholen en NGO’s die actief zijn.
4 | Analyse
De projectleider maakt een analyse van de 
watervoorzieningen in en om het dorp: werkende 
en niet werkende putten, dammen  en pompen 
(handpompen, dieselpompen en pompen op zonne-
energie), waterkwantiteit en waterkwaliteit.
5 | Oplossing
De projectleider maakt in overleg met het team van 
ADI en eventueel externe deskundigen, een plan met 
verschillende oplossingsrichtingen met daarbij een 
raming van de investerings- en onderhoudskosten. 
De oplossing kan een combinatie zijn van pompen, 
watertorens met pomp op zonne-energie, 
waternetwerk en traditionele putten. In de oplossing 
wordt meegenomen wat het dorp zelf kan bijdragen 
aan geld, mankracht, het indienen van een aanvraag 
en het formeren van een water commissie.
6 | Conclusie en besluiten
Aanbevelingen worden besproken met alle 
belanghebbenden: bureau ADI, Directeur Service 
Hydraulique Regional, de gemeente en het dorp
7 | Actie
ADI komt zo snel mogelijk in actie om pompen te 
plaatsen en onderhoudscontracten af te sluiten binnen 
het budget en kader dat zij heeft en zal bemiddelen 
bij activiteiten waarvoor ADI zelf niet het geld of de 
middelen heeft.

15



1817 Pompe Bleue Mali
Het project van de Blauwe Pomp heeft een voortvarende 
start gehad maar begin 2018 lag het nagenoeg stil. Er waren 
twee problemen;De pomp was niet door de nationale dienst 
voor het water, goedgekeurd en ADI vond het niet raadzaam 
om een niet goedgekeurde pomp te plaatsen, daar zouden 
we problemen mee kunnen krijgen. De regionale directeur 
van het water in Bandiagara, Maiga, heeft zich heel erg 
ingespannen om de goedkeuring te krijgen en op 15 januari 
2018 kregen we die om de Blauwe Pomp in heel Mali te 
plaatsen. Dat het dorp zou betalen voor de pomp bleek in de 
praktijk ook een probleem. De dorpen zijn niet gewend om 
voor een pomp te betalen omdat watervoorziening een taak 
van de overheid is. 

Nieuwe aanpak
ADI heeft intensief overlegd over het aanpassen van het 
concept. De oplossing is de pomp kostenloos te plaatsen, 
maar het dorp zal wel bijdragen aan het onderhoud. Bij de 
installatie wordt een contract getekend voor minimaal 5 jaar 
onderhoud. 
We werken toe naar een bedrijf dat kan bestaan van het 
plaatsen en onderhouden van pompen. Daarvoor is het nodig 
dat de pompen betaald worden. Nu de dorpen niet meer 
betalen moeten we andere financiers vinden. Dat kan de 
overheid zijn of organisaties als UNICEF die voor veel pompen 
betalen. In maart hebben we het eerste overleg met UNICEF 
gehad in Sevare. Een goed gesprek en ons duurzame concept 
van pompen plaatsen en een contract voor het onderhoud 
meeleveren, sprak aan. In de toekomst kunnen we misschien 
een tender binnenhalen voor een aantal pompen.
In de tweede helft van 2018 is het plaatsen van pompen 

weer op gang gekomen. Begin 2018 waren er 13 pompen en 
eind 2018 waren dat er 25. Het team is nu heel vaardig in 
promotie, installatie en onderhoud van de Blauwe Pomp. 
Moise Sagara die sinds januari 2017 bij het programma van 
de Blauwe Pomp betrokken is, heeft zich goed ontwikkeld als 
projectleider. 
Tijdens ons verblijf in de Dogon in november zijn drie 
pompen geïnstalleerd en we waren onder de indruk van de 
vaardigheid bij het installeren en het oplossen van problemen 
die ze daarbij tegenkwamen.

Nieuwe plannen voor watertorens
In 2019 gaan we gestaag door met het plaatsen van de 
Blauwe Pomp. We hebben afgesproken minimaal 25 pompen 
te plaatsen, elke twee weken een. In april komt een container 
aan in Mali, waarin onder andere 20 pompen zitten die 
betaald zijn uit de bijdrage van Aqua for All en de Af Jochnick 
foundation. Dat betekent dat dan in totaal 65 pompen in Mali 
zijn aangekomen.
Ondertussen zijn we door het fonds van Marie Stella Maris: 
“drink water, give water”, geselecteerd voor een project van 
watertorens en pompen op zonne-energie. We zijn begonnen 
met twee proef installaties in Koundu en Tyougu. Beide zijn 
moeilijke locaties waar een urgent tekort aan drinkwater is. 
We doen er alles aan om hier een innoverend en aansprekend 
project van te maken. De watertoren wordt, net als die in 
Sangha, gebouwd van de geperste leemsteen. Leerlingen 
bouw en elektriciteit van het Lycée Professionel in Sangha 
krijgen de kans om als stagiaires mee te werken. Het 
waterpunt wordt ingericht als sociaal ontmoetingspunt waar 
’s avonds verlichting is en een kleine kiosk. 

Pompe Bleue installaties in 2018

Watertoren op de Praktijklyceum in Sangha

Pompe Bleue installatie in Banani

Het instalatieteam met een nieuwe pomp

Water impact
13 Blauwe Pompen geplaatst vanaf 2014, en nog 12 in 
2018. Deze 25 pompen maken water beschikbaar voor 
meer dan 25 000 personen!
Een getrained installatie- en reparatieteam van 5 
personen.
Wateronderzoek en sensibilisatie in meerdere dorpen

N° Dorp Inwoners Gebied Diepte (m)

1 Sangha Ogol Lei 3 073 Plateau 26,00

2 Mendely Kongoly 634 Plateau 52,25

3 Nigari Nagaladoumbo 3 934 Plateau 25,00

4 Mendely Boundou 740 Plateau 52,00

5 Nigari Solopala Oulo 1 866 Plateau 31,50

6 Nigari Indou 402 Plateau 59,16

7 Banani Na 1
524

Kliff 32,65

8 Banani Na 2 Kliff 43,50

9 Korou 449 Plateau 70,00

10 Ondogou 1
1 316

Plateau 69,80

11 Ondogou 2 Plateau 119,00

12 Sévaré Ville 21,00
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Onze groene woestijn projecten
Het doel van het Groene Woestijn Initiatief is 
het creëren van omstandigheden die duurzame 
landbouw en veehouderij mogelijk maken, voor 
Dogon en Peul, de beide volken in het Pays Dogon. Dat 
betekent: herstel van de natuurlijke boomvegetatie, 
vrijwaren van delen van het gebied van begrazing, 
stoppen van wind- en watererosie en creëren van 
mogelijkheden voor een milder microklimaat. Met 
een reeks samenhangende projecten wordt de 
oprukkende woestijn bestreden. De projecten zelf 
komen alle voort uit de lokale gemeenschap. De 
vrouwengroepen zijn bron en spil van alle projecten  
-  waarin ook de mannen deelnemen. De bevolking 
is eigenaar van de projecten.
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Duinfixatie

Een boszone van 1 hectare

Expertise en monitoring
De projecten in het Groene Woestijn Initiatief zijn opgezet 
met lokale kennis en expertise, aangevuld met kennis die wij 
(PPD en ADI) verzamelden uit andere, soortgelijke projecten. 
Learning by doing: omdat uitgebreid vooronderzoek te 
kostbaar en tijdrovend is, omdat deze aanpak aansluit op wat 
de mensen weten dat werkt, en omdat daarom er bereidheid 
bij de bevolking was om zelf de plantprojecten en het beheer 
uit te voeren.

Onderdeel van een groter doel
De Groene Woestijn is onderdeel van wat op de 
schaal van heel Afrika the Great Green Wall wordt 
genoemd, die tot een groene begrenzing van de 
Sahara moet gaan leiden. Uiteindelijk gaat het erom 
de omstandigheden zo te maken, dat de bevolking 
kan blijven wonen in de streek waar ze van houden. 
Dat betekent ook: voorkomen van trek naar steden 
elders in Mali, Afrika of zelfs Europa.
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Groene woestijn impact in 2018
In totaal zijn 20 hectaren land hetzij beplant, hetzij tot 
boszone of tuin omgevormd.

Duinfixatie |  Tot 2017 is op 152 ha bij 15 dorpen Euphorbia 
aangeplant ten behoeve van duinfixatie, in 2018 is daar 11 
ha aan toegevoegd (Banau, Tuégou), waarop bijna 110.000 
planten zijn aangeplant. Euphorbia laat zich goed stekken 
en vormt uiteindelijk dichte bosschages, waarmee vee 
buiten landbouwgrond gehouden kan worden.  
Boszones | Tot 2017 is 24 ha bos aangeplant, in 2018 is daar 
3 ha aan toegevoegd, bij Banani en Koundou. Tezamen met 
herplant in oudere boszones zijn in 2018 4983 boompjes 
geplant, waarvan ca 600 in 303 Waterboxen. De boszones 
op het duin hebben te maken met insectenvraat  -  zowel de 
jonge boompjes als de houten hekkepalen. In de nieuwe 
boszones gebruikt ADI daarom stalen palen.

Kwekerijen | De kwekerijen werken goed, zij voorzien 
niet alleen de boszones van plantmateriaal, maar ook 
de boerenbomen komen ervandaan, en zij zullen in de 
toekomst ook de market gardens, de schooltuinen en de 
proefveldjes van het Lycée Professionel voorzien.
Ecotraining | In 2018 werden deze trainingen niet 
uitgevoerd: de veiligheidssituatie maakte transport van 
trainers onmogelijk en bijeenkomsten waren verboden.
Boerenbomen | In 2018 zijn slechts 10 bomen aangeplant: 
Baobabs in Yendouma; ook dit hield verband met de 
veilgheidssituatie.
Vrouwentuinen  |  In 2017 is dit initiatief gestart; in 2018 
zijn 3 nieuwe tuinen aangelegd (Neni, Yendouma Dama, 
Yendouma Barkala) en is er 1 uitgebreid (Yendouma Dah). 
Tezamen vinden daar 215 vrouwen werk. 
Houtbesparende fornuizen | In 2018 zijn 419 houtbesparende 
fornuizen gemaakt en geplaatst.

Voorbereiding van Groasis waterboxen

22Vooruitzicht voor 2019 | plan A en plan B
In beginsel worden alle projecten volgens plan uitgevoerd; 
dat is plan A. 

Maar wij moeten er ernstig rekening mee houden 
dat de onlusten dat zullen beperken of verhinderen: 
er zijn onbereikbare gebieden en er is noodzaak de 
voedselvoorziening te intensiveren. Daarom werken wij ook 
aan een plan B, dat nodig is als, zoals in 2018, tweederde van 

de akkers wegens onveiligheid niet kan worden bewerkt en er 
dus onvoldoende voedselvoorraad kan worden opgebouwd. 
Dit betekent op hoofdlijn een intensivering van bestaande 
programmaonderdelen, en een verschuiving in de fasering 
daarvan.

In plan B worden de volgende mogelijkheden 
betrokken:
• Creëren van meer vrouwentuinen (versneld uitvoeren van 

het meerjarenprogramma); op veilige plekken; dat kan 
alleen waar water is en vereist zuinig omgaan daarmee 
(samengaan jaarplan Groene Woestijn en Water); daarvoor 
is verbetering van opslag- en transportmogelijkheden 
nodig;

• Opvoeren van de productie in de akkers en de tuinen; 
creëren van een financiële basis (PPD) en logistieke 
voorwaarden (ADI) om kunstmest aan te schaffen en te 
distribueren; creëren van een financiële basis (PPD) en 
aanschaffen van verbeterd zaad (ADI) gekoppeld aan 
training en pilotprojecten om de boeren en vrouwen 
technisch vooruit te helpen.

• In de tuinen: creëren van een financiële basis om 
waterzuinigheid op te voeren (drip irrigation).

• Grasoogsten in de boszones, om het vee te voeden.
• Vergroten van het onderdeel boerenbomen: om de 

omstandigheden op de akkers te verbeteren.
• Onderzoek naar best practices (beter zaad, bijplanten van 

stikstofbinders en andere bodemverbetering, Treesolutions, 
Wageningen, Permaculture).

• Creëren van opslagfaciliteiten en conserveringstechnieken 
voor landbouwproducten.

• Training in het opzetten van producent – transporteur – 
handelaar - consument - ketens.

Plan A voor 2019
Duinfixatie en Erosiebestrijding 
• Aanplant | jaarlijks 27 ha Euphorbia (struiken) en 

Telle (gras) 
• Plaatsen van windschermen
• Afdammen van erosiegeulen | verwerken van 3000 

zandzakken
Boszones
• Omheining | 1200 m omheining, stalen palen 
• Bosaanplant | aanplant van 3 boszones van 1 à 2 

ha elk; 1200 bomen per ha; bijplanten van uitval in 
bestaande boszones

• Onderhoud | omheining controleren en herstellen, 
vullen van waterboxen, wieden; 7 mensen

• Kweken | 5000 zaailingen voor 27 ha bestaande en 
3 ha nieuwe boszones

• Opkweken van bomen | 4800 bomen
Kwekerijen | De kwekerijen werken goed, zij 
voorzien niet alleen de boszones van plantmateriaal, 
maar ook de boerenbomen komen ervandaan, en 
zij zullen in de toekomst ook de market gardens, 
de schooltuinen en de proefveldjes van het Lycée 
Professionel voorzien.
Ecotraining | Aan de vrouwengroepen wordt les 
gegeven in het maken van compost, enten, snoeien, 
en soortgelijke technieken. Wij zoeken aansluiting 
met de trainingsprogramma’s voor bodembem,esting 
en toepassing van veredeld zaad.
Boerenbomen | Wij lenen 300 Groasis waterboxen en 
300 beschermingskorven aan 15 door ons getrainde 
boeren in Ibi, Koundou, Banai, Youga en Yendouma, 
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. 
Vrouwentuinen | In 2019 worden 4 vrouwentuinen 
gerealiseerd.
Houtbesparende fornuizen | In 2019 worden 500 
houtbesparende fornuizen gemaakt en geplaatst.

Het plaatsen van het hek van een nieuwe boszone
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Vrouwenprojecten 
Het jaar 2018 markeert het tienjarig bestaan van 
ons programma voor vrouwen in Pays Dogon. 
Sinds 2008 sluiten wij partnerschappen met 
bestaande vrouwengroepen en ondersteunen wij 
vrouwen met inkomensgenererende activiteiten, 
leiderschapstrainingen, gezondheidsvoorlichting 
microkredieten, praktijktrainingen, en praktische 
hulpmiddelen zoals uienhuisjes, houtbesparende 
ovens, tuinen, en WakaWaka zonnelampen. Centraal 
in onze aanpak staat de ondersteuning van lokaal 
vrouwelijk leiderschap en het stimuleren van 
economische activiteiten en samenwerking tussen 
vrouwen. Met een totaal van 72 groepen en 7373 
leden vormen de Dogonvrouwen inmiddels een goed 
georganiseerde beweging die stap voor stap grote 
veranderingen teweeg brengt. In het leven van de 
vrouwen zelf, in hun gezinnen en zeker ook in de 
lokale gemeenschap. 

v r o u w e n
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Vrouwenbijeenkomst Yendouma Dah 

Kleermakerijopleiding

Een turbulent jaar 
Het was een jaar van ups en downs voor het 
vrouwenprogramma. Er waren mooie ontwikkelingen in het 
team van ADI, een nieuwe pilot in het microkredietprogramma, 
heel veel trainingsactiviteiten maar tegelijkertijd was er ook 
veel onveiligheid, waren er daadwerkelijk aanvallen op 
dorpen in ons werkgebied en kwam ook de regen veel later 
dan gepland. 
Met name rond het épicentre Sogou Yaguem werd het 
werk bemoeilijkt. Mamadou, onze coördinator ter plaatse, 
mocht zich vanwege de onveilige situatie niet op de motor 
verplaatsen. De beoogde uitbreiding van activiteiten rond dit 
épicentre werd hierdoor vrijwel onmogelijk. ‘Vrouwen zijn het 
grootste slachtoffer in deze situatie’, aldus Saïdou Teme: ‘Zij 
dragen de verantwoordelijkheid voor hun gezin en kinderen, 
leven met angst voor hun mannen en zonen en worden beperkt 
in hun activiteiten. Water halen, het land bewerken, naar de 
markt gaan, in de vlakte is dit niet meer vanzelfsprekend’. 
Dat ADI ook in deze situatie actief blijft is van groot belang. 
Meer dan alleen praktische hulp biedt de aanwezigheid van 
ADI een belangrijke morele ondersteuning. Het verhaal van 
de vrouwen wordt gezien, gehoord en doorgegeven èn in 
noodsituaties wordt er snel actie ondernomen. 
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In 2018 telde het microkredietprogramma 6622 deelnemers. 
In totaal werd € 170.550 aan krediet uitgeleend. Per 31 
december 2018 hadden alle groepen samen, uit de 5% rente 
op de leningen, een eigen kapitaal opgebouwd ter waarde 
van € 71.887. 
In 2018 zijn voor het eerst twee groepen ‘verzelfstandigd’ 
wat betekent dat zij de leningen nu in eigen beheer 
uitvoeren.  De 105 vrouwen van Amani en de 184 vrouwen 
van Tabda 1 hadden vorig jaar een kapitaal opgebouwd dat 
gelijk was aan het startkapitaal dat zij via ADI verkregen. In 
samenspraak met de vrouwen is besloten dat zij voortaan 
vanuit dit rentekapitaal leningen gaan uitgeven. Een 
spannende pilot waarbij ADI beide groepen nog twee jaar 
actief zal ondersteunen. 
Slaagt deze pilot dan is dit een belangrijke stap voorwaarts 
in het vrouwenprogramma en een win-win voor het 
microkredietprogramma. De vrouwengroepen winnen aan 
capaciteit en zelfstandigheid en ADI kan het startkapitaal van 
beide groepen gebruiken om weer nieuwe vrouwengroepen 
van krediet te voorzien. De verbinding met ADI blijft 
ondertussen gewoon overeind. De komende twee jaar 
worden Amani en Tabda 1 nog actief begeleid en ook daarna 
zullen zij nog gewoon blijven deelnemen aan de overige 
projecten van ADI. 

Ondernemerschap 
Het tienjarig bestaan van het vrouwenprogramma was het 
afgelopen jaar ook reden om stil te staan bij de impact van 
het programma. Hoe kunnen wij, met het geld dat nu al 
geïnvesteerd is middels het microkredietprogramma, zorgen 
voor een nog grotere impact? Zijn er nieuwe vormen van 
ondernemerschap te bedenken waarbij de vrouwen meer 
inkomen kunnen verwerven? Zijn er collectieve projecten 
te bedenken die niet alleen de gemeenschap ten goede 
komen maar ook extra inkomsten voor de groep kunnen 
genereren? Door middel van praktijktrainingen in zeep 
maken, kleermakerij en alfabetisering en door de start van 
collectieve vrouwentuinen en de bouw van uienhuisjes zijn 
op dit vlak de afgelopen jaren al wat eerste zaadjes gepland. 
Bedoeling is om het komende jaren, in actief overleg met 
de vrouwengroepen zelf, verder te werken aan de opzet 
van collectieve ondernemingen waarmee de vrouwen hun 
inkomsten kunnen vergroten. 

Lesje Zeep maken in Bongo
De vrouwen van Bongo zijn er zeer bedreven in en produceren 
in twee dagen tijd een paar honderd stukken zeep voor 
verkoop op de markt. Op dag één wordt water gefilterd en 
gemengd met caustic soda. Op dag 2, om vijf uur ’s ochtends, 
volgen de overige ingrediënten en dan is het wachten, 
drogen, snijden en klaar is de Savon de Bongo! 

Voedselhulp
In mei 2018 werden de vier dorpen Ibi Kara, Boutingué, Inriwin 
en Gorogonou slachtoffer van een aanval door rebellen. 
Huizen en bezittingen werden in brand gestoken en zo’n 
duizend mannen, vrouwen en kinderen werden gedwongen 
een veilig heenkomen te zoeken bij familieleden. Voor ADI 
reden om direct in actie te komen want onder de ontheemde 
vrouwen waren veel leden van het vrouwenprogramma. 
In juni werden de ontheemde gezinnen bezocht. Het team 
van ADI deelde muskietennetten en WakaWaka-lampen 
uit en maakte een inventarisatie van de benodigde eerste 
levensbehoeften. Een ding stond meteen vast: zonder extra 
voedselhulp zouden de gezinnen ernstig in de problemen 
raken. De eigen voorraden waren geplunderd of in vlammen 
opgegaan, de regentijd moest nog beginnen en de oogsttijd 
was nog ver weg. 
In razend tempo organiseerde ADI in juli, augustus en 
september drie voedseldistributies voor in totaal 1003 
ontheemden. Met deze hulp konden de gezinnen de tijd tot 
de oogst overbruggen. Na de regentijd keerden veel gezinnen 
terug naar hun dorpen waar ook nu nog druk gewerkt wordt 
om beschadigde huizen en voorraadschuren opnieuw op te 
bouwen. 

Train-de-Trainers
De vier épicentra van ADI - Sangha, Koundou, Wadouba en 
Sogou Yaguem - spelen een centrale rol in de uitvoering 
van het vrouwenprogramma. Vanuit elk épicentre worden 
15 tot 20 vrouwengroepen begeleid. Het coördinatieteam, 
bestaande uit Fatou, Sosselem, Amekene, Hamidou en 
Mamadou, is inmiddels zeer ervaren in het begeleiden van de 
vrouwengroepen. Het team legt contact met nieuwe groepen, 
organiseert trainingen en bijeenkomsten, biedt ondersteuning 
bij vragen en problemen, voert het microkredietprogramma 
uit, rapporteert over lokale ontwikkelingen en denkt mee 
over versterking van het programma. 
Nadat Saïdou Teme eind 2017 werd aangesteld als algemeen 
directeur, zijn in 2018 steeds meer taken overgedragen aan 
de coördinatoren van de épicentra en aan Fatou, coördinator 
van het microkredietprogramma. Met veel energie en 
gedrevenheid bezoekt het team de vrouwengroepen en wordt 
via de mobiele telefoon (en WakaWaka Power) – waarover 
elke vrouwengroep beschikt – direct contact onderhouden. 
Met diezelfde mobiel kunnen we vanuit Nederland bijna 
realtime mee beleven wat er gebeurt. 
Het is mooi om te zien hoe het ADI-team groeit in kennis 
en capaciteit. Het is deze capaciteit die we de komende 
jaren verder willen uitbouwen waarbij het doel is dat de 
coördinatoren – middels een train-de-trainers model -  ook 
steeds vaker zelfstandig trainingen kunnen verzorgen.   Voedseldistributie in augustus

Vrouwengroepen impact in 2018
Partnerschappen | 3 nieuwe partnerschappen 
(Biné, Youga Piri, Yendouma Ato), 1 groep gesplitst 
(nieuwe groep Boutingué), 4 partnerschappen door 
omstandigheden gestopt (Balaguina en Nando), 2 
vrouwengroepen verzelfstandigd (Amani en Sangha 
Ogol Leye Tabdha 1)
Leden | 72 groepen met een totaal van 7373 vrouwen 
Leiderschapstrainingen | 4 trainingen (bij de épicentra 
Sangha, Koundou, Kamba en Plaien) voor de 
presidentes en vice-presidentes van de aangesloten 
vrouwengroepen 
Microkrediet | 6622 vrouwen namen deel aan 
microkrediet programma; totaal omvang €170.550
Alfabetisering | 9 Centres Alpha met in totaal 157 
vrouwen
Kleermakerij | 7 trainingsplaatsen met in totaal 23 
leerlingen 
Zeep maken | 5 productiegroepen met minimaal 4 
producties per jaar 
WakaWaka | 728 lampen verkocht, 23 batterijen 
vervangen 
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Twee nieuwe uienhuisjes
De productie van uien vormt een belangrijke voedsel- en 
inkomensbron voor vrouwen. Overal in Pays Dogon schitteren 
de langwerpige, felgroene uienveldjes je tegemoet.
Slechts een klein deel van de uien wordt vers gebruikt en 
verkocht. Het merendeel wordt bewerkt tot gedroogde ‘boule 
d’ognion’. Hiervoor worden de uien fijngestampt en tot klein 
balletjes gedraaid die in de zon te drogen worden gelegd. De 
gedroogde uienballetjes worden vervolgens, als natuurlijk 
bouillonblokje, gebruikt bij de bereiding van de maaltijd. 
Omdat de vele uienveldjes min of meer gelijktijdig worden 
geoogst is er in een deel van het jaar een overvloed aan 
uien. Kun je de uien goed bewaren dan sla je twee vliegen 
in een klap: je kunt ze later in het jaar verkopen waardoor 
ze meer geld opbrengen èn je kunt de uien gebruiken als 
pootgoed voor het volgende seizoen. 
In 2018 hebben zijn er weer twee nieuwe uienhuisjes 
gebouwd. Dit keer voor de vrouwengroepen van Gogoli en 
Diamani Nah. Beide huisjes zijn een slag groter dan voorheen 
waardoor zo’n vijftig vrouwen gebruik kunnen maken van 
de opslagruimte. Door de natuurlijke ventilatie in de opslag 
blijven de uien lang goed en dat betaalt zich direct uit: bij 
de oogst levert een kilo uien ongeveer 75 eurocent op terwijl 
deze, een half jaar later, wel 1,5 euro kunnen opleveren. 
Vrouwengroepen die een uienhuisje willen starten kunnen 
hiervoor een aanvraag indienen bij ADI. Zij betalen 10% 
van de bouwkosten mee en helpen de metselaars met het 
transport van water en zand. 
En om het verhaal compleet te maken: de huisjes zelf vormen 
een prima stageproject voor de aankomend metselaars van 
het Lycee Professionel in Sangha. 

Houtkachels
De productie van de houtbesparende kookstoof is in handen 
van inmiddels 4 verschillende mannen, zij produceren 
de houtbesparende kookstoof voor de verschillende 
epicentra, maar zorgen ook voor de instructie en gebruik en 
ingebruikname. Van groot belang is namelijk het inbedden 
van de metalen box met leem en de afstemming van de ketels 
op de stoofmaat. Zo kan ruim 50% hout bespaard worden 
per dag.

Waka Waka
De verkoop van de Waka Waka lights aan de vrouwen heeft 
korte tijd gestagneerd doordat zij enerzijds te duur werden 
gevonden ten opzichte van goedkopere Chinese lampen 
op de markt, en er ook stagnatie was in de geleverde 
kwaliteit. Inmiddels is de vraag weer helemaal terug bij de 
vrouwengroepen. De prijs is verlaagd naar €5,- per stuk. Ook  
het vervangen van de oplaadbare batterijen is doorgezet, 
belangrijk verbeterpunt blijft nu nog het retourneren van de 
batterijen naar Nederland.

Houtbesparende oven

28Vrouwentuinen
‘Mijn kinderen zijn dol op sla’, aldus een vrouw in Yendouma 
Dah. ‘Zij eten het zo graag dat ik moet uitkijken dat het niet al 
op is voor ik thuis ben.’ De vrouwentuinen die wij in 2017 zijn 
gestart blijken een doorslaand succes. 
De tuinen zijn semipermanent en worden door de eigenaren 
van de grond in bruikleen gegeven. Eerst haalt de eigenaar 
zijn eigen oogst binnen, daarna komen de vrouwengroepen 
in actie. In 2018 zijn drie nieuwe tuinen gestart in Neni, 
Yendouma Dama en Yendouma Barkala en werd de tuin in 
Yendouma Dah uitgebreid. ADI levert de afzetting – nodig 
om geiten en koeien uit de buurt te houden – en biedt de 
vrouwen een eerste investering in de vorm van zaai- en 
pootgoed. 
Het resultaat bestaat uit prachtige groentetuinen waar de 
vrouwen niet alleen uien maar ook sla, kool, aardappelen, 
aubergines, tomaten, boontjes, wortelen en kruiden 
verbouwen. Elke ‘vrouwentuin’ is verdeeld in kleinere 
perceeltjes. Op deze manier hebben inmiddels al 215 
vrouwen een eigen tuin die zij met veel zorg onderhouden. 
De vrouwen leggen irrigatiedammetjes aan, zorgen voor 
bemesting, kweken zaden en pootgoed op en voorzien hun 
tuin dagelijks van water. 
Een deel van de groenten wordt verkocht op de lokale markt, 
een ander deel wordt gebruikt voor eigen consumptie. Met 
name dit laatste zien de vrouwen zelf als belangrijk pluspunt: 
dankzij de groenten uit eigen tuin kunnen zij hun gezin van 
meer gevarieerde maaltijden voorzien. In Koundou, waar al 
langer een permanente vrouwentuin bestaat, is in 2018 een 
nieuw irrigatiesysteem aangelegd. Middels een waterpomp 
op zonne-energie wordt water over verschillende bassins 

in de tuin verspreid en dat maakt het bewateren heel wat 
eenvoudiger. Dat de sla ook hier overheerlijk is kun je in het 
Campement Koundou zelf ervaren want ook hier wordt sla uit 
eigen vrouwentuin geserveerd. 

Eerste activiteiten in de vrouwentuin in Ibi

Aubergines in Neni

Nieuwe uienhuis in Gogoli bijna klaar voor gebuik
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Training gezondheidsvoorlichters 
Samen met verschillende CESCOM gezondheidscentra 
(Centres de Santé Communautaires) biedt ADI elke 
vrouwengroep de mogelijkheid om twee leden te laten 
opleiden tot lokale gezondheidsvoorlichter. De vrouwen 
nemen deel aan trainingen over gezondheidszorg, voeding, 
moeder- en kindzorg en nemen deze kennis mee terug naar 
de overige leden van de groep. 
Bij de verspreiding van informatie in de eigen gemeenschap 
krijgen de gezondheidsvoorlichters ondersteuning van de 
stafleden van ADI en de lokale medewerkers van CESCOM. 

K E N N I S  D I C H T B I J  B R E N G E N

Gezondheid projecten
Een goede gezondheid is voorwaarde voor elke 
fysieke en intellectuele activiteit. 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 helpen 
wij bij de verspreiding van eenvoudige hulpmiddelen 
zoals muskietennetten.

g e z o n d h e i d
29

Les voor de vrouwen

Gezondheidsvoorlichters
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Gezondheid impact in 2018
Gezondheidstraining | 131 vrouwen hebben een 
training of voorlichtingsbijeenkomst gevolgd
Muskietennetten | 1626 muskietennetten uitgereikt 
aan 617 zwangere vrouwen en 1009 vrouwen met 
kleine kinderen
Geboortekliniek Koundou | 27 bevallingen (waaronder 
twee tweelingen, in totaal 29 baby’s), 109 consultaties 

Focus op Voeding 
Ondervoeding van kinderen is een groeiend probleem 
in Pays-Dogon. Een nog steeds groeiende bevolking 
gecombineerd met de gevolgen van klimaatverandering 
en groeiende instabiliteit in de regio zorgen ervoor dat het 
aantal kinderen met ondervoedingsproblemen het afgelopen 
jaar verder is toegenomen. Bij het ziekenhuis in Sangha is in 
2018 zelfs een speciale opvangunit voor ernstig ondervoede 
kinderen gebouwd en bij het naastgelegen vaccinatiecentrum 
(gebouwd door PPD) wordt steeds vaker aanvullende voeding 
uitgedeeld. 
In de trainingen die ADI organiseert voor lokale 
gezondheidsvoorlichters spelen gezonde voeding, 
gezinsplanning en moeder- en kindzorg een centrale 
rol. Daarnaast levert ADI praktische hulp middels de 
geboortekliniek in Koundou en de distributie van 
muskietennetten en moringapoeder. 

Superfood voor Kinderen
Om te voorkomen dat kinderen ondervoed raken voert 
ADI sinds vorig jaar een nieuw trainingsprogramma uit. 
Hierbij krijgen vrouwengroepen les in het bereiden van 
een zeer voedingsrijke pap gemaakt van lokaal verkrijgbare 
ingrediënten. Het recept bevat gierst, sorghum, gestampte 
sperziebonen, pinda’s, rijst en fonio (een eeuwenoud 
Afrikaans supergraan), suiker, zout en tamarindesap. 
Inmiddels zijn negen vrouwengroepen getraind. 
Omdat het voor de vrouwen best een extra klus is om deze 
pap thuis te maken kiezen sommige groepen ervoor om een 
grote pan te maken en alle kinderen en ook de moeders zelf 
tegelijk van pap te voorzien.  Via ADI krijgen zij hiervoor ook 
de benodigde bordjes, lepels en kookgerei aangeleverd. 
Smaakt prima die pap maar belangrijker nog:  het bevat zeer 
essentiële voedingstoffen en geeft moeders de praktische 
kennis om, met lokale producten, het risico op ondervoeding 
te beperken.

Geboortekliniek Koundou
Het aantal prenatale consultaties in onze geboortekliniek in 
Koundou is het afgelopen jaar gegroeid van 34 naar 51. In 
de kliniek kwamen 29 kinderen ter wereld waaronder twee 
tweelingen. Het aantal reguliere consultaties bleef met 58 
bezoeken nagenoeg gelijk aan 2017. 
Djeneba Dara, de verloskundige die de kliniek runt, blijft 
ondanks de zeer beperkte groei of zelfs stagnatie van het 
aantal bevallingen en consultaties, optimistisch over de 
toekomst. ‘Dat het aantal bevallingen en consultaties 
niet verder gegroeid is, heeft vooral te maken met de 
veiligheidssituatie. Vrouwen uit de regio waren bang om de 
reis naar de kliniek te maken. Tegelijkertijd zien we ook dat  
vrouwen die dichtbij de kliniek wonen juist eerder naar ons 
toekomen’. Bij de CESCOM gezondheidspost in Yendouma, 
ooit nog gebouwd door Stichting Dogon Onderwijs, krijgen 
we een vergelijkbaar verhaal te horen. Het afgelopen jaar is 
ook daar het aantal consultaties teruggelopen. 
Voor ADI en CESCOM samen eens te meer reden om lokale 
gezondheidsvoorlichters te blijven trainen. Een bezoek aan 
de kliniek zou nog beter zijn maar zolang die stap te groot is, 
is kennis dichtbij brengen van levensbelang. 

Uitbreiding preventieprogramma
In het kader van preventie verspreid ADI gratis 
muskietennetten aan zwangere vrouwen en vrouwen met 
kinderen tot 6 maanden oud. De netten dragen bij aan 
het voorkomen van malaria, een ziekte die met name voor 
zwangere vrouwen en baby’s bijzonder risicovol kan zijn.
In de komende jaren wil ADI haar preventieprogramma 
verder uitbreiden. Eén onderdeel daarin is een pilotproject 
voor de bouw van latrines in tien van de dorpen waar wij 
actief zijn. Latrines zijn in Pays-Dogon zeker geen gangbare 
voorziening. Scholen en beter bemiddelde inwoners hebben 
eigen latrines maar dit geldt zeker niet voor iedereen. Met 
de start van een nieuw sanitatieprogramma wil ADI hier 
verandering in aanbrengen. Juist ook om de verspreiding van 
ziektekiemen te voorkomen. 
In dezelfde lijn zijn een aantal vrouwengroepen gestart met 
opschoonacties. De vrouwen worden door ADI voorzien van 
bezems en kruiwagens om plastic en afval op een centrale 
plaats te verzamelen met ook hier als doel om verspreiding 
van ziektes en bacteriën te voorkomen. 

Opschoonactie

Gezondheidspost in Yendouma

Distributie van muskietennetten

Bereiding van voedingsrijke pap voor kinderen
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Hoe de restauratie werkt
Twee organisaties werken in de Dogon aan de 
bescherming van het cultureel erfgoed en het behoud 
ervan. Eén niet-gouvernementele IDC en de andere 
gouvernementele MCB, maar complementair op basis van 
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 noodzakelijke 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 vonden aan hun cultuur en dat wordt 
aangevuld met kennis die ze missen. Naast het belang 
van het restaureren, ontdekken ze de waarden die het 
erfgoed  belichaamt in de ogen van bezoekers, en leren de 
waarde van de instandhouding hiervan 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.“ 

c u lt u u r
33 34

1 | Bewustwording van het belang 
van het behoud van cultureel erfgoed 
begint op school.

2 | Training in traditionele technieken 
en leembouw tijdens het werken 
aan de restauraties zorgt ervoor dat 
ontwikkeling en werkgelegenheid 
hand in hand gaan met het 
behouden van lokale tradities.

4 | Zo zal de gemeenschap in de 
toekomst in staat zijn zelf hun 
eigen erfgoed duurzaam in stand te 
houden.

3 | Door de werkgelegenheid wordt 
de dorpsgemeenschap onderling 
versterkt  en wordt zich meer bewust 
van het belang het erfgoed in stand 
te houden.
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Met de restauratie van het huis van de Hogon ( de traditionele 
leider van de gemeenschap) is begonnen in april 2018, zodat 
het voor de winterperiode klaar zou zijn. De voorbereidingen 
en begeleiding zijn in handen van de  coördinator van het dit 
programma van ADI, Boureima Teme, samen met de Mission 
Culturele van Bandiagara en de betrokken dorpsbewoners. 
In een periode van twee maanden is de restauratie klaar. 
Ondanks de snelheid van werken hebben we bewondering 
voor de zorgvuldigheid en het enthousiasme waarmee 
de beschildering aan de voorzijde is hersteld. Ook muren 
die deels waren ingestort, alles met strikt respect voor de 

traditionele bouwmethoden van een dergelijk in het oog 
springende bouwwerk en onder het toeziend oog van de 
ouderen van het dorp, die de technieken nog beheersen.
De Mission Culturele heeft de werkzaamheden gemonitord  
en tijdens de eerste check na de winterperiode bleek dat de 
beschildering aan de rechterkant van de muur vervaagde 
door de regen die tegen deze gevel sloeg. Alle andere 
onderdelen, inclusief de materialen binnen,  hebben het 
uitstekend gehouden.
Toen we in november het huis bezochten waren we onder de 
indruk van het resultaat. Het dorp Neni is trots op de plaats 
die dit belangrijke huis weer inneemt in de gemeenschap. 

Duinfixatie

De moskee van Nando
In Nando is dit jaar de moskee opnieuw gepleisterd, 
onderhoud dat elke twee jaar nodig is. ADI heeft, zoals 
altijd sinds enkele jaren, technische, materiële en financiële 
ondersteuning verleend. De activiteiten vinden plaats in drie 
fasen. Eerste wordt de banco (leem) in de toren en op de 
binnenplaats van de moskee verzamelt waar ze een week blijft 
liggen. In de tweede fase wordt de eerste laag aangebracht 
en de banco wordt hierna nog een week weggelegd. Tijdens 
de derde fase wordt  een tweede laag aangebracht.,deze 
heeft een andere samenstelling die het mengsel van water en 
druiven gladder maakt. Dit vindt plaats na het tweede gebed 
van de dag. Tijdens deze laatste fase maken alle vrouwen 
uit het dorp Nando zich mooi om deel te nemen aan het 
stampen van de druiven, bedoeld om het stucwerk gladder 
te maken zodat het water er soepel van afstroomt tijdens het 
regenseizoen. De avond van deze laatste dag verzamelen de 
families uit alle quartiers van Nando zich rond de maaltijd 
om samen te eten en de banden te versterken. Deze prachtige 
ceremonie eindigt met de zegen van de wijzen van het dorp 
en de meisjes en jongens uiten hun vreugde door  te zingen 
en te dansen.

Tekeningen van het sensibilisatieprogramma 
voor kinderen:

Bezoek aan de voltooide restauratie in Neni

Het hele dorp helpt in Nando

De restauratie duurde bijna 2 maanden. Er is door 40 
dorpsbewoners aan gewerkt onder supervisie van 
5 wijze oude mannen. 15 jongeren zorgen voor het 
transport van de banco uit een klein dorp in de vlakte 
op 3,5 kilometer afstand, waar de kwaliteit heel goed 
is. 15 kinderen hebben geholpen met het aanvoeren 
van water en kleine stenen voor de bouw. Omdat het 
een Hogonhuis betrof hebben vrouwen om redenen 
van tradities, niet meegewerkt. Er is hout aangevoerd 
voor de reconstructie, staanders dwarsbalkjes, druiven 
voor de banco, sesamolie voor de beschilderingen, 
ladders, goten enz. 500 kinderen op verschillende 
scholen hebben les gekregen in het belang van het 
behouden van het cultureel erfgoed.

Leren van traditionele technieken
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De inkomsten van PPD in 2018 bedroegen zo’n 340.000 euro. 
Dit is bijna 70.000 euro minder dan in 2017, een daling van 
de inkomsten met 17%. Echter, in 2017 waren de inkomsten 
onverwacht hoog door ontvangst van een legaat van 166.000 
euro. Wanneer wordt gekeken naar de meer structurele en 
voorspelbare bronnen van inkomsten, namelijk donaties van 
fondsen en particulieren, dan kunnen we vaststellen dat 
donaties van particulieren stabiel zijn gebleven, terwijl de 
inkomsten vanuit fondsen zeer sterk zijn gestegen tot een 
bedrag van 224.000 euro, een stijging van 79% ten opzichte 
van 2017, terug naar ongeveer het niveau van 2016. Het is een 
mooi resultaat van de focus die de PPD-werkgroepen in 2018 
hebben gehad op het werven van donaties van fondsen.
Van de inkomsten van ruim 340.000 euro, is zo’n 303.000 
euro (87% van de uitgaven) afgedragen aan onze partner/
uitvoeringsorganisatie ADI in Mali. Daarnaast is er in 
Nederland zelf nog 37.000 euro (ruim 10% van de uitgaven) 
besteed aan projecten in Mali, bijvoorbeeld voor de aankoop 
van materialen die per container naar Mali zijn verscheept. 
Dankzij de vrijwilligersorganisatie zijn de overheadkosten 
van PPD relatief laag (zo’n 8000 euro, 2% van de uitgaven). 
Het nettoresultaat van PPD over 2018 is licht negatief 
(ongeveer 8000 euro).  In het licht van het eigen vermogen 
van PPD, in de vorm van liquide middelen ter hoogte van ruim 
350.000 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.

Staat van inkomsten en uitgaven PPD (€)

f i n a n c i ë l e  v e r a n t w o o r d i n g

Ter informatie is ook een overzicht opgenomen van de 
bestedingen in Mali aan de in dit verslag beschreven 
projecten en activiteiten. Onderwijs is, net als in het 
verleden, een belangrijk aandachtsgebied geweest 
waar in totaal ruim 130.000 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 bijna 60.000 euro aan is uitgegeven. 
Ook is er dit jaar, zoals elders in dit verslag beschreven, 

noodhulp verleend door ADI. De kosten hiervoor zijn 
geboekt onder ‘Algemene kosten’.  
Het jaar is door ADI afgesloten met een fors overschot op 
de bankrekening ten opzichte van 2017, bijna 30.000 euro. 
Daar is in principe geen reden voor – anders dan het een 
over de datum lopende post is. Het is niet de bedoeling 
dat ADI een eigen vermogen opbouwt dat hoger is dan 
een bescheiden buffer om schommelingen in uitgaven 
over een periode van enkele weken zelfstandig te kunnen 
opvangen. 

2018 2017

BATEN

Donaties fondsen 224 108 125 108

Donaties particulieren 112 102 115 512

Overige opbrengsten 4 319 1 596

Legaten - 165 944

Rente opbrengsten 161 -

TOTAAL 340 690 408 160

LASTEN

Project uitgaven in NL tbv:

Bouw scholen & educatie 22 598 19 778

Water & blauwe pompen 13 315 9 374

Groene woestijn 260 3 307

Vrouwen & gezondheid 913 -

Cultuur & restauratie 60 -

TOTAAL PROJECTEN IN NL 37 145 32 459

AFDRACHTEN AAN ADI / Mali 303 303 355 000

Algemene kosten PPD 3 575 4 824

Financieringskosten 3 630 887

Inkoopkosten 1 100 -

TOTAAL INDIRECTE KOSTEN 8 305 5 711

RESULTAAT - 8 063 14 990
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Begroting PPD 2019-2021 (€)

De begrotingen van PPD en ADI voor de komende 3 jaren, 
2019 tot en met 2021, laten een realistisch gezonde ambitie 
zien.
Bij PPD zetten we in op een groei van het budget met zo’n 
5% per jaar, te realiseren door voortdurende focus op het 
werven van donaties onder fondsen. Die aandacht en focus 
heeft in 2018 al tot goede resultaten geleid. Dat gezegd 
hebbende, het verkrijgen van toezeggingen voor de langere 
termijn van fondsen is niet makkelijk, en vraagt veel tijd en 
expertise. Op dit moment onderzoeken we of professionele 
fondsenwerving bureaus een additionele bijdrage zouden 
kunnen leveren aan de inkomsten vanuit fondsen. Wij 
verwachten dat inkomsten vanuit particuliere donaties en 
evenementen de komende jaren stabiel zullen blijven. 
Bij ADI verwachten we de komende 3 jaar continuïteit van 
het beleid, dat wil zeggen bestedingen in ruwweg dezelfde 
verhoudingen, en van dezelfde omvang in 2019 als in 2018, 
met een iets grotere stijging van het budget, met zo’n 5%, 
in 2021. Nieuw is 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. Deze 
optie wordt op dit moment onderzocht door ADI in Mali, met 
steun van PPD.

Begroting ADI Mali 2019-2021 (€)

Balans PPD (€) Bestedingen door ADI in Mali 2018

in CFA in EURO

Onderwijs - bouw 56 816 711 86 611

Onderwijs – educatie 29 914 708  45 602

Water & Blauwe pompen 12 443 876 18 969

Groene woestijn 18 574 228 28 314

Vrouwen & gezondheid 38 918 136  59 326

Cultuur & restauratie 6 181 408 9 423

Expansie microkrediet 13 765 182 20 984

Algemene kosten ADI 14 902 224 22 717

TOTAAL UITGAVEN 191 516 473 291 946

Inkomsten van PPD 198 966 768 303 303

TOTAAL INKOMSTEN 210 684 588 303 303

2018 2017

ACTIVA

Liquide middelen 353 471 366 533

TOTAAL 353 471 366 533

PASSIVA

Crediteuren - 5 000

Eigen vermogen 353 471 361 534

TOTAAL 353 471 366 533

2019 2020 2021

INKOMSTEN

Donaties fondsen 225 000 240 000 260 000

Donaties particulieren 115 000 120 000 120 000

Overige inkomsten, legaten 10 000 10 000 10 000

Opname eigen vermogen 40 000 - -

TOTAAL 390 000 370 000 390 000

UITGAVEN

Afdrachten aan ADI 300 000 320 000 340 000

Project uitgaven in NL 80 000 - 40 000

Organisatie PPD NL 10 000 10 000 10 000

TOTAAL 390 000 370 000 390 000

2019 2020 2021

Onderwijs - bouw 59 000 60 000 62 500

Onderwijs - educatie 77 000 75 000 77 500

Water & Blauwe pompen 63 000 65 000 67 500

Groene woestijn 42 000 45 000 50 000

Vrouwen & gezondheid 77 000 75 000 77 500

Cultuur & restauratie 18 000 20 000 22 500

Expansie microkrediet 21 000 20 000 22 000

Algemene kosten ADI 23 000 25 000 27 000

TOTAAL 380 000 385 000 405 000

Bijdrage PPD 300 000 320 000 340 000

Overige inkomsten 50 000 65 000 65 000

Opname eigen vermogen 30 000 - -

TOTAAL 380 000 385 000 405 000

Het uitgangspunt van PPD is dat ADI leidend is het 
ontwikkelen van plannen en ideeën. Tegelijkertijd 
moeten ook wij een visie ontwikkelen en financiën 
regelen voor de toekomst. Het is kortom balanceren om 
niet teveel voor de “troepen” uit te lopen. Anderzijds 
zijn lange termijn aanvragen absoluut nodig. 
Een aantal programma’s loopt vrij vanzelfsprekend 
door, waarbij wij wel steeds meer vragen stellen over 
de impact van programma’s. Als voorbeeld noemen we 
maar de microkredieten aan de vrouwengroepen. We 
hebben geconstateerd dat de uienopslag kan leiden 
tot een verdubbeling van de omzet van de vrouwen! 
Maar dat is nog niet het geval bij bijvoorbeeld het 
zeepproject waarbij nauwelijks opbrengstengroei 
wordt gerealiseerd. Komend jaar zullen we met name 
daar op gaan letten bij alle programma’s. 
ADI heeft hiervoor inmiddels de diverse plannen 
aangeleverd met gedetailleerde begrotingen. Voor 
2019 kunnen we deze goedkeuren omdat er vooralsnog 
voldoende  financiële middelen beschikbaar zijn.
Maar het geeft ook aan dat er voor 2019 - 2021 weer 
een heleboel moet worden gedaan om de groei bij te 
blijven.

Vrouwen zorgen zelf voor hun microkredieten



41 Beste donateurs en fondsen hartelijk dank! 
We bedanken iedereen voor de geweldige bijdragen in 2018 
en hopen op u en nog vele anderen wederom te kunnen 
rekenen in 2019 om het groeiend aantal projecten in de 
Dogon te kunnen realiseren. De volledige jaarrekening en 
balans 2018 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 2019 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, Salma, Tea, Valerie

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

F.Mantel, F.A.Karsten, F. Freek, H. Slegt, H. Plantenga, H. van 
Til, J. van Muiden, J. George, J. Moerman, J.A. van Stigt, L. 
van Strien, L. Meijers, M. Kappert, M. Goudriaan, M. van 
Herpen, M. Duinker, M. Smook, M. Wesley, M. Siegenbeek 
van Heukelom, M. van Viersen, M. Rota, M. van Viersen, 
M. Poldervaart, M. Baneke, M. Rood, M. Wortel, P. van 
Zantvliet, P. Folstar & B. Andra, P. Mollema, R. van Leeuwen, 
R. Barendse, S.Berrada, T. Kooijmans, Z. Wei, E.J. F.M. van 
Thiel-Berkvens, D. Krijger, J.J.J. Peskens, J.M. van den Akker, 
J.F. Heeg, A.H. Drost, M.W.E. Zaat, V. Kleintjens, Fam. Patijn

Donaties 2018
E.A. Admiraal, A.M. Jeltes, A.R. De Winter, M.K.L. Wesly, 
Fam. Stelleman, H. Merjenburgh- Meijerink, H.W. de Lorm, 
M. Edwards Carel, J. Vos, J. Kristinsson, A.A. Krijger, D.G. 
Buist / D.N.J. Buist-Vos, R.F.M. Beekwilder, Fam. Rijnboutt, 
A.C. Vogelaar, A. van der Plank, P.G.A. Vereijken, J.H. 
Zwart, P.G. Laan, P.W. Bosman-van Stigt, A.M. Werther, Y. 
Dammers, S.V. de Haan, A.E.M.V. Niekerk-D.Ruyter, E.M. 
van de Ven, H.A. van Stigt, M. Bovenberg, H. Veldhuyzen 
van Zanten, A.L.M. Heesakkers, L.H.G. Mathot, M. Kauw, 
J.T. De Smidt, H. de Jong-Oostenbrink, C.J. Muller van 
Stigt, Fam. Wolke, A.E. Haag, Fam. Schoute, E.L.F.B. 
Raaymakers, C.W. Meerkerk-bongers, M.C. van der Erf, 
Amstellanden Accountants, R. van der Hilst, Diaconie 
Remonstr. Gem Naarden-Bussum, A.H.G. Rinnooy Kan, 
J.G.A. Amesz, E. Schoonekamp, J.E.C. Herbermann 
Eichholtz, A. Evers, F. van der Wateren, A. van der Velden, 
R.W.M. Hulsker, J.W.J. van Spellen, J.A.G. van Dongen, 
Stichting Unie NZV, A.F. Droogers, M.M. van Berkel van 
Beurde, E.H.M.T Ramaekers, C.E. Essed, M.W. ter Horst, 
M.A.E. van de Ven Oudemans, A.C. Bout-Waterreus, A.H. 
van Stigt- Amesz, M.I. de Leeuw, Stichting Diya Dhara, 
Stichting Het Vastgoed, J.C.W. van den Heuvel, E. van 
Wingerden CJ, W.P. van Stigt, R.J. Langman, F. van Hout, 
A.A.E. Appelman, G.H.C.M. Breukel, T.E.J. Wester - CM 
Winkelman, J. Ko VOF, D.E. de Jongh en M. de Jongh, 
Stichting Sirius, J.F.P. Tillbusscher, M. de Bakker, Papillon 
Reizen, B.L. Stern, H.M. Plantenga, J.J.M. de Bake-Amesz, 

Steenhandel Gelsing,  Stichting Dogon Cultuur, R.K. Spigt, 
Dep Amsterdam Mij tot Nut van -T Algemeen, J. Steib, 
Closing the loop B.V., OntwikkelingsBDR NHN NV, V.O.F. 
Fashionable, K.H.K. Management BV, Huis Marseille, 
Stichting Lionsclub H.B., Fam. Benthem, W. van Iperen-
ten Dolle, G.A. Kessler, E.J.M. Winkel, Y. Dammers, C.J. 
Uittenbogaard, R.A. van der Vegt, S.E. van Tol-Quanjer, 
J.F. Jonkhof, J. van ’t Hof-Wehrhahn, R. Verloren van 
Themaat, J.J. Raatgever, W.E.J. Rozendaal, W.B.A.M. van 
Vree/W. Leeuwenkamp, D.F. Sijmons, C.H.E. van Ees, J. 
Vos, J.W.M. Fornier, J.M.C.M. Noordman, H.T.H. van Nus-
Pijlman, D.C.J.M. Hageman, J. Korving, E.P. van de Walle, 
P.P. Fornier, J. Paulussen, P.M.M. Rietveld, E. Naessens, K. 
Thomas, G. Ligtenberg, F. von Bonninghausen-Bruinsma, 
E.M. Friebel, C.T.M. Keyzer, M. Don, E.J.M. Winkel, F.A. 
Furstner, A. Bruijn, A. Maartens, B. Porcelijn, B. Duvekot, 
C. Bax, E. van Zinderen Bakker, Fam. Raatgever, F. 
Ahmadi Bani, F.Mantel, F.A.Karsten, F. Freek, H. Slegt, 
H. Plantenga, H. van Til, J. van Muiden, J. George, J. 
Moerman, J.A. van Stigt, L. van Strien, L. Meijers, M. 
Kappert, M. Goudriaan, M. van Herpen, M. Duinker, M. 
Smook, M. Wesley, M. Siegenbeek van Heukelom, M. 
van Viersen, M. Rota, M. van Viersen, M. Poldervaart, M. 
Baneke, M. Rood, M. Wortel, P. van Zantvliet, P. Folstar 
& B. Andra, P. Mollema, R. van Leeuwen, R. Barendse, 
S.Berrada, T. Kooijmans, Z. Wei, E.J. F.M. van Thiel-
Berkvens, D. Krijger, J.J.J. Peskens, J.M. van den Akker, J.F. 
Heeg, A.H. Drost, M.W.E. Zaat, V. Kleintjens, Fam. Patijn
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