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In Mali wonen de Dogon op en rond de Klif van 
Bandiagara. De Dogon zijn een kleurrijk volk, rijk aan 
cultuur, riten en tradities. Zij wonen in een prachtig 
maar ook moeilijk bewoonbaar gebied. 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. 
Onze 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.

In 2018 diende Partners Pays-Dogon (PPD) een aanvraag 
in voor een meerjarig programma voor capaciteitsopbouw 
gericht op versterking van onze partnerorganisatie Association 
Dogon Initiative (ADI). Zowel de omvang als inhoud van 
deze aanvraag sloten niet aan bij de doelstellingen van de 
Contribute Foundation. Omdat wij echter nog steeds denken 
dat er voldoende raakvlak bestaat tussen de Contribute 
Foundation en het werk van PPD/ADI komen wij nu bij u 
terug met een kleinere en zeer concrete aanvraag voor de 
bouw van een epicentrum in Wadouba. 
Het partnerschap ADI/PPD is momenteel actief in 80 
dorpen in Pays-Dogon, centraal Mali. Vanuit vier epicentra, 
gevestigd in Sangha, Koundou, Wadouba en Sogou Yaguem 
zijn medewerkers van ADI actief in de regio. Het epicentrum 
Wadouba heeft nu, zoals coördinator Hamidou Guindo het 
noemt, een ‘bureau portable’. Hamidou werkt vanuit huis, 
de lessen en bijeenkomsten voor de  vrouwengroepen  
vinden plaats in de open lucht of bij docenten in eigen tuin 
en de materialen van de organisatie zijn opgeslagen op 
verschillende locaties. Om een slag te maken in de uitvoering 
van projecten in de regio Wadouba is er al enige jaren de 
wens om in Wadouba een multifunctioneel epicentrum te 
bouwen. Omdat er nu ook daadwerkelijk grond beschikbaar 
is gekomen om dit centrum te bouwen dienen wij bij deze op 
een aanvraag bij in bij de Contribute Foundation. 
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Activiteiten Epicentrum Wadouba 
Vanuit epicentrum Wadouba worden op dit moment 16 
vrouwengroepen begeleid met een totaal van 1673 leden. 
Uitgaande van een gemiddelde gezinsgrootte van 8 personen 
bereikt het centrum op dit moment meer dan 13.000 
bewoners. Een aantal dat de komende jaren nog verder 
zal groeien omdat er jaarlijks 2-3 nieuwe partnerschappen 
worden afgesloten. 
Hamidou Guindo is coördinator van het centrum. Hamidou 
heeft rechten gestudeerd en werkt al vijf jaar voor ADI. Net 
als de andere coördinatoren beschikt Hamidou over een off-
the-road motor waarmee hij de dorpen en vrouwengroepen 
kan bezoeken. Het dagelijks werk van Hamidou bestaat uit 
het organiseren van bijeenkomsten met vrouwengroepen, 
het bezoeken van vrouwengroepen die een partnerschap met 
ADI willen afsluiten in de toekomst, het coördineren van alle 
praktische (trainings)programma’s en de uitvoering van het 
microkredietprogramma. 
In het kader van laatstgenoemde programma worden alle 
groepen twee keer per jaar bezocht voor de terugbetaling 
van uitstaande leningen en het vastleggen van nieuwe 
leningen. Daarnaast organiseert het epicentrum een 
jaarlijkse leiderschapstraining voor alle groepen, 
alfabetiseringscurussen voor vrouwen en praktijktrainingen 
op het terrein van kleermakerij, zeepmakerij, preventieve Bezoek aan Ouroli Toro

Werken vanuit vier epicentra
Het werk van ADI wordt uitgevoerd middels zogenaamde 
‘epicentra’ waar mederwerkers van de stichting zijn 
gestationeerd. Middels deze epicentra worden alle zes 
programma’s van PPD/ADI uitgevoerd.
Medewerkers van ADI onderhouden vanuit de epicentra 
contact met aangesloten vrouwengroepen, voeren het 
microkredietprogramma uit, organiseren trainingen 
en bijeenkomsten (op het terrein van leiderschap, 
alfabetisering, preventieve gezondheid, gezinsplanning, 
landbouw en herbebossing). De keuze om de 
werkzaamheden uit te voeren middels vier epicentra heeft 
een tweetal redenen. In de eerste plaats werkt ADI nauw 
samen met de lokale bevolking, partnerschappen met 
vrouwengroepen worden stapsgewijs opgebouwd en zijn 
gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Om dit vertrouwen 
op te bouwen is een permanente aanwezigheid van  

 
ADI-medewerkers noodzakelijk. De medewerkers wonen 
midden in het gebied waar zij actief zijn, weten wat 
er speelt, staan in direct contact met de doelgroep en 
zijn niet alleen telefonisch maar ook fysiek bereikbaar 
mochten er vragen zijn vanuit de deelnemers. 
In de tweede plaats zijn de epicentra ook een praktische 
noodzaak voor ADI. Het gebied waar wij actief zijn is 
gelegen rond de Klif van Bandiagara, een 150 kilometer 
lange rotswand die dwars door Pays-Dogon loopt. Dorpen 
zijn gevestigd op het plateau, tegen de klif aan en op de 
vlakte voor de klif. De wegen waarmee dorpen onderling 
verbonden zijn veelal onverhard of niet aanwezig en dat 
maakt reizen in dit deel van Pays-Dogon tot een ware 
uitdaging. Zou het hele ADI in Sangha gevestigd zijn 
dan zouden veel dorpen onbereikbaar blijven simpelweg 
omdat de reis van en naar deze locaties teveel tijd in 
beslag zou nemen.

MICROCREDIT 
PROGRAMMA

DISTRIBUTIE EN 
VERKOOP

VROUWEN 
BIJEENKOMSTEN

LEIDERSCHAP-
TRAININGEN

ALFABETISERINGS-
CURSUSSEN
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VOORLICHTING 
GEZONDHEID
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gezondheid, gezinsplanning en landbouw. In praktische 
hulpverlening voorziet het centrum in de verkoop van 
WakaWaka zonnelampen (die tegen gereduceerd tarief 
worden verkocht); de verspreiding van muskietennetten en 
de bouw en plaatsing van houtbesparende oventjes. 
Naast de doorlopende programma’s fungeert het epicentrum 
als vraagbaak voor alle betrokken groepen. De voorzitters van 
de vrouwengroepen krijgen hiervoor een mobiele telefoon 
ter beschikking en kunnen daarmee snel direct contact 
leggen met de coördinator.

Vrouwengroepen verbonden aan 
epicentrum Wadouba (per 1-1-2019)
Wadouba Oye, Wadouba Imbissom, Wadouba 
Gagnaga, Wadouba Dianou (2 groepen), Wadouba 
Tabitongo, Ouroli Tolo, Ouroli Ténné, Nakomon 
Nah, Nakomon Dah, Kamba Bandie, Kamba Nah, 
Olouguiné, Bolmo, Nigari, Biné

Praktijktrainingen: zeep- en kleermakerij
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1 | Epicentrum
Het nieuwe epicentrum Wadouba zal bestaan uit een 
eenvoudig stenen gebouw met een bruto vloeroppervlak 
van 145 m2. Het centrum zal bestaan uit een multifunctionele 
hal geschikt voor bijeenkomsten en trainingen met een 
aangrenzende veranda waar zo nodig ook bijeenkomsten 
buiten kunnen worden georganiseerd. Aan de hal zitten 
vier kleinere ruimtes vast: een kantoorruimte voor ADI, twee 
opslagruimtes voor uien en een opslagruimte voor materialen 
zoals muskietennetten, oventjes, trainingsmaterialen 
etcetera. 
Met de bouw van opslagruimtes voor uien hebben ADI en 
PPD de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan. In heel 
veel tuinen worden, met name door vrouwen, uien verbouwd 
die vervolgens worden verwerkt tot gedroogde uienballetjes 
die dienst doen als natuurlijk bouillonblokje bij het bereiden 
van de maaltijd. Doordat de uien vrijwel gelijktijdig op de 
markt komen is de marktprijs, direct na de oogst, weinig 
lucratief. Door de uien tijdelijk op te slaan in een goed 
geventileerde opslagruimte kunnen vrouwen de opbrengst 
van hun uien verdubbelen en tevens zorgen dat zij voor de 
volgende regenperiode voldoende pootgoed op voorraad 
hebben. 
Normaalgesproken worden de uienhuisjes losstaand 
gebouwd. Voor de bouw epicentrum Wadouba is gekozen 
om twee uienhuisjes te integreren in het centrum waardoor 
bespaard kan worden op de bouwkosten.

Dogon vrouwen maken uienballen

6

2 | Waterdam
Beschikbaarheid van water is in heel Pays-Dogon een 
probleem. Dorpen zijn voor hun watervoorziening in de regel 
afhankelijk van twee bronnen: ondergrondse waterbronnen 
die middels een open put of boorgat met waterpomp kunnen 
worden bereikt en regenwaterbassins die tijdens de regentijd 
(de hivernage van ± juli tot september) worden gevuld en 
gebruikt kunnen worden voor de irrigatie van groentetuinen 
en uienveldjes. 
Het regenwaterbassin nabij de bouwlocatie van het 
epicentrum. Wadouba is iets lager gelegen en is ontstaan 
door de bouw van twee eenvoudige waterdammen waardoor 
hier tijdens de regentijd een waterreservoir ontstaat. Beide 
dammen zijn al enige jaren oud en een van de twee lekt 
waardoor er kostbaar water verloren gaat. 
Om te zorgen dat epicentrum Wadouba een daadwerkelijk 
multfunctioneel centrum wordt compleet met groentetuin is 
het nodig om deze waterdam te repareren zodat er weer een 
goed bruikbaar bassin ontstaat voor het epicentrum en de 
tuin maar zeker ook voor alle andere tuinen in de omgeving.

3 | Vrouwentuin
De afgelopen twee jaar is ADI gestart met de aanleg van 
groentetuinen voor vrouwen. Op vier plaatsen in ons 
werkgebied zijn tuinen opgezet met een omvang van 1-1,5 
hectare (voor gemiddeld zo’n 50 vrouwen per tuin). Elke tuin 
wordt opgedeeld in kleine perceeltjes die door de vrouwen 
individueel worden onderhouden. 
ADI levert voor de tuinen benodigde afrastering en bij de start 
ook benodigd zaad en pootgoed. De ‘vrouwentuinen’ zijn 
een doorslaand succes. Vrouwen geven aan dat zij dankzij 
hun tuin meer gevarieerde en gezondere maaltijden voor 
hun gezin kunnen bereiden en de tuinen bieden sommigen 
ook de kans om extra inkomen te verwerven door groenten 
te verkopen op de markt. 
De bouwlocatie voor epicentrum Wadouba biedt voldoende 
ruimte om bij het centrum ook een groententuin van 1 
hectare te starten. Doordat deze naast het epicentrum komt 
te liggen biedt deze tuin, net als bij epicentrum Koundou, 
de mogelijkheid om trainingen te verzorgen en nieuwe 
activiteiten te ontwikkelen zoals het kweken van bomen en 
het maken van compost. Voorwaarde hiervoor is wel dat er 
ook voldoende water beschikbaar komt middels het naast 
gelegen regenwaterbassin.

Strategische doelstelling
1 | Kwantitatieve groei partnerschappen ADI 
De bouw van een multifunctioneel epicentrum in 
Wadouba draagt bij aan doelstelling van ADI om 
de komende jaren het aantal partnerschappen met 
vrouwengroepen in de regio Wadouba verder uit te 
breiden. Eind 2018 telde het epicentrum Wadouba 16 
partnerschappen met vrouwengroepen met een totaal 
van 1673 leden. Omdat er meer vrouwengroepen zijn 
die een aanvraag voor een partnerschap hebben 
ingediend zal dit aantal de komende jaren verder 
doorgroeien. Het nieuwe epicentrum biedt een betere 
mogelijkheid om deze partnerschappen te faciliteren 
en vereenvoudigd de werkzaamheden van de staf van 
ADI doordat meer activiteiten op een centrale locatie 
kunnen worden uitgevoerd. 
2 | Kwalitatieve groei en versterking integrale aanpak 
ADI
Het nieuw te bouwen  epicentrum draagt tevens 
bij de aan kwaliteit van de ondersteuning in de 
regio doordat er meer en betere ruimte beschikbaar 
komt voor ontmoeting, leiderschapstrainingen, 
praktijkopleidingen en voorlichting aan bewoners in 
het algemeen en vrouwengroepen in het bijzonder. 
De multifunctionele opzet van het epicentrum voorziet 
in een versterking van de integrale aanpak van ADI 
doordat het centrum wordt voorzien van aanvullende 
faciliteiten zoals een goede watervoorziening, een 
vrouwentuin en opslagruimtes voor uien. 

EEN WERKPLEK BOUWEN
IMPACT: VROUWENGROEPEN

VOEDSEL VERBOUWEN
IMPACT: MEERDERE DORPEN3 VROUWENTUIN

1 EPICENTRUM

2WATERDAM

WATERVOORZIENING
 VERBETEREN

IMPACT: HELE DORP

Vrouwentuin gestart in 2018 in het dorp Yendouma

Impact:

Projectdoelstelling
Wij dienen bij deze een aanvraag in voor de bouw 
van multifunctioneel epicentrum Wadouba. Het 
epicentrum zal bestaan uit de volgende onderdelen:
1 | Bouw van een multifunctioneel epicentrum 
2 | Reparatie van nabijgelegen waterdam
3 | Aanleg vrouwentuin
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LOCATIE VOOR HET 
NIEUWE EPICENTRUM 
grootte: cca. 0,2 ha

WEG NAAR
SANGHA

WEG NAAR
DOUENTZA

WEG NAAR
BANDIAGARA / 

DOUENTZA

KLIF VAN BANDIAGARA

tot 500m hoog

HET PLATEAU

DE VLAKTE

SANGHA 
(HOOFDKANTOOR ADI)

YOUGA
BELANGRIJKE RELIGIEUZE 

PLAATS
WADOUBA

LOCATIE EPICENTRUM

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!

Het Dogon gebied is te verdelen in drie zones: de zandvlakte, 
het rotsachtige plateau en de klif. Wadouba bevindt zich 
op het plateau, ongeveer zeventien kilometer van het 
hoofdkantoor van ADI in Sangha. Dat lijkt op het eerste 
gezicht dichtbij maar vanwege het oneffen landschap en de 
slechte wegen duurt de reis Sangha – Wadouba met de auto 
al gauw twee uur of meer. Het perceel voor het epicentrum 
is ongeveer 0,2 hectare groot. Omdat het omliggende terrein 
ook tot het dorp behoort, was er al eerder afgesproken om 
hier ook een tuin voor vrouwen aan te leggen. 
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Meer dan bouwen
In ons werk staat een interdisciplinaire en holistische 
benadering centraal.  We combineren verschillende 
werkvelden en vertalen deze benadering  ook in onze 
architectuur. Elk gebouw dat wij maken is een hulpmiddel 
voor gemeenschapsopbouw.  We bouwen niet alleen een 
fysieke ruimte maar bieden ook leer- en werkervaring aan 
de mensen die meehelpen bij de bouw. We incorporeren 

cultuur en traditie maar proberen daarin ook een stap verder 
te gaan door nieuwe ideeën, mogelijkheden en technologie 
te introduceren. We bespreken het ontwerp met de 
gemeenschap om hun goedkeuring te krijgen en betrekken 
hen actief bij de realisatie: iedereen kan met iets bijdragen. 
En nog belangrijker, we blijven betrokken bij het onderhoud 
van het gebouw en zorgen ervoor dat het gebouw ook op 
lange termijn comfortabel en impactvol blijft.

LOKALE MATERIALEN GEBRUIKEN: 
NATUURSTEEN EN RODE AARDE1 DUURZAAMHEID

2ONDERNEMERSCHAP

JONGE METSELARS HELPEN OM 
EEN BEDRIJF TE STARTEN

3GEMEENSCHAP

MATERIAAL VOORBEREIDEN MET 
PARTICIPATIE VAN DE BEWONERS

4CULTUUR

DOGON INDIGO GEBRUIKEN ALS 
CULTUURLEMENT IN HET GEBOUW

Het gebruik van natuurlijke materialen,  zoals steen en aarde, 
vormt een duurzaam alternatief voor het gebruik van cement 
dat vervuilend en duur is èn geïmporteerd moet worden. Als 
traditionele bouwmaterialen passen steen en aarde beter in 
de lokale context. Daarbij zorgen deze materialen voor een 
comfortabeler binnenklimaat.

In en rond Wadouba is het gemeenschapsgevoel bijzonder 
sterk. Iedereen begrijpt dat het bieden van voldoende werk- 
ontmoetingsruimte voor de vrouwen voordelen oplevert voor 
het hele dorp. De lokale gemeenschap zal deelnemen aan 
de voorbereiding van de bouw door onder andere grond te 
verzamelen voor het maken van stenen en te helpen bij het 
zagen van stenen.

Deze zomer studeert de eerste generatie jonge metselaars af 
aan ons Praktijklyceum in Sangha. De bouw van epicentrum 
Wadouba gebruiken wij om de beste studenten van het 
lyceum de kans te geven om werkervaring op te doen middels 
een betaalde stageplaats. De studenten zullen worden 
begeleid door een van onze ervaren metselaars die al eerder 
als mentor voor studenten heeft gewerkt. 

Een van de meest voorkomende activiteiten van Dogon-
vrouwen is het verven van handgeweven katoenen stoffen 
met indigo. Voor veel vrouwen vormen deze stoffen een 
bron van inkomsten. Daarbij is deze Dogon Indigo ook een 
zeer belangrijk onderdeel van de lokale cultuur, mode en 
identiteit. We hebben besloten dit element van de Dogon 
cultuur in het ontwerp van het epicentrum op te nemen door 
de deuren te voorzien van vlechtwerk in indigo katoen. 

Wat hebben we al gebouwd?
Sinds 1995 heeft de stichting bijna 100 gebouwen 
gerealiseerd!

• 26 basisscholen
• 2 technische scholen
• 59 onderwijzerswoningen
• 2 epicentra
• 1 gezondheidscentrum
• 1 maternité centrum
• 1 vaccinatie post
• 1 analyselaboratorium
• 7 uienhuisjes
• 1 waterpomp materiaal opslag
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Samenwerking met LEVS architecten
LEVS architecten is al meer dan 15 jaar een vaste partner 
van PPD. LEVS maakt het ontwerp voor onze bouwprojecten 
en produceert kosteloos onze brochures en grafische 
communicatie. 

“Het onherbergzame Dogon gebied heeft een eeuwenoude 
en zeer bijzondere cultuur en architectuur, en is sinds 1989 
werelderfgoed van Unesco. Onze ontwerpen sluiten altijd 
goed aan op de bestaande situatie. Tegelijkertijd  willen we 
met onze architectuur bijdragen aan samenlevingsopbouw, 
onderwijs en sociaal-economische ontwikkeling.  Zo 
worden onze bouwprojecten altijd opgezet en uitgevoerd 
in samenwerking met een lokale aannemer èn de lokale 
bevolking.
Samen zoeken we naar mogelijkheden voor innovatie binnen 
de bestaande context. De laatste jaren is bijvoorbeeld het 
bouwen met hydraulisch geperste aardestenen op gang 
gekomen. Hierbij wordt een Dogon-traditie van bouwen met 
ongebakken en zachte leemsteen omgezet in een nieuwe en 
technisch hoogwaardige versie: ter plaatse onder hogedruk 
geperste steen van aarde.”

LEVS architecten

Basisschool in Tanouan Ibi, ontwerp van LEVS architecten voor PPD

Uienhuis in Bongo, ontwerp van LEVS architecten voor PPD

Praktijklyceum in Sangha, ontwerp van LEVS architecten voor PPD
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Bouwen
Om met persstenen te bouwen moet op een andere manier 
over ontwerp en constructie worden nagedacht.  De 
persstenen weerstaan  een zodanig grote drukkracht dat 
er dragende muren van gebouwd kunnen worden zelfs bij 
meerdere verdiepingen.
Het Nederlandse bouwen kent een lange geschiedenis 
in het maken van bakstenen gevels en -patronen. Hierbij 

beïnvloeden zowel afmeting en kwaliteit alsook andere 
eigenschappen van de gebruikte steen de uiteindelijke 
dimensies van een ontwerp. Ook in het geval van de 
perssteen hebben wij geleerd hoe de steen  als  decoratief 
element ingezet kan worden, bijvoorbeeld door er patronen 
en reliëfs mee te maken. Onze ontwerpen hebben hierdoor 
een steeds grotere architectonische verfijndheid gekregen 
waarbij Malinese en Nederlandse tradities op moderne wijze 
worden samengebracht. 
 
Opleiden
In Mali dreigt veel vakkennis van oude bouwtechnieken 
verloren te gaan. Het opkomende toerisme leek een snelle 
bron van inkomsten, en ook vertrokken veel jongeren naar 
de grote steden. Het stimuleren van scholing en lokale 
werkgelegenheid biedt een oplossing.
In Mopti staat onze eerste technische school, en in Sangha 
hebben wij een nieuw praktijklyceum gebouwd. Sinds 
2011 wordt jaarlijks de ‘Prix de Joop’ georganiseerd voor 
metselstudenten. De beste tien deelnemers strijden om 
de eerste prijs en lopen dan op de bouwplaats stage voor 
praktijkervaring. Na hun afstuderen kunnen ze bij dezelfde 
aannemer werken, zodat deze inmiddels over een groeiend 
bouwteam kan beschikken.
Door het opleiden van metselaars, elektriciens en loodgieters 
kan de lokale bevolking zelf de benodigde infrastructuur 
realiseren, en een bestaan opbouwen binnen de eigen 
gemeenschap.
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INNOVATIE UITDAGING 
VOOR HvA STUDENTEN

IN NEDERLAND

BEDRIJFSMOGELIJKHEDEN
VOOR JONGEREN IN HET 
DOGON GEBIED IN MALI

De laatste jaren bouwen we met hydraulisch geperste 
aardestenen. Dit is mogelijk omdat PPD beschikt over 
een aantal mobiele steenpersmachines, ontwikkeld in 
samenwerking met  het Nederlandse bedrijf Oskam en 
LEVS architecten.
De hydraulisch geperste aardesteen wordt ter plekke 
geperst van op de bouwplaats beschikbare aarde 
(onder  20 ton hydraulische druk). De mobiele 
steenpersmachine vermaalt de grond tot een 
gelijkmatige korrel, waarna vijf procent cement 
wordt toegevoegd. Na het persen ontstaat een 8 kilo 
zware steen. Dit proces minimaliseert productie- en 
transportkosten, waardoor ook de belasting op het 
milieu sterk wordt verminderd. Niet  alleen in de 
productie zijn de persstenen duurzamer; vergeleken 
met het traditionele bouwmateriaal leem zijn ze beter 
bestand tegen extreme weersomstandigheden, en 
creëren zij een comfortabeler binnenklimaat.

Nieuwe handpers en werkgelegenheid
Studenten van het Innovation Lab van de Hogeschool van 
Amsterdam werkten in opdracht van LEVS en Oskam aan 
een ontwerp voor een handpers-variant van de leemsteen-
machine die wij in Mali gebruiken. Gedurende zes maanden 
deden de studenten uitvoerige technische berekeningen 
en tests, om zo tot verschillende prototypes te komen die 
sterker, lichter en eenvoudiger te maken zijn dan bestaande 
handpersen die op de markt verkrijgbaar zijn. LEVS 
architecten begeleidde de studenten, en Oskam hielp met 
het bouwen van de uiteindelijke handpersen.

De eerste handpers klaar om naar Mali te gaan

NIEUWE HANDPERS
ONTWIKKELD IN SAMENWERKING MET LEVS, OSKAM EN HvA

Studenten met hun handpers prototype

Geperste aarde stenen

Eén van de ontwerpen bleek zo’n succes dat we die 
samen met de studenten verder hebben ontwikkeld. 
Deze eerste handpers is nu in Mali en zal worden 
gebruikt om stenen te maken voor epicentrum 
Wadouba. We gaan dit doen samen met de lokale 
bevolking en jonge technici die net hun opleiding 
hebben afgerond in het Praktijklyceum in Sangha. Zij 
zullen  de kans krijgen om een bedrijf te starten in 
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ONDERDEEL OMSCHRIJVING BEDRAG cfa BEDRAG € 
1 | EPICENTRUM GEBOUW 9 840 000 15 000

1.1 | Voorbereiding & fundering 655 000 1 000

1.2 | Metselwerk wanden * 2 675 000 4 100

1.3 | Metselwerk gewelven & koepels * 3 605 000 5 500

1.5 | Vloer & afwerking * 990 000 1 500

1.6 | Deuren & ramen 400 000 600

1.7 | Toilettengebouw 400 000 600

1.8 | Transport 460 000 700

1.9 | Risico & onverwachte kosten 655 000 1 000

2 | VROUWENTUIN (1ha) 1 645 000 2 500

2.1 | Palen 330 000 500

2.2 | Gaas 655 000 1000

2.3 | Arbeidsloon 200 000 300

2.4 | Aarde & zaden 460 000 700

3 | WATERDAM REPARATIE 2  300 000 3 500

3.1. | Materiaal (natuurstenen, cement) 1 645 000 2 500

3.2 | Arbeidsloon 655 000 1 000

TOTAAL cfa 13 785 000 € 21 000
*incl. materiaal, arbeidsloon / training, productie van stenen

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

oktober 2019
GEPERSTE STENEN 
PRODUCTIE

BOUW EPICENTRUM
oktober 2019 / maart 2020

maars / april 2020
WATERDAM REPARATIE

REGENSEIZOEN
juli / september

november 2020
TUINAANLEG

EERSTE OOGST
vanaf maars 2021

Projectbegroting
Partners Pays-Dogon dient bij deze een aanvraag in voor 
de bouw van epicentrum Wadouba, de reparatie van een 
nabijgelegen waterdam en de aanleg van een vrouwentuin. 
De planning hieronder geeft een indicatie van de totaal 

projectplanning. Afhankelijk van de beschikbaarheid van 
financiering willen wij dit najaar, idealiter in oktober, 
starten met de bouw. Dit mede om tijdig klaar te zijn 
voordat de volgende regenseizoen. Een meer gedetailleerde 
bouwbegroting voor dit project is op aanvraag beschikbaar. 

Planning:
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