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vo o rwo o r d

2020 was een zeer dynamisch jaar in Mali. Eigenlijk is het
bijna niet te geloven dat het grootste deel van de geplande
activiteiten is doorgegaan, ondanks Covid-19. In februari
waren we nog wel bij de aftrap van het project DJAM in
Bamako en konden we nog net wat onderwijstrainingen
doen maar de rest van het jaar bleek dat niet meer mogelijk.
Toch is het goede nieuws dat juist door Covid-19 de nieuwe
digitale communicatie met Zoom, Teams en andere middelen

een ongekende vlucht heeft genomen. Veel trainingen zijn
via deze nieuwe weg gedaan en veel trainingen worden
nu gedaan met een lokale partner Delta-C. In Mali staat
een groeiend en sterker team dat ons verbaast, verrast en
telkens weer inspireert door hun daadkracht en oplossend
vermogen. In dit jaarverslag leest u de resultaten die mede
mogelijk gemaakt zijn door de vele donateurs en fondsen.
Daarvoor hartelijk dank!

in h o u d

In Mali woont het volk van de Dogon op en rond de
Bandiagara Klif. Het is 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, gezondheid,
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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Partners Pays-Dogon (PPD) zet zich in voor de
verbetering van de levensomstandigheden van
inwoners van Pays Dogon, Centraal Mali. De
voorbereiding en uitvoering van al onze projecten
vindt plaats onder leiding van de Malinese NGO
Association Dogon Initiatives (ADI).
Gezamenlijk zijn PPD en ADI actief in zo’n tachtig
dorpen op en langs de Bandiagara Klif. Ons werk heeft
een integrale aanpak gebaseerd op lokaal leiderschap.
Bij al onze programma’s en projecten werken we
op lokaal verzoek en in samenwerking met lokale
gemeenschappen. We voeren zes programma’s uit onderwijs, water, groene woestijn, cultuur, vrouwen
en gezondheid – die onderling nauw met elkaar zijn
verweven. Een waterpomp doet altijd veel meer dan
één ding. De pomp levert schoon drinkwater, water
voor de vrouwentuinen en water voor het kweken van
bomen. Scholen geven les in methode L’AMI, kinderen
leren hiervan maar moeders kunnen de opleiding
ook volgen. En in cultuur: we restaureren cultureel
erfgoed maar zorgen tevens voor cultuuronderwijs en
voor uitwisseling met Nederlandse schoolkinderen.
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ADI
ADI is in Mali de spil van al onze activiteiten. De teamleden
van ADI staan in direct contact met de Dogon en Peul
inwoners, halen vragen op, formuleren projectvoorstellen
en zijn verantwoordelijk voor alle uitvoerende activiteiten.
In de samenwerking tussen ADI en PPD loopt het team van
ADI voorop. Vanuit Nederland steunt PPD het werk met
fondswerving, kennisnetwerken en advies waar nodig.
Het werk van ADI wordt gecoördineerd vanuit een centraal
kantoor in Sangha en vier ‘epicentra’ te weten Sangha,
Koundou, Wadouba en Sogou Yaguem. Vanuit deze vier
locaties worden trainingen en opleidingen georganiseerd
en worden alle praktische activiteiten gecoördineerd. Het
team van ADI bestaat uit 15 medewerkers. Stuk voor stuk
zeer gemotiveerde, toegewijde en bekwame jonge mensen
afkomstig uit de regio. Directeur Saïdou Temé heeft een
masterstudie in Regional Development afgerond en voert
het team aan. Een deel van het team heeft een universitaire
opleiding, de rest heeft een HBO of prakijkdiploma. De
betrokkenheid is groot. Het team is thuis in de regio, weet
wat er speelt en is gemotiveerd om juist in eigen regio het
verschil te maken.

PPD
Het bestuur van PPD bestaat uit Jurriaan van Stigt
(voorzitter), Bart Duvekot (secretaris), Alexander Kleijngeld
(penningmeester) en Liesbeth Spigt (bestuurslid) en wordt
gesteund door een team coördinatoren en vrijwilligers die
per werkveld zijn georganiseerd. Binnen het team zijn alle
benodigde specialisaties aanwezig om de medewerkers van
ADI goed te ondersteunen. Sinds februari 2020 beschikt te
de stichting over een betaalde parttime directeur Marleen
van Duijnhoven.

e e n b l i j ve nd l e re nd e orga ni sat i e
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PPD en ADI programmagebied
• Met een oppervlakte van 1.240.190
km2 is Mali 30x groter dan Nederland.
• Volgens schattingen voor 2021 heeft
Mali 20.300.000 inwoners.
• Pays Dogon ligt in de regio Mopti,
maar de grenzen zijn niet strikt
gedefinieerd. Pays Dogon strekt
zich uit over 4 cercles: Bandiagara,
Bankass, Koro en Douentza. Samen
hebben ze meer dan 1.600.000
inwoners.
• De bevolking die wordt bereikt
via de projecten van PPD en
ADI wordt geschat op ongeveer
400.000 mensen, waarvan 80.000
rechtstreeks betrokken zijn via
activiteiten van vrouwengroepen.
Pays Dogon in Mali

2020: een volgepakt jaar

Online verbonden

Het jaar 2020 begon voor ADI en PPD zoals alle jaren. In
januari waren Mieke en Anja in Sévaré om de training in
ondernemerschap, voor docenten van het Lycée Professionnel
Sangha, te vervolgen. Mirjam reisde ook mee om weer een
training te verzorgen voor de l’AMI Baranés. Eind februari
kwamen medewerkers van ADI en PPD bijeen in Bamako
om met alle samenwerkingspartners - in het nieuwe project
DJAM (zie pagina 5) - de plannen en kaders voor het komend
jaar door te nemen. Op Schiphol was er van corona nog
weinig te merken maar bij aankomst in Bamako werden we
verrast door mannen in witte overalls die onze temperatuur
opnamen. Goed geregeld dachten we nog, maar zo’n vaart
zal het allemaal toch niet lopen met dat Covid-19? Begin
maart is het Marie die vol goede moed naar Sévaré reist.
Ditmaal voor een training aan de IFM. Net op tijd keert Marie
terug naar Nederland. De grenzen gaan dicht, vliegen wordt
onmogelijk. Net als de rest van de wereld zitten we opeens
in een lockdown.

In de samenwerking tussen PPD en ADI is het team van
ADI altijd al leidend. De medewerkers in Mali stellen hun
jaarplannen op en PPD volgt met netwerk, fondswerving
en advies waar nodig. Het is een verbondenheid met een
lange historie. En ook een verbondenheid die jaarlijks was
gekoppeld aan bezoeken van PPD-vrijwilligers aan Pays
Dogon. Natuurlijk is het goed om ter plaatse te zien wat er
gebeurt en ontwikkelingen aan beide zijden persoonlijk te
bespreken maar als het afgelopen coronajaar ons een ding
heeft geleerd dan is het dat ook zonder onze reizen het werk
gewoon doorgaat. We worden op de hoogte gehouden en
kunnen via alle online kanalen bijna real time volgen wat
er lokaal gebeurt. Als ADI na wat eerste chaotische weken
een goede stabiele internetverbinding heeft op het kantoor
in Sangha is de cirkel rond: we ontmoeten elkaar online,
organiseren bijeenkomsten en trainingen via videoverbinding
en concluderen aan het eind van het jaar dat we het ‘live’
contact missen maar alsnog net zo goed verbonden zijn met
elkaar als voorheen. En soms zelf beter en sneller.

Sprankjes hoop in een onveilige situatie

PPD en ADI programmagebied in Pays Dogon

Project DJAM kick-off in Bamako in februari

De coronacrisis is niet het enige waar de Malinese bevolking
in 2020 mee te maken krijgt. Er zijn lange lerarenstakingen
en in het noorden en midden van het land blijft het
voortdurend onveilig. In augustus volgt een militaire
staatsgreep terwijl het in Pays Dogon te onveilig blijft om het
land te bewerken. En als het dan regentijd is volgen er ook
nog eens stortbuien die een deel van de landbouwgrond in
een zandstroom veranderen. In de kantlijn van al het nieuws
uit Mali zijn er in het najaar toch ook sprankjes hoop te
melden. Op diverse plaatsen in Pays Dogon start een lokale
vredesdialoog. Anders dan in 2019 ligt het initiatief nu bij de
bewoners zelf. De eerste effecten lijken positief. Op diverse
plaatsen, met name in de vlakte, worden markten heropend,
durven inwoners weer verder te reizen en komen reguliere
activiteiten voorzichtig op gang. Dat lokale vrede de enige
uitweg is toont de realiteit wel aan. Vrijwel al het vee is uit
Pays Dogon gestolen en dit regenseizoen is naar schatting
slechts 10 procent van de beschikbare landbouwgrond
benut. Een gevolg van voortdurende aanvallen op boeren
en herders. Het team van ADI volgt de dialoog op de voet.
Saidou Temé: ‘De bewoners van Pays Dogon zijn de situatie
zat. Het geweld leidt tot niets en zowel Peul als Dogon willen
door met hun leven. Het is nog uiterst fragiel allemaal maar
we zijn optimistisch, we kunnen niet anders’.
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5 Voedselzekerheid: Project DJAM
De voedselvoorziening in Pays Dogon is al jaren een
punt van zorg. Voortdurende onveiligheid in de regio
maar ook de gevolgen van klimaatverandering maken de
levensomstandigheden in de regio steeds moeilijker. In 2020
gaat een langgekoesterde wens in vervulling: met dank aan
Nuffic en het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken
gaan we twee jaar werken aan structurele verbeteringen op
het terrein van landbouw en irrigatie. Het versterken van
lokale kennis en capaciteit staat hierbij centraal. Zowel
ADI als het Lycée Professionnel Sangha (LPS) kunnen op
het terrein van voedselvoorziening een belangrijke rol
vervullen. Voor een deel doen zij dit al maar wat als we
zorgen dat beiden nog meer tools krijgen om jongeren,
vrouwengroepen en boeren te helpen om hun productie te
vergroten en lokaal meerwaarde te creëren door introductie
van oude en nieuwe voedselverwerkende activiteiten? Samen
met de Maastricht School of Management, Kenniscentrum
CINOP, Université Delta-C, landbouw hogeschool IPR/
IFRA, het Malinese Ministerie van Onderwijs, Viewpoint
Productions en Yamarou Photo gaan we in februari 2020
aan de slag. Université Delta-C traint het team van ADI.
In 2020 staat capaciteitsopbouw van het team centraal. In
2021 start een train-de-trainers programma in landbouw en

irrigatie waarbij medewerkers van ADI getraind worden om
kennis door te geven aan alle vrouwengroepen. Het Lycée
Professionnel wordt uitgebreid met nieuwe leslokalen en een
proeftuin terwijl we ondertussen samen met het Ministerie
van Onderwijs werken aan een nieuw curriculum voor zowel
landbouw als hydraulique. Zodra het lesplan klaar is in 2021
zullen nieuwe docenten worden aangetrokken en getraind
en kunnen de nieuwe opleidingen idealiter in het nieuwe
schooljaar, oktober 2021 van start. Viewpoint Productions
en de lokale filmcrew van Yamarou Photo volgen het hele
project met film en fotografie in het kader van een ‘video
research’ project, met als uiteindelijk doel: een open online
leerplatform waar kennis over landbouw en water in Pays
Dogon gedeeld kan worden. Los van het uiteindelijk doel
van Project DJAM: voedselzekerheid voor inwoners van Pays
Dogon heeft het jaar 2020 heel veel nieuwe contacten en
netwerken tot stand gebracht voor zowel ADI als LPS. En ook
hier hadden we geluk. Juist door samen te werken met lokale
partners in Mali konden veel van de geplande activiteiten
ondanks reisbeperkingen, Covid en onveiligheid gewoon
doorgaan. Of zoals Sosselem, medewerkster van ADI, het in
een van de video’s van Yamarou Photo benoemt: ‘Is er iets
veranderd door Covid? Nou nee, het werk hier gaat gewoon
door hoor.’

Onze Grande Maman
Het jaar 2020 werd voor zowel ADI als PPD ook een jaar van
afscheid nemen. Afscheid van mensen die voor het werk in
Pays Dogon van onschatbare waarde zijn geweest, en nog.
In april 2020 overleed Paul van Beers, de mastermind achter
de Blauwe Pomp waarmee vele dorpen in Pays Dogon van
water worden voorzien. In juni volgde het afscheid van
PPD-familielid Pim van Zalingen, mede-oprichter van de
Stichting Bloemendaal-Dogon, een van de voorlopers van
de huidige stichting PPD. In juni volgde ook in Mali een
klap met het verlies van ADI bestuurslid David Saye, een
belangrijke deelnemer aan de start van Project DJAM. En tot

slot was daar helemaal aan het eind van het jaar ook nog
het definitieve afscheid van onze Grande Maman, Gonny van
Stigt, erelid van PPD en grondlegger van de Stichting Dogon
Onderwijs en de Stichting Dogon Vrouwen Initiatief. Gonny
was nog altijd actief en betrokken bij PPD. Over de start van
de Stichting Dogon Onderwijs schreef zij ooit: ‘‘Mijn doel is
liefde geven en delen met anderen’’. Voor al haar liefdevolle
werk, inspiratie, humor en niet aflatende ondersteuning
zijn wij Gonny heel veel dank verschuldigd. Wij missen
onze Grande Maman maar vervolgen vol trots de weg die zij
samen met haar man Joop en dochter Jacqti heeft uitgezet.

Gonny van Stigt, onze Grande Maman

En nog steeds The Mali Shop

Het team na een training teambuilding “samen iets maken”! En elkaars kwaliteiten ontdekken.

Webshop homepagina

Het loopt nog niet storm maar dankzij het unieke
profielwerkstuk van Fenna Spiekerman kun je handgemaakte
producten van Mali online kopen! Wij hopen dat onze
donoren dit mooie initiatief gaan verspreiden.
Fenna over haar project:
Welkom bij The Mali Shop! Ik ben Fenna Spiekerman en ik ben
16 jaar oud. Deze webshop ben ik in november 2019 gestart
door mijn Profielwerkstuk op school, waarin ik onderzoek hoe
makkelijk het is om een eigen webwinkel te starten! Het leek
mij mooi om iets goeds te doen voor de wereld en daarom
ben ik The Mali Shop gestart. Hier vind je producten die
gemaakt zijn door de lokale bevolking van Mali. Elk product
is handgemaakt en uniek. The Mali Shop werkt samen met de
stichting Partners Pays-Dogon. Alle winst die op de producten
wordt gemaakt gaat naar de stichting toe.
Zo is winkelen nog leuker!
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O n d e rwij s

d e motor va n ont w i k k e l i ng
Onderwijs projecten
Zoals overal ter wereld was 2020 ook voor het onderwijs in
Pays Dogon een vreemd jaar. De scholen van alle niveaus
waren voor een groot deel gesloten. Eerst vanwege een
grote onderwijsstaking, omdat de regering van Mali
gemaakte afspraken wat betreft salariëring niet nakwam.
En vervolgens was er ook in Mali de schoolsluiting
vanwege Covid-19. Pas begin oktober gingen de scholen
weer open, om vervolgens begin december vanwege de
tweede coronagolf weer te sluiten. Dat alles maakte het
werken in het onderwijs niet makkelijk voor ADI en alle
leerkrachten, die geschoold zijn door ADI en PPD.
Toch heeft ADI in 2020 een aantal initiatieven ontwikkeld
op het gebied van onderwijs. Het is van belang de
mensen die getraind zijn betrokken te houden.
De taalbenadering van l’AMI, waar we al aan paar jaar
mee bezig zijn op basisscholen en de eerste twee jaar
van het voortgezet onderwijs, gaat door. Deze manier
van werken betrekt kinderen meer bij het onderwijs.
Uitgangspunt zijn werkvormen waarbij alle kinderen
mee kunnen doen. In januari 2020 trainden we nog de
‘trekkers’, AMI Baranés geheten, leerkrachten die al jaren
meedoen en op hun eigen school hun collega’s stimuleren
en adviseren. Ze maakten plannen om in de dorpen meer

De kinderen voelen zich betroken bij de les!

samen te werken met andere groepen, vrouwengroepen,
jongeren, groepen die zich bezig houden met de
groene woestijn. Uitvoering van de plannen is gestart
begin oktober en gaat in 2021 door. Overgang naar
video-begeleiding werd in juli gemaakt. Alle AMI
Baranés zaten bij elkaar met mondkapjes. Ze deden
een brainstorm over het begin van het schooljaar: hoe
gaan we het doen met de kinderen en met de collega’s.
Aan het team van het Lycée Professionelle in Sangha is in
januari 2020 een cursus ondernemerschap gegeven door
specialisten van PPD, maar ook de toepassing daarvan
kwam door de schoolsluiting langzaam op gang: in
november is de cursus nog een keer herhaald. In het
project DJAM is in 2020 hard gewerkt aan het ontwerpen
van een curriculum voor de in 2021 te starten opleiding
op het Lycée voor landbouw.
In maart 2020 is er vlak voor de sluiting van alle
scholen nog een cursus gegeven aan docenten van de
leerkrachtenopleidingen in Koro en Sevaré (IFM). De
goede voornemens uit deze cursus worden ook pas voor
het grootste deel in 2021 gerealiseerd.
De schooltuinen en alfabetiseringscursussen gingen
gelukkig wel door ondanks de schoolsluiting.
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9 L’AMI: twee prachtige modelklassen
Terwijl de leerlingen niet op school waren zijn er op twee
scholen, die al lang met l’AMI werken, modelklassen
ingericht. De lokalen van de meeste scholen zijn donker en
niet ingericht als een stimulerende leeromgeving. Na de
positieve evaluatie van de eerste ‘‘classe modèle” in 2019, is
besloten om in elk district als voorbeeld voor andere scholen
een classe modèle in te richten. Twee klassen konden we in
2020 realiseren.

Lerarenopleiding IFM
Ondanks de stakingen en de onveiligheid reisden de
leraren uit Koro naar Sevaré begin maart. Samen met
directieleden en inspecteurs werd levendig gediscussieerd
over hoe de werkwijze van L’AMI in de praktijk van hun
opleiding gebruikt kan worden. Een aantal leraren pasten
l’AMI al toe na de cursus van vorig jaar. De enthousiaste
reacties van de studenten die ze kregen gaven aan dat er
winst is te behalen. Ze gebruikten rollenspel en maakten in
groepjes lesformulieren om die in de praktijk te gebruiken,
zodra de stakingen voorbij zijn. Samen zochten ze in het
bestaande curriculum naar onderdelen die met L’AMI veel
meer verdieping krijgen. Zoals de cultuur van het verhalen
vertellen, de orale tradities, de onderwijsvernieuwingen die
in Mali gebruikt worden, betere schrijfopdrachten in het vak
Frans. Maar toen kwam Covid-19 en duurde het bijna tot
begin 2021 voordat de goede ideeën in de praktijk konden
worden gebracht.

Oefenen met rollenspel van een lesopzet van l’AMI

Onderwijs impact in 2020
Basisscholen | Er wordt op 60 scholen gewerkt met
de werkwijze van l’AMI. Aantal kinderen op deze
scholen: deze cijfers zijn onmogelijk dit jaar te
vermelden vanwege stakingen en schoolsluiting
vanwege Covid-19
Leerkrachten | Er namen 65 nieuwe leerkrachten
deel aan de cursus voor nieuwe leerkrachten en de
recyclage daarvan in november.
Er zijn 30 AMI Baranés actief
Bij de cursussen en begeleiding zijn 16 conseillers
van 5 verschillende CAP’s betrokken (inspecteurs/
begeleiders van de Malinese staat)
Alfabetisering | Er zijn 15 begeleiders van
alfabetiseringsgroepen geschoold en begeleid. Er
waren 305 deelnemers in 8 centra.
IFM (Malinese PABO) | Er zijn 22 docenten en 4
directieleden van 2 IFM’s geschoold
Schooltuinen | er zijn 8 schooltuinen actief.
Ondernemerschap | Aan de cursus ondernemerschap
van het Lycée Professionnel namen 13 docenten deel.
Correspondentie | In totaal corresponderen 122
kinderen uit Dogongebied met 122 kinderen uit
Nederland.

Correspondentie
De kinderen op de scholen wachten ondanks lange
onderbrekingen toch steeds met spanning op antwoorden
uit Mali en Nederland. Eind november komen er wel brieven
uit Sangha en Andoumbiolo. Maar de klassen in Nederland
moeten nog antwoorden. De brieven gaan behalve over de
watervoorziening en plekken om te spelen in het water ook
over de angst en onveiligheid. En over hoe ontzettend fijn het
is als de scholen weer open kunnen, wanneer je weer samen
met je vrienden kunt zijn. Dat gevoel delen de kinderen in
Nederland en Mali nu ook met elkaar.
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11 Schooltuinen
De scholen waren dicht, maar gelukkig werden de
schooltuinen in 2020 wel gebruikt. In totaal zijn er acht
schooltuinen actief. Dat was ook hard nodig voor de
voedselvoorziening, omdat zeker op de vlakte van Pays
Dogon een aantal velden niet bewerkt kon worden vanwege
de onveilige situatie. De schooltuinen zijn door de dorpen
bebouwd door de oudercomités vaak in combinatie met de
vrouwentuinen. En natuurlijk hielpen ook de kinderen mee.

Alfabetisering
De 8 centra, waar ADI cursussen alfabetisering verzorgt
voor vrouwen (en enkele mannen) hebben wel 6 maanden
doorgewerkt, Covid-19 of niet. De andere 6 maanden van
het jaar worden er geen cursussen gegeven omdat de
vrouwen dan te druk bezig zijn op het land. In de cursussen
wordt aandacht besteed aan taal- en rekenvaardigheden
die vrouwen in staat stellen hun levensomstandigheden te
verbeteren en kleine ondernemingen te runnen.
De begeleiders van de cursussen werken met een door de staat
Mali goedgekeurde methodiek. Zij worden door ADI getraind
om daarnaast werkvormen van l’AMI te gebruiken. Ook een
aantal andere begeleiders van alfabetiseringsgroepen (die
niet in centra van ADI werken) doen aan deze training mee.
De ‘guide pratique’ die de leerkrachten hiervoor gebruiken,
is speciaal voor deze groep vertaald in het Dogon. Twee keer
per jaar is er een training voor begeleiders. Zij worden ook
bezocht tijdens het geven van de lessen.

Landbouwonderwijs voor Pays Dogon

Onderwijs voor voedselzekerheid

Gebrek aan praktisch opgeleide technici en tegelijkertijd een
steeds groter wordende groep jongeren die geen werk vindt.
Het is deze combinatie die het startsein vormde voor de
bouw van het Lycée Professionnel Sangha (LPS). Op verzoek
van de burgemeesters uit de regio Sangha en met steun van
de Malinese overheid, ADI, PPD en lokale ondernemers ging
de LPS in 2016 van start met twee 3-jarige opleidingen in de
bouw en elektriciteit. In 2019 studeerden de eerste leerlingen
af en stroomde een deel van hen als stagiaire door naar
bouwprojecten van ADI. Zo werkten in 2020 oud-studenten
mee aan de bouw van epicentrum Wadouba (zie hoofdstuk
Vrouwen). De LPS is de eerste school in Mali die opleidt tot
de graad BAC Professionnel. De school sluit hiermee aan
op de lokale wens om jongeren minder theoretisch en meer
praktijkgericht op te leiden zodat zij na hun scholing ook
daadwerkelijk goed aan de slag kunnen.

Van meet af aan was het doel om het LPS te laten doorgroeien
tot een school voor onderwijs in landbouw- en water/
irrigatietechniek. In 2020 zijn hiervoor de eerste belangrijke
stappen gezet. Met dank aan Project DJAM, gefinancierd
door Nuffic / het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse
Zaken, kon de school dit jaar eindelijk verder worden
uitgebreid. Zo zijn er twee nieuwe klaslokalen gebouwd, een
praktijklokaal, kantoor en opslagruimtes en is er een nieuwe
watertoren gerealiseerd. Om straks goed praktijkonderwijs te
kunnen geven is op het terrein van de school extra grond
aangebracht zodat leerlingen straks gebruik kunnen maken
van een ruime proeftuin. Omdat het landbouwonderwijs
in 2021 officieel van start gaat is de tuin dit jaar tijdelijk in
gebruik gegeven aan vrouwengroepen uit Sangha die de
beschikbare tijd en ruimte gebruiken om bij de LPS groenten
en uien te verbouwen.

Tijd om te oogsten!

De vrouwen die al wat beter kunnen lezen krijgen les middels de speciaal voor hen ontwikkelde boekjes. Op de foto een vrolijke les over burgerrecht.

Oud-studenten van LPS werken mee aan de bouw van epicentrum Wadouba
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Praktijk en Ondernemerschap
Hoewel alle betrokken partijen het doel onderschrijven
blijkt het doorvoeren van een daadwerkelijk vernieuwende
onderwijsmethode – overigens net als in Nederland –
eenvoudiger gezegd dan gedaan. Nog altijd worden
docenten in Mali – naar Frans voorbeeld – zwaar theoretisch
geschoold en ligt in vrijwel alle lesprogramma’s de nadruk
op theorie boven praktijk. Ook een vak als ondernemerschap
is geen gemeengoed in Mali en dat terwijl juist daar een
belangrijke meerwaarde ligt voor de toekomst: jonge
mensen de handvatten geven waarmee zij zelfstandig, als
boer of tuinder, in eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
Vanuit de onderwijsgroep van PPD worden directie en
docenten van de LPS al langere tijd begeleid en getraind om
meer interactief en praktijkgericht les te geven en aandacht
te besteden aan het vak ‘ondernemerschap’.
In een voorbereidende week in november 2019 hebben
lokale ondernemers uit de Dogonstreek input gegeven voor
de ontwikkeling van het vak ondernemerschap op het Lycée.
Vervolgens is er samen met de directeur, de onderdirecteur

Nieuwe klaslokalen in aanbouw

onderwijs, de docent ondernemerschap, ADI en PPD een
programma gemaakt voor een training die in januari 2020
aan het hele team is gegeven. Onderwijs maak je samen dus
is het van belang om een ieder nauw te betrekken bij deze
vernieuwing.
De training was interactief en ervaringsgericht. De docenten
hebben praktische opdrachten uitgevoerd. Ze zijn in groepjes
naar de markt gegaan om ondernemers te interviewen,
ze hebben presentaties gegeven, elkaar van feedback
voorzien, kortom ze hebben zelf aan den lijve ondervonden
wat een ondernemende houding daadwerkelijk is en
vraagt. Vervolgens hebben ze met elkaar het begrip
ondernemerschap gedefinieerd. Ze hebben besproken
wat de kenmerken van een ondernemende houding zijn,
welke competenties daaraan verbonden zijn en om welke
persoonlijke aspecten of eigenschappen dat vraagt. Tot slot
is de vertaling gemaakt naar hun eigen onderwijs en wat dat
voor hun eigen lessen betekent. In 2021 zullen de trainingen
in ondernemerschap worden uitgevoerd in samenwerking
met kenniscentrum CINOP.

Ontwikkeling lesprogramma’s

30 vrouwen zijn klaar voor tijdelijk gebruik van tuinen in LPS

Om het landbouwonderwijs in 2021 te kunnen starten was
er, naast infrastructuur, nog een belangrijke voorwaarde
te vervullen en wel: de ontwikkeling van een BAC Professionnel lesprogramma in landbouw en hydraulique. Zonder
lesprogramma immers geen overheidserkenning en zonder
overheidserkenning geen leraren en leerlingen. Ook hier
speelde Project DJAM een cruciale rol. Met dank aan onze
consortiumpartners - de Maastricht School of Management,
CINOP en landbouw hogeschool IPR/IFRA - werd in 2020
een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de DNEPT
(onderdeel van het Malinese Ministerie van Onderwijs dat
zich bezighoudt met technisch onderwijs). Er werden twee
bijeenkomsten georganiseerd voor een analyse van de lokale
arbeidsmarkt en vervolgens werd er, met die informatie in
de hand, een start gemaakt met de ontwikkeling van twee
nieuwe lesprogramma’s die in de eerste helft van 2021 zullen
worden opgeleverd.

Training staf en docenten

Eerste stappen in ontwikkeling van lesprogramma in landbouw

Zodra de lesprogramma’s rond zijn zullen in 2021 ook nieuwe
docenten worden aangetrokken (deels via het ministerie en
deels via PPD) en is het de bedoeling om in oktober 2021, bij
de start van het nieuwe schooljaar, de eerste leerlingen te
verwelkomen. Zowel huidige staf en aanwezige docenten als
nieuwe leerkrachten zullen in 2021 verder getraind worden
in zaken als competentiegericht onderwijs, monitoring en
evaluatie, management en ondernemerschap. De nieuwe
docenten krijgen tevens vakinhoudelijk onderwijs van
landbouw hogeschool IPR/IFRA.

Het team van het Lycée Professionnel samen met de begeleiders van ADI en PPD tijdens de training
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water

e e n e e rst e le ve ns b e h oe f t e
Te veel en te weinig water
Soms is er veel te veel water. Door de klimaatverandering
zijn er in 2020 enkele stortbuien geweest met zoveel water
dat hele gebieden overstroomden en diepe erosiegeulen
ontstonden. Gewassen werden weggespoeld en zand
overspoelde de landbouwgronden. Echt wateroverlast
van een ongekend niveau en een ramp die de mensen,
bijvoorbeeld in Koundou, er nu niet bij kunnen hebben.
Het water is niet vast te houden en een paar weken later
is water, en zeker drinkwater, weer schaars.
Waar mogelijk bouwt ADI dammen om het water voor
de tuinbouw vast te houden. Verder is de belangrijkste

Er komen veel dorpsbewoners naar de nieuwe watertoren van Wadouba

activiteit het aanleggen van handpompen en het bouwen
van watertorens in gebieden waar het water zo schaars
is dat de dorpsbewoners er dreigen te vertrekken. Veilig
drinkwater en water om de handen te wassen is ook in
Mali nodig om besmetting met Covid-19 te voorkomen.
Het waterteam van ADI staat onder leiding van Moïse
Sagara en heeft inmiddels veel ervaring in het bouwen
van watertorens en het plaatsen en repareren van
waterpompen. Reizen naar Pays-Dogon kon in 2020 niet
maar op afstand en digitaal staat PPD het team van ADI
bij met ondersteuning en advies.
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17 Pilotfase van de watertorens afgerond
Begin 2021 is het proefproject van de watertorens met pompen
op zonne-energie afgerond. Er zijn in 2020 twee watertorens
gerealiseerd, in Koundou en in Wadouba. Over de projecten
en onze ervaringen daarmee is uitgebreid gerapporteerd
aan de Marie Stella Maris Foundation en Aqua for All. PPD
en ADI zijn heel enthousiast over deze nieuwe torens. Er is
veel water voor huishoudens en tuinen en water halen is
minder werk voor de vrouwen en kinderen. Kortom veel en
makkelijk water. Het team van ADI dat verantwoordelijk is
voor de uitvoering is er trots op dat zij konden bijdragen aan
een betere watervoorziening. En PPD is trots op het team dat
al het werk doet.
De watertorenprojecten zijn bovendien niet afhankelijk van
spullen die we moeten opsturen. Dat is vooral in deze tijd
een groot voordeel. Alles is te koop in de regio en stenen kan
ADI zelf maken. Onze bekende geperste stenen worden ook
voor de watertoren gebruikt waarmee ze een zekere identiteit
hebben en goed passen in de architectuur van de Dogon.
De positieve resultaten maakte ook de Marie Stella Maris
Foundation enthousiast en zij hebben het geld voor de
volgende fase van het project overgemaakt op onze rekening.
Het team kan nu door met het bouwen van 4 watertorens
per jaar. De eerstvolgende is de watertoren van Tuégou.
Daar is de waterzekerheid bijzonder problematisch. Samen
met ONG Sahel Gascogne en met veel lokale arbeid is de
weg van Sangha naar Tuégou zo verbeterd dat de zware
boormachines eroverheen konden. Er is nu een boorgat met
veel water beschikbaar en de bouw van een watertoren kan
beginnen.

In 2020 is de 37ste Blauwe Pomp geplaatst

Blauwe Pomp
Ondertussen zijn er ook 2 Blauwe Pompen geplaatst uit
de voorraad die nog beschikbaar is. Er wordt gewerkt aan
opdrachten van bijvoorbeeld UNESCO voor een hele serie
Blauwe Pompen die door het opgerichte bedrijf “Pompe
Bleue Mali” kunnen worden geïnstalleerd. De overgang van
ONG naar een onderneming die bedrijfsmatig pompen gaat
aanleggen, is niet eenvoudig maar stap voor stap gaan we in
die richting met Bruno Traoré als bedrijfsleider.

Het pad naar Tuégou is geschikt gemaakt voor het zware transport om
een nieuwe put te boren

Water impact in 2020
Waterpompen | 37 Blauwe Pompen geplaatst waarvan
2 in 2020.
Watertorens | Er zijn 2 watertorens met pompen op
zonne-energie gerealiseerd voor 3500 inwoners
van Koundou en Wadouba. Met tuinen voor ca 150
vrouwen. Programma voor nog eens 8 watertorens
goedgekeurd.
Een vakkundig team installeert en onderhoudt
de pompen en doet onderzoek naar de mate van
waterzekerheid in ongeveer 20 dorpen.
Een curriculum voor het wateronderwijs op het Lycée
Professionnel in Sangha is in ontwikkeling.
Waterijsjes bij de watertoren van Wadouba

In 2020 is de 37ste Blauwe Pomp geplaatst
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g ro e ne
wo est ij n

B I J D RAGE N A A N E E N B L OE I E ND E GE M E E N S C H AP
Groene Woestijn projecten
Het doel van het programma Groene Woestijn is bijdragen
aan een bloeiende gemeenschap in een mooie, gezonde
en groene omgeving in Pays Dogon.
De focus van het Groene Woestijn-programma ligt
in de regeneratie van het landschap: het creëren van
een groen en begroeid leefgebied voor de Dogon
en de Peul, de volken die leven in Pays Dogon. In het
Groene Woestijn-programma worden een aantal nauw
samenhangende projecten aan elkaar gekoppeld. Het
uiteindelijk doel is een nieuwe landschapszonering
die enerzijds de spanning tussen landbouw en veeteelt
wegneemt en anderszijds deel uitmaakt van The Great
Green Wall, het grootse project om de Sahel weer groen
te maken. We wenden de druk op het landschap af waar
deze tot degradatie van het ecosysteem leidt en creëren
groene ‘safe havens’, van waaruit natuurherstel kan
plaatsvinden. Vertaald naar projecten en acties is dat:
begrazing reguleren (zoneren), natuurlijke vegetatie

Het kale duin, gezien vanaf de klif

terugbrengen, wind- en watererosie stoppen, water
vasthouden, akkers beschermen, bos en bomen planten,
tuinen aanleggen, irrigatiemogelijkheden verbeteren,
houtbesparing stimuleren en kennis en training brengen.
Het programma was van aanvang gericht op de bestrijding
van watererosie vanaf het duin, aanplant van bomen en
struiken op het duin en op de akkers, op boomkwekerijen
en op houtbesparende ovens. Gaandeweg zijn daar
andere projecten bijgekomen: markttuinen voor
vrouwengroepen, schooltuinen, ecotraining. In verband
met de groeiende voedselproblematiek in Pays Dogon zijn
ook landbouwactiviteiten in het programma opgenomen.
Al deze projectonderdelen hangen samen en versterken
elkaar; daarop zijn zij gekozen.
De lokale gemeenschap is aanvrager en uitvoerder van
het project. ADI is projectmanager en supervisor; PPD
ondersteunt met kennis en geld wanneer duidelijk is dat
er draagvlak is.
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Bijzondere omstandigheden
In drie opzichten vond planning en uitvoering van
het Groene Woestijn-programma plaats binnen een
veranderde context: een positief, een negatief en een
onbekend.
Positief was de start van het project DJAM in 2020.
Dit project richt zich onder andere op training van
vrouwengroepen en medewerkers van ADI, en het
opzetten van opleidingen voor landbouw en water aan
het Lycée – hardware zowel als software.
Voor de Groene Woestijn-projecten kan dit een groeispurt
inluiden: in de opleiding komen proef-faciliteiten
beschikbaar, en leraren die ook anderen dan de studenten
kunnen onderrichten. Het onderwijs wordt ingericht op
twee richting-verkeer: de studenten leren, behalve van
hun vakleraren, ook van ADI, van de vrouwengroepen,
van de kwekerijbeheerders en van de boeren – die op
hun beurt deel kunnen nemen aan cursusonderdelen.
Negatief was de veiligheidssituatie – wegens het leed
voor de bevolking en de onzekerheid voor de programmauitvoering.
Ook in ons Pays Dogon vonden incidenten plaats, waarin
ook spanning tussen de landbouwende Dogon en de
veehoudende Peul een rol speelde. Het was een looseloose-situatie, beide bevolkingsgroepen leden. PPD en
ADI namen (en nemen) uit principe in deze conflicten
geen positie in; wij creëren projecten voor Dogon en Peul,

al zijn de Peul moeilijker te bereiken als gevolg van hun
trekkende leefwijze.
Gevolg van deze incidenten was dat de Dogonboeren
delen van hun velden niet durfden bewerken en
projecten in de vlakte niet durfden uitvoeren en dat
de eeuwenoude gewoonte werd onderbroken waarin
het vee van de Peul na de oogst over de akkers van de
Dogon trok, en deze bemestte. Voor het Groene Woestijnprogramma betekende dit dat de focus wordt verlegd naar
de gebiedsdelen die wel veilig zijn - nabij de Bandiagara
Klif. Het komt erop neer dat prioriteiten en faseringen
in dit langlopende programma werden verschoven: wat
eerst aan de beurt zou zijn, wachtte nu op betere tijden.
Gevolg van de onveiligheid was dat de oogsten
dramatisch gedaald zijn en een deel van de bevolking is
weggetrokken om elders geld te verdienen om voor de
families voedsel te kopen. Gevolg van de onveiligheid
was ook dat mensen van PPD niet meer naar Pays Dogon
kunnen reizen, ons laatste bezoek was in februari 2019.
Contacten zijn er nu via telefoon en videoconferencing.
Goed nieuws is dat tussen de twee bevolkingsgroepen,
die tegen elkaar opgezet leken te zijn, sinds september
2020 gesprekken plaatsvinden die tot afspraken hebben
geleid: beide groepen willen vrede. Sindsdien zijn er
vrijwel geen incidenten meer geweest. ADI is hoopvol
gestemd.

Grenzend aan het akkerbouwgebied onderaan de klif
liggen langgerekte hoge zandduinen, waarvan het zand
bij hevige regenval in beweging komt en uitstroomt over
de landbouwgronden – die daardoor onbruikbaar worden.
Duinfixatie bestaat eruit het duin te beplanten met gras en
met Euphorbia, een struikachtige plant die snel aanslaat
in duinzand en zand vasthoudt (en door vee niet gegeten
wordt). Tegelijkertijd worden zandzakken ingezet om geulen
af te dammen en erosiegeulen te onderbreken.
De duinfixatie vond in mei 2020 plaats op twee plaatsen,
Tuégou en Yendouma, die niet ver uiteen liggen, aan
hetzelfde duin.
De duinfixatie bij Tuégou omvatte 24 ha en is een
uitbreiding van de 8 hectaren die in 2019 op dit duin zijn
uitgevoerd. De keus voor deze locatie is ingegeven door
veiligheidsoverwegingen, en door de overweging dat daar
in 2021 een watertoren op zonne-energie wordt gebouwd.
Dit is een voorziening zowel voor drinkwater voor het
dorp alsook voor irrigatie van de lokale vrouwentuin. De
duinfixatie beschermt deze tuin tegen overstuiven en tegen
zandbedekking door watererosie van het duin. Op het duin
bij Yendouma zijn 2 hectare vastgelegd.
In beide gebieden zijn ook dammen van zandzakken
geplaatst waar beginnende erosie zichtbaar was. Een deel
van de 5000 zandzakken is ingezet om wegen te beschermen
– die eroderen doordat het water de weg als loop kiest, dit
vond plaats bij Ibi, Néni, Banani, Iréli en andere dorpen.
Een deel tenslotte is, op hun verzoek, aan boeren ter
beschikking gesteld ter bescherming van hun bomen, die op
de akkers en nabij de rivier bedreigd worden door spoelend
water.

FASE 1
boszone van 1ha

Duinfixatie bij Tuégou

22

Duinfixatie

FASE 2
boszone van 4ha

Met de investering voor de omheining van 1 ha nieuwe boszone kan de
omheining van 1ha bestaande boszone uitgebreid worden tot een die 4ha
omvat

Bomen planten

Boszones
Boszones zijn ‘safe havens’ voor de natuur, als vertrekpunt
van natuurherstel in het gebied. Zij zijn in het Groene
Woestijn-programma in eerste instantie ontwikkeld om
de schaarste aan hout te keren, door aanplant van bomen
binnen omheiningen – die beschermen de boompjes tegen
vraat en maken bodembegroeiing mogelijk. Als de boompjes
wat groter zijn, leveren ze schaduw en hout, houden ze vocht
vast en zorgen ze voor matiging in het microklimaat. Ervaring
leerde dat zij ook bijdragen aan voorkoming van duinerosie,
en dat een combinatie van landbouw met bomen win-win
kan zijn.
De aanleg van deze twee boszones van elk 2 hectare bos vond
plaats op het duin bij Tuégou (net als de duinfixatie en met
dezelfde overwegingen op de achtergrond). Daarnaast maakt
de nieuwe watervoorziening in Tuégou het ook mogelijk om
de Groasis waterboxen wekelijks bij te vullen.
ADI experimenteert met oppervlaktevormen (anders dan
vierkant) van de boszones, in relatie tot hoogtelijnen en
windrichting, om de effecten van luwte (erosiecontrole) te
optimaliseren. Ook experimenteert ADI met verdubbeling
van bestaande boszones (in plaats van nieuwe), omdat door
hergebruik de kosten van omheiningsmateriaal voor de
uitbreiding de helft zijn van de kosten voor een losstaande
boszone van dezelfde oppervlakte.

23 Ecotraining
Dit onderdeel van het Groene Woestijn-programma was
onuitvoerbaar: transport (per motorfiets) was uit een oogpunt
van terreurbestrijding door de overheid verboden, bovendien
durfden de trainers niet naar het gebied te komen. De hoop
is, dat de gesprekken tussen de twee bevolkingsgroepen de
fragiele wapenstilstand zullen bestendigen, opdat in 2021 dit
project kan worden hervat.

Boerenbomen
Wij leenden ook in 2020 vijfhonderd Groasis waterboxen
en vijfhonderd beschermingskorven aan vijftig door ons
getrainde boeren in Koundou en Yendouma, die daarmee
eenvoudig zelf bomen konden planten op hun eigen velden.
Zij houden deze twee jaar; daarna gaan boxen en korven
naar een volgend gezin, en zo verder. Deze bomen leveren
naast vruchten, bladeren en een beter ecosysteem voor
hun landbouw, ook hout op voor het gezin. Door bomen
op boerenland te planten ontstaat schaduw, een lagere
maaiveldtemperatuur (geen gewasverbranding) en een
verbeterde vochthuishouding.

De aanplant van boerenbomen
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Groene Woestijn impact in 2020
Duinfixatie | In 2020 zijn 26 ha Euphorbia (struiken) en
Telle (gras) aangeplant, 400 windschermen geplaatst,
en 5.000 zandzakken in voor erosiegebieden
aangeschaft en geplaatst.
De duinfixatie vond in mei 2020 plaats in Tuégou (24
ha) en Yendouma (2 ha).
In beide gebieden zijn ook dammen van zandzakken
geplaatst waar beginnende erosie zichtbaar was. Een
deel van de 5.000 zandzakken is ingezet om wegen te
beschermen; dit vond plaats bij Ibi, Néni, Banani, Iréli
en andere dorpen.
Boszones | 4 ha bos werd aangelegd op het hetzelfde
duin bij Tuégou waar ook duinfixatie plaatsvond,
bomen zijn geplant. De nieuwe watervoorziening in
Tuégou maakt het mogelijk om de Groasis waterboxen
wekelijks bij te vullen.
Boerenbomen | In Koundou en Yendouma, beide vlak
bij de klif, zijn 500 bomen en 500 boombeschermers
aan vijftig gezinnen verstrekt.
Vrouwentuinen | In 2020 zijn vier tuinen aangelegd:
in Tuégou, Yayé, Banani en Yendouma Dah; elk 1 ha.
In Yendouma Dama werd een bestaande put 2 meter
dieper gemaakt en een nieuwe put gegraven.
In Ibi werd een vrouwentuin aangelegd voor de
mensen die uit de aangevallen ‘zusterdorpen’ in de
vlakte naar Ibi waren gevlucht.
Houtbesparende fornuizen | In de omgeving van
Koundou en in de vlakte zijn 663 houtbesparende
ovens gemaakt, verspreid, verkocht en geïnstalleerd.
Een deel ervan betreft ovens die in 2019 waren
gepland maar niet konden worden geïnstalleerd.

Vrouwentuin, een veelgevraagd onderdeel

Vrouwentuinen

Houtbesparende fornuizen

Het project omvat de aanleg van ‘markt’ tuinen, inclusief
watervoorziening en omheining. Deze tuinen leveren
werkgelegenheid, divers voedsel en inkomen: de
vrouwen komen in staat het voedsel voor hun gezinnen
veelzijdiger te maken en overschotten te verkopen. Naar dit
programmaonderdeel is veel vraag.
Het programma voor 2020 omvatte vier tuinen: in Tuégou
(een extra tuin), Yayé, Banani en Yendouma Dah. Er was
vertraging, die te maken had met de veiligheidssituatie:
zowel transport als aanleg werden gehinderd. Normaal
worden de tuinen in het eerste kwartaal aangelegd. Dit jaar
werd één van de tuinen aangelegd in het tweede kwartaal
van 2020, en twee in het vierde kwartaal. Van de vierde tuin
(Tuégou) zijn de materalen eind 2020 aangeschaft en ter
plaatse gebracht, de tuin is in februari 2021 aangelegd.
Het zijn grote tuinen: elk 1 ha.
In Yendouma Dama werd een bestaande put 2 meter dieper
gemaakt en een nieuwe put gegraven - beide dienen ook
voor de watervoorziening van het dorp.
In Ibi werden een vrouwentuin en een put aangelegd omdat
de bevolking uit de ‘zusterdorpen’ in de vlakte naar Ibi waren
gevlucht wegens aanvallen op hun dorpen.

Dit omvat de introductie, vervaardiging en verspreiding van
houtbesparende fornuizen: delen van stalen vaten in een
lemen omhulsel, die lokaal worden gemaakt. De gezinnen
kopen de ovens; wij ondersteunen de verkoop van deze ovens
financieel, opdat zij betaalbaar worden. De ovens gebruiken
minder brandstof, dus zij hoeven minder hout te sprokkelen
en minder rook in te ademen. En het landschap heeft er baat
bij: er verdwijnen minder bomen.
Op het programma voor 2020 stond de vervaardiging van 500
houtbesparende ovens, plus distributie, verkoop en plaatsing,
vooral in de omgeving van Koundou en in de vlakte.
En meer - gefinancierd met geld dat in 2019 ongebruikt
bleef vanwege de veiligheidssituatie, zijn in 2020 163 ovens
toegevoegd die in 2019 waren gepland maar niet konden
worden geïnstalleerd.
In totaal zijn dus 663 van deze fornuizen gemaakt,
gedistribueerd, verkocht en geplaatst.
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v ro u we n

S P I L VA N D E GE ME E NS C HA P
Samen Sterk
De kracht van vrouwen in Pays Dogon is de afgelopen
jaren op ongelooflijke wijze op de proef gesteld. De
gevolgen van klimaatverandering en voortdurend
geweld in de regio plaatsen met name vrouwen
in een uiterst kwetsbare positie. De vrouwen in
Pays Dogon vervullen een sleutelpositie als het
gaat om de zorg voor kinderen, huishouden en
inkomen. Een zware taak die de afgelopen jaren
alleen maar zwaarder is geworden. Want wat te
doen als je man of zoon omkomt door geweld?
Wat te doen als het land niet bewerkt kan worden
door onveiligheid of overstromingen? Wat als de
waterput droogvalt of door geweld onbereikbaar is?
Het vrouwenprogramma van PPD en ADI richt zich
sinds de start op de ontwikkeling van vrouwelijk
leiderschap en de ondersteuning van economische
activiteiten voor en door vrouwen. Het samen leren
en werken brengt inmiddels meer dan 8000 vrouwen
samen. De vrouwengroepen bieden ruimte om
ervaringen en problemen te delen, gezamenlijke
oplossingen te zoeken en ondersteuning te krijgen
in medische zorg, inkomen en voedselvoorziening.
Het devies is: samen sterk en dat is in Centraal Mali
nu belangrijker dan ooit.

Vrouwentuin in Koundou

8108 vrouwen
Het vrouwenprogramma is in 2020 weer iets gegroeid.
In Sal Dimi (Commune de Wadouba) werd een
partnerschapsovereenkomst getekend met een nieuwe groep
vrouwen. In totaal bereikt het programma nu 80 groepen
met een gezamenlijk ledenaantal van 8108 vrouwen. Het
ledenaantal stijgt nog steeds maar iets minder snel als in
voorgaande jaren. De verklaring hiervoor is eenvoudig.
De voortdurende onveiligheid in het werkgebied van ADI
(met name tot augustus 2020) beperkte de mogelijkheden
om nieuwe partnerschappen op te bouwen. ADI werkt
altijd samen met bestaande vrouwengroepen en bouwt
de relatie met nieuwe groepen stap voor stap op. Om
een sterke vertrouwensband te creëren worden de
vrouwen meerdere malen bezocht alvorens een officiële
partnerschapsovereenkomst wordt getekend. ‘‘Zo maar
invliegen en activiteiten starten werkt niet’’, aldus Saïdou
Temé. ‘‘Wij beginnen altijd klein. Eerst kennismaking en
uitwisseling, dan een eerste training of gezamenlijke actie
en pas daarna beginnen we met het microkrediet. Door op
deze manier langzaamaan de relatie op te bouwen leren de
vrouwen ons kennen en vertrouwen. Willen we de vrouwen
succesvol ondersteunen dan is dit echt de enige manier die
werkt’’.
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Train-de-trainers

Yabadou Temé, een van de vier nieuwe medewerksters

Deelneemsters aan het vrouwenprogramma kunnen via
ADI verschillende trainingen volgen. Met behulp van 12
lokale kleermakers werden in 2020 45 vrouwen getraind in
kleermakerij. In 8 ‘Centre Alpha’ volgden 276 vrouwen een
alfabetiseringscursus en ook dit jaar kwamen de leiders
van de vrouwengroepen bijeen voor leiderschapstrainingen
georganiseerd in de vier epicentra. De ontwikkeling van het
trainingsprogramma voor vrouwen heeft in 2020 een eerste
boost gekregen middels het programma train-de-trainers
van Project DJAM (zie pagina 5). Medewerkers van de vier
epicentra worden in de periode 2020-2021 zelf getraind om
straks met meer didactische vaardigheden en inhoudelijke
kennis (met name in landbouw en irrigatie) kennis door
te geven aan de vrouwengroepen. Als onderdeel van dit
programma zijn de medewerkers onder andere getraind in
het ‘ophalen van trainingsvragen’. Met name dit onderdeel is
essentieel voor de toekomst: wat hebben de vrouwengroepen
in Pays Dogon aan kennis nodig en hoe kunnen wij hun
vraag vertalen in passende trainingen en workshops? Eerste
in lijn hierbij zijn de praktijktrainingen die voor 2021 op
het programma staan. Het ADI-team wordt dan getraind
in diverse praktische vakken op het gebied van tuineren,
landbouw, irrigatie en ondernemerschap en zal deze kennis
nog in hetzelfde jaar doorgeven aan alle vrouwengroepen.

Bijeenkomst voor ‘remboursement’ (terugbetaling microkrediet)

Microkredietprogramma

Vier nieuwe medewerksters

Ook het microkrediet programma breidde zich in 2020 verder
uit. In totaal stond er dit jaar € 187.162 aan krediet uit bij 7332
vrouwen. Ook hier speelde de onveiligheid een beperkende
rol. Met name rond het epicentrum Sogou Yaguem waren
er veel reisbeperkingen waardoor het uitzetten van extra
kredieten dit jaar werd bemoeilijkt. Het systeem waarbij de
vrouwen kunnen kiezen voor een lening van een half jaar
tegen 5% rente of een heel jaar tegen 10% rente werkt
goed. Nog steeds wordt de helft van het totale rentebedrag
per groep vastgezet op de bank. Op deze manier kunnen de
vrouwengroepen een klein kapitaal opbouwen dat inzetbaar
is voor gemeenschappelijke projecten zoals de bouw van
een uienopslag of eenvoudige ‘hangar’ voor bijeenkomsten
en trainingen. In 2020 werden wederom twee groepen
‘verzelfstandigd’ wat betekent dat zij onder begeleiding van
ADI medewerkers zelf verantwoordelijk worden voor beheer
en uitvoering van het microkrediet binnen hun groep.

De groeiende hoeveelheid activiteiten van ADI maakt dat de
épicentra in Sangha, Wadouba, Koundou en Sogou Yaguem
het steeds drukker krijgen. Per 1 mei 2020 is het team van
ADI daarom uitgebreid met vier nieuwe medewerksters.
Yaboudou Teme, Marguérite Banou, Hawa Kanambaye
en Fatoumata Guindo zijn het team komen versterken en
dat betekent dat alle épicentra nu de beschikking hebben
over een coördinator en assistent coördinator. Omdat de
épicentra een centrale rol spelen in de ondersteuning van
vrouwengroepen zijn we blij dat juist vier vrouwen het team
aanvullen. De vrouwen die meewerken met ADI zijn een
belangrijk rolmodel voor de vrouwengroepen die participeren
in het microkrediet- en trainingsprogramma van ADI. Daarbij
nemen de nieuwe medewerksters nieuwe kennis en kunde
mee die behulpzaam zal zijn in de uitbreiding van onder
andere ons gezondheidsprogramma. In totaal bestaat het
team van ADI nu uit 15 medewerkers.

Uienhuisjes helpen vrouwengroepen om uien later in het jaar tegen hogere prijs te verkopen
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29 Bouw epicentrum Wadouba
Dit jaar ging, met dank aan de Contribute Foundation,
een langgekoesterde wens in vervulling: de bouw van een
nieuw epicentrum in Wadouba. Het centrum, gebouwd door
oudleerlingen van het Lycée Professionnel Sangha, biedt
ruimte aan een leer- en ontmoetingsruimte voor vrouwen,
een klein kantoor voor medewerkers van ADI, een algemene
opslagruimte en twee opslagruimtes voor uien. Naast het
epicentrum is de nieuwe ‘vrouwentuin’ inmiddels in gebruik
genomen en steken de eerste groenten voorzichtig boven de
grond.
Het epicentrum is een belangrijke stap voorwaarts in de
samenwerking met vrouwengroepen in de regio Wadouba.
ADI ondersteunt rond Wadouba een kleine 2000 vrouwen
verdeeld over 18 vrouwengroepen. Alle activiteiten voor, door
en met deze vrouwen werden tot op heden bij deelnemers
thuis of in de open lucht georganiseerd. Het nieuwe
epicentrum biedt ruimte voor wekelijkse bijeenkomsten,
de distributie en terugbetaling van microkredietleningen
en trainingen in alfabetisering, zeep maken, tuinieren en
preventieve gezondheid. Daarnaast kunnen muskietennetten
en houtbesparende oventjes gemakkelijker gedistribueerd
worden vanuit de centrale opslag en kunnen jaarlijks zo’n 50
vrouwen gebruik maken van de uienopslag en bijbehorende
groentetuin.

Vrouwen nemen het centrum in gebruik

De eerste aanplant in de nieuwe tuin

Vrouwengroepen impact in 2020
Partnerschappen | 1 nieuw partnerschap met
vrouwengroep Sal Dimi (Commune de Wadouba) met
220 vrouwen.
Leden | 80 groepen met in totaal van 8108 leden.
Microkrediet | 7332 vrouwen namen deel aan het
microkredietprogramma; totaal uitstaand krediet in
2020: €187.162
Kleermakerij | 12 trainingslocaties met in totaal 45
leerlingen
Zeepmakerij | 6 productielocaties
WakaWaka | 156 lampen verkocht

Het nieuwe epicentrum Wadouba klaar voor gebruik
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g e zo nd h e id

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

Covid-19-pandemie
De Covid-19-pandemie heeft ook Mali geraakt maar, afgezien
van aantal piekmomenten in met name stedelijke gebieden,
zijn de besmettingscijfers nooit zo hoog geweest als in
Europa. Wat niet wegneemt dat Covid-19 een groot effect
had, ook op de werkzaamheden van ADI in Pays Dogon. Met
hulp van onze vaste donateurs en een bijdrage van de J.C.

Uitreiking Covid-sanitatiekits

Ruygrok Stichting werd al in april gestart met de uitzending
van voorlichtingsinformatie via de lokale FM-zender en de
distributie van zeep en desinfectiemiddelen. ‘Mensen hier
denken dat corona een ziekte is voor rijke witte mensen. Zij
hadden nog nooit gehoord dat een ziekte zoveel mensen in
Europa kan raken maar natuurlijk kunnen we hier ook ziek
worden’, aldus Saïdou. ‘Daarbij is ons gezondheidssysteem
al verzwakt en is het absoluut noodzakelijk om niet alleen
de bevolking maar ook onze gezondheidsmedewerkers te
beschermen tegen het virus’. Halverwege 2020, toen het
aantal coronagevallen in Pays Dogon opliep, konden de
acties van ADI met ondersteuning van Wilde Ganzen verder
worden opgeschaald. Samen met het ziekenhuis in Sangha
en verschillende gezondheidscentra in de regio werd een
trainingsprogramma ontwikkeld gericht op vrouwengroepen
en basisscholen. Per vrouwengroep zijn twee vrouwen
opgeleid tot preventiewerker (totaal 160 vrouwen) en op alle
20 scholen in de regio Sangha zijn onderwijzers getraind.
Het project voorzag verder in de distributie van sanitatiekits,
zeep en desinfectant aan 20 scholen en 800 kwetsbare
gezinnen.
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33 Muskietennetten
In 2020 werden 1578 muskietennetten uitgedeeld aan
zwangere vrouwen en vrouwen met kinderen in de
leeftijd van 0-6 maanden. De netten beschermen tegen
muggenbeten die malaria veroorzaken. Een ziekte die met
name voor zwangere vrouwen en baby’s risico’s op blijvend
gezondheidsletsel met zich meebrengt. Om in aanmerking
te komen voor muskietennetten moeten zwangere vrouwen
een prenatale kliniek bezoeken en moeten moeders die
borstvoeding geven het vaccinatieschema voor kinderen in
de gezondheidscentra volgen. Op deze manier stimuleert de
distributie van netten ook de hoognodige preventieve zorg
voor moeders en baby’s.

Geboortekliniek Koundou

Sanitatieprogramma

De geboortekliniek in Koundou begeleidde in 2020 iets
meer bevallingen (van 19 in 2019 naar 28 in 2020) maar had
vooral ook beduidend meer consultaties dan voorafgaande
jaren (van 84 in 2019 naar 264 in 2020). De kliniek biedt
preventieve zorg en begeleiding aan zwangere vrouwen, geeft
voorlichting over een ondersteuning bij gezinsplanning en
heeft twee vroedvrouwen in dienst (een modern geschoolde
vroedvrouw en een traditionele vroedvrouw) die kunnen
assisteren bij bevallingen. In Pays Dogon bevallen de meeste
vrouwen nog altijd thuis, veelal onder begeleiding van een
traditionele vroedvrouw. Hoewel er veel kinderen zonder
problemen ter wereld komen is het risico op complicaties
bij deze thuisbevallingen groot. Om deze reden stimuleert
de geboortekliniek prenatale consultaties en komen zij nu
vooral ook in actie bij gecompliceerde bevallingen. Door
onveiligheid in de regio is er de afgelopen jaren een extra
hoge drempel om naar de kliniek in Koundou af te reizen.
Het hogere aantal consultaties is daarom vooral te verklaren
uit de grote hoeveelheid ontheemden uit omliggende dorpen
die in 2020 in Koundou werden opgevangen.

In 2020 werden op vier locaties grote schoonmaakacties
georganiseerd. De acties vormen onderdeel van het
gezondheidsprogramma van ADI en zijn er op gericht om
inwoners voorlichting te geven over de verspreiding van
bacteriën en ziektekiemen en voorzien in praktische ‘tools’
zoals bezems, kruiwagens en scheppen om rondslingerend
vuil en plastic van straat te halen en op een centrale plaats
in het dorp te verbranden. In 2020 werden acties uitgevoerd
in Inguelè du Bas, Yendouma Dama en Yendouma Dama
du Haut en Tabda. De schoonmaaksacties starten altijd
met een voorlichtingsbijeenkomst gevolgd door praktische
actie: mannen, vrouwen, jongeren en kinderen: iedereen
helpt mee om afval te verzamelen. Iets dat niet alleen een
schoon straatbeeld oplevert maar ook een belangrijke stap
is in het tegengaan van besmettelijke ziektes. Door de
coronapandemie konden wij in 2020 niet starten met de uitrol
van een nieuw programma voor de bouw van dorpslatrines.
Dit onderdeel van het programma is doorgeschoven naar
2021 en staat met prioriteit bovenaan de lijst. Willen we echt
een slag maken in preventieve gezondheidszorg dan zijn
latrines een eerste vereiste.

Schoonmaakactie in het dorp draagt bij aan de hygiëne

Hulp aan ontheemden
Distributie muskietennetten

ADI voorzitter Amatigué Dara tekent overeenkomst met Medicus Mundi

Gezondheid impact in 2020
Gezondheidstraining | 160 vrouwen en 40 basisschooldocenten getraind in Covid preventie
Sanitatiekits | 800 kwetsbare gezinnen en 20
basisscholen voorzien van sanitatiekits, zeep en
desinfectant
Muskietennetten | 1578 muskietennetten uitgereikt
aan zwangere vrouwen en vrouwen met kinderen tot
6 maanden oud
Geboortekliniek Koundou | 28 bevallingen,
264 consultaties
Sanitatieprogramma | grote schoonmaakacties op 4
locaties georganiseerd
Vroedvrouw Djeneba Dara neemt consult af

Na een lange voorbereiding heeft ADI in 2020 een
overeenkomst afgesloten met de Spaanse NGO Medicus
Mundi Sur. Doel van de overeenkomst: voedselondersteuning
bieden aan ontheemden in de regio Mopti, met een speciale
focus op vrouwen en kinderen in leeftijd tot 5 jaar. In twee
kampen voor ontheemden – in Ibi en Djombolo Kanda –
zijn er voedingsadviezen gegeven en is er zorg besteed
aan kinderen met matig en ernstig acute ondervoeding.
Daarnaast werden in de twee kampen 36.500 kilo graan,
5.511 kilo zaaigoed, 89 geiten en schapen en divers
tuinbouwgereedschap gedistribueerd (totaal bereik 1686
families en 10 vrouwengroepen). Deze steun draagt bij aan
het versterken van de veerkracht van zogenaamde IDP’s
(internally Displaced Persons) die door oorlogsgeweld hun
huis en haard hebben moeten verlaten. De samenwerking
met Medicus Mundi Sur is gericht op integratie van
ontheemden in de lokale gemeenschap en biedt mensen
een overbrugging in afwachting van een hopelijk definitieve
terugkeer naar huis.
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c u lt u u r

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

Yendouma Ato
In Yendouma is het werk afgemaakt aan de Ginna waaraan
in 2019 was begonnen. Het huis is onderdeel van een rij
belangrijke Ginna’s onder de overhangende klif en bevat
heilige offerplaatsen die de onderhandelingen met de
dorpsoudsten en eigenaren bemoeilijkten.
Door weghalen van delen die veel later zijn toegevoegd is de
moeilijk bereikbare Ginna toegankelijk gemaakt en met wat
meer ervaren mensen, vanwege de gevoeligheid van de plek
en het voorkomen van fouten, is de restauratie afgemaakt
dit jaar en zijn de voorouderlijke waarden gerespecteerd en
weer voor het dorp toegankelijk.

Guinna in Yendouma Ato voor en na de restauratie
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37 Koundou Kikini
In het hoog tegen de rotswand aangelegen Koundou Kikini
zijn vorig jaar een vooraanstaand huis en drie graanschuren
gerestaureerd. Nadat vorig jaar een aantal bewoners uit
de vlakte naar dit veilige dorp zijn gevlucht wonen er
nu 795 mensen. Dit jaar is er een familiehuis, een Ginna,
gerestaureerd waardoor voor 30 mensen onderdak was
gevonden. Onder leiding van het hoofd van de familie, die
ook verantwoordelijk is voor de begeleiding van de jeugd,
zijn de werkzaamheden uitgevoerd. Oude, wijze mannen,
met veel historische kennis over bouwtechnieken, dragen zo
hun kennis over aan volgende generaties.
Van maart tot juli is gewerkt aan het huis en tijdens
ingebruikneming vertrouwde een jongere aan de coördinator
van het cultuurprogramma Boureima Temé toe: “Als alle
NGO’s een beetje zouden werken aan bewustwording van
de jongeren op het gebied van cultuur dan zouden deze
waarden veel levendiger blijven in de Dogon.”
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Tuégou

Het overdragen van kennis aan jongere generaties

In het grote dorp Tuégou met 1950 inwoners zijn vijf Ginna’s
gerestaureerd in verschillende bouwkundige staat. In alle
vijf quartiers is een huis gekozen; Ogodo, Djimdo, Woro,
Koum en Bando. Hiermee is bereikt dat in alle wijken
betrokkenheid is ontstaan en de uitstraling en trots groot is
in de directe omgeving. In alle quartiers was de deelname
van de bewoners groot. Er werd gewerkt onder leiding
van twee oudere ervaren mannen die bepaalden wat en
hoe de werkzaamheden werden uitgevoerd. In Djimdo
waren naar verhouding meer jongeren betrokken. In totaal
hebben zo’n 50 jongeren en 60 ouderen zich ingezet
bij de restauratiewerkzaamheden. De vrouwen brachten
ondanks hun vele andere werkzaamheden het water naar de
bouwplaatsen zodat de ouderen konden doorwerken en de
jongeren, en zelfs kinderen, hen assisteerden om de kennis
van de bouwtechnieken tot zich te nemen.

Ginna in Tuégou Koum voor en na de restauratie

Bewustmaken
Restauratie in Tuégou Djimdo

Vorig jaar hebben Boureima Temé en meester Akouni Doyon
de kinderen op de school in Tuégou al verteld over het belang
van het behouden en herstellen van de huizen in hun dorp.
Op vier scholen in Ato, Yandouma, Koundou en Tuégou
hebben de kinderen dit jaar tekeningen gemaakt over de
activiteiten in hun dorpen. Ze kregen les over het belang
van erfgoed en de eigen cultuur, het waarom van deze
restauraties. Hun verhalen op papier worden bewaard en ze
laten die weer zien aan hun broertjes en zusjes.

Cultuur impact in 2020
In 3 dorpen werden 7 Ginna’s gerestaureerd en 3
graanschuren.
Ruim 180 bewoners werkten samen aan de bouw;
ouderen, jongeren, vrouwen, dorpsoudsten en
kinderen.
Op 4 scholen zijn cultuurlessen gehouden. Daaraan
deden ongeveer 800 kinderen mee.
Iedereen doet mee aan de retauratie in Koundou Kikini

Bewustmakingsprogramma voor kinderen
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f i n a nc iën

f i na nc ië l e ve ra nt woord i ng

40

PPD winst & verlies rekening 2020 (€)
2020

2019

BATEN
Bijdragen fondsen tbv Onderwijs

52 051

91 498

Bijdragen fondsen tbv Water

5 990

65 110

Bijdragen fondsen tbv Cultuur & Restauratie

10 000

-

Bijdragen fondsen tbv Groene woestijn

30 000

-

16 100

10 150

126 739

-

10 468

-

-

25 229

TOTAAL FONDSEN EN INSTELLINGEN

251 347

191 987

Donaties particulieren

105 714

134 444

Overige opbrengsten

5 090

2 717

Legaten & buitengewone baten

-

-

Rente opbrengsten

-

13

362 151

329 160

9 9 143

1 337

2 089

1 849

Directe kosten ten laste van Water

-

62 825

Directe kosten ten laste van Vrouwen & Gezondheid

-

11 760

Directe kosten ten laste van Cultuur & Restauratie

-

-

1 462

31 100

12 694

108 871

348 054

280 204

Algemene kosten PPD

5 358

5 354

Personeelskosten

17 934

-

1 144

2 276

758

835

25 195

8 464

TOTAAL

385 942

397 540

SALDO verlies en winst

- 23 791

- 68 379

Bijdragen fondsen tbv Vrouwen & Gezondheid
Bijdragen fondsen tbv Project DJAM
Bijdragen fondsen tbv noodhulp
Bijdragen fondsen algemeen

TOTAAL
LASTEN
Directe kosten tbv Project DJAM
Directe kosten ten laste van Groene Woestijn

Directe kosten ten laste van Onderwijs
TOTAAL DIRECTE KOSTEN TBV ADI/MALI
AFDRACHTEN AAN ADI/MALI

Financieringskosten
Inkoopkosten
TOTAAL INDIRECTE KOSTEN/OVERHEAD
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De inkomsten van PPD in 2020 bedroegen ruim 360.000
euro. Dit is iets meer dan er in 2018 en 2019 aan donaties van
fondsen en particulieren en uit activiteiten is binnengekomen.
De afgelopen drie jaren overziende mag gesteld worden dat
PPD erin is geslaagd om een stabiele en toch redelijk diverse
stroom aan inkomsten te genereren, wat vertrouwen geeft
voor de continuiteit van toekomstige inkomsten.
Particuliere donaties zijn al vele jaren stabiel op een niveau
boven de 100.000 euro. PPD heeft veel particuliere donateurs.
Het is een loyale groep die elk jaar weer iets groter wordt.
Van de mogelijkheid om belastingvrij te doneren wordt door
steeds meer particulieren gebruik gemaakt. Daarnaast zijn
er verscheidene acties geweest gericht op particulieren,
zoals bijvoorbeeld een Covid-19 noodhulpactie, en een CO2compensatieactie van een ons goedgezinde relatie.
De inkomsten vanuit fondsen bedroegen in 2020 ruim
250.000 euro, afkomstig van 14 verschillende fondsen. Het
is een mooi resultaat van de focus die de PPD-werkgroepen
ook weer in 2020 hebben gehad op het werven van donaties
van fondsen. Het feit dat 14 fondsen een specifiek project
of een werkgroep hebben gesteund zorgt voor een brede
en stabiele basis waar we ook in de toekomst op kunnen
rekenen.
Er is in 2020 zo’n 350.000 euro afgedragen aan onze partner/
uitvoeringsorganisatie ADI in Mali. Dat is meer dan 90% van
de totale uitgaven van PPD. Wel is het zo dat de overhead (de
uitgaven aan de interne organisatie in Nederland) gestegen
is van zo’n 8.000 in 2019 naar 25.000 euro dit jaar, wat een
logisch gevolg is van het feit dat PPD een parttime directeur
in dienst heeft genomen. De overhead als percentage van
de totale uitgaven is daarmee gestegen van circa 3% naar
zo’n 6%.
Het nettoresultaat van PPD over 2020 is licht negatief
(ongeveer 23.000 euro). Er is nu 3 jaar op rij een negatief
resultaat geboekt. Voor een belangrijk deel komt dat doordat
een grote donatie die voor 2020 was begroot toch pas in
2021 zal worden ontvangen en geboekt. Wij verwachten in
2021 zwarte cijfers te zullen gaan schrijven. Dat zou ook
goed zijn omdat we ons op dit moment goed voelen bij
de hoogte van de financiele buffer die er is om onverachte
schommelingen in inkomsten of uitgaven te kunnen dragen.
De langetermijndoelstelling is om een eigen vermogen in
liquide middelen aan te houden ter hoogte van ongeveer
een half- tot driekwartjaarbudget van ADI. Dit betekent dat
we voor de komende 3 jaar geen significante groei van het
eigen vermogen nastreven.
Ter informatie is ook een overzicht opgenomen van
de bestedingen in Mali door ADI aan de in dit verslag
beschreven projecten en activiteiten. Met name de uitgaven
aan de programma’s vrouwen en gezondheid zijn gestegen
wat voornamelijk voortkomt uit de extra programma’s die

zijn uitgevoerd in het kader van coronapandemie en het
aantrekken van nieuwe medewerkers voor de epicentra van
ADI.
Het grootste verschil met 2019 is verder te verklaren uit de
uitvoering van Project DJAM, een 2-jarig project gefinancierd
door Nuffic. Aan de inkomstenkant is het zeer verheugend om
te zien dat ADI er wederom in geslaagd is om zelf inkomsten
uit andere bronnen te realiseren. De langetermijndoelstelling
blijft om zowel fondswervingscapaciteit als het netwerk van
ADI te versterken zodat de organisatie in Mali stap voor stap
minder afhankelijk wordt van Nederlandse ondersteuning.

Balans PPD (€)
2020

2019

ACTIVA
PPD ING Betaalrekening

230 835 302 383

PPD ING Spaarrekening

182 071

182 071

TOTAAL ACTIVA

411 300 486 301

PASSIVA
Vooruitontvangen donaties

150 000 201 210

Eigen vermogen

261 300 285 091

TOTAAL PASSIVA

411 300 486 301

p la nne n 2 0 2 1 e n ve rd e r
Call for Action Groene Woestijn
Al ver voor de coronapandemie en de wereldwijde
verstrekkende gevolgen daarvan, zagen wij in Pays
Dogon nog een heel ander probleem opdoemen:
hoe kunnen mensen leven als er simpelweg te
weinig voedsel is? Met Project DJAM hebben wij dit
jaar de eerste stappen gezet om de voedselzekerheid
in Pays Dogon te versterken. Het project heeft twee
belangrijke pijlers: versterking van de capaciteit van
ADI en van de vier epicentra en versterking van het
Lycée Professionel in Sangha. Zoals het er nu naar
uitziet gaat het lukken om in oktober van 2021 met
twee nieuwe opleidingen – in landbouw en water/
irrigatie te starten in Sangha. Een belangrijke stap
om jonge mensen in Pays Dogon de kans te geven om
een toekomst op te bouwen in landbouw, irrigatie en
voedselverwerking.

Overzicht van uitgaven en inkomsten ADI Mali
2020 cfa

2020 €

2019 €

UITGAVEN
Bouw

15 736 560

24 210

34 898

Onderwijs

38 258 468

58 859

64 959

Water

13 928 100

21 428

55 272

Groene Woestijn

28 972 046

44 572

48 859

Vrouwen & Gezondheid

52 881 174

81 356

50 720

Cultuur & Restauratie

13 099 038

20 152

14 647

Expansie microkrediet

6 250 000

9 615

15 137

-

-

32 615

DJAM

69 276 530

106 579

-

Algemene kosten

21 753 106

33 466

26 005

Expansievergoeding

TOTAAL UITGAVEN

260 155 022 400 238 343 112

INKOMSTEN
Inkomsten PPD

226 234 775 348 054 280 204

Inkomsten DJAM

43 993 300

67 682

-

Inkomsten fondsen

13 733 200

21 128

52 124

TOTAAL INKOMSTEN

283 961 275 436 864 332 328

In 2021 gaan we aan de slag tegen bodemerosie

De versterking van de teams van ADI en LPS loopt in 2021
door en kost de nodige tijd maar levert tegelijkertijd heel
veel op. Niet alleen voor nu maar ook voor de komende
jaren. Door de trainingen ontstaan nieuwe ideeën en nieuwe
projectvoorstellen voor bijvoorbeeld de Groene Woestijn, de
vrouwen- en schooltuinen, voor het verwerken van voedsel
en voor het tegengaan van verlies aan landbouwgrond.
Het een kan niet zonder het ander: willen we dat er meer
voedselzekerheid ontstaat dan zal er ook echt iets gedaan
moeten worden aan bodemerosie en de oprukkende
woestijn. Met een nieuw plan de campagne voor de Groene
Woestijn gaan we in 2021 op pad om partners te vinden
die ons kunnen helpen bij een verdere vergroening van de
woestijn.
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43 Versterking Gezondheidsprogramma
Ook op het terrein van gezondheid willen we stappen
maken. Door de coronapandemie is er dit jaar een nog
groter besef ontstaan over de samenhang tussen hygiëne,
gezondheid, water en alles wat hiermee te maken heeft.
Op dit terrein werken we samen met ADI aan de uitwerking
van projectplannen voor de bouw van toiletten, een WASH
programma voor scholen (Water, Sanitation and Hygiëne) en
naar wij hopen straks ook ondersteuning aan een Malinees
Covid-vaccinatieprogramma. Binnen PPD is hiervoor een
nieuw vrijwilligersteam gestart dat zich met name zal richten
op fondswerving voor gezondheidsprojecten.

Professionalisering PPD
Ondertussen werken we ook in Nederland aan een versterking
van onze eigen organisatie. De voortdurende groei van ADI
maakt dat we ook hier verder moeten professionaliseren.
Niet door allemaal betaalde krachten aan te trekken, wel
door meer structuur, planning en onderlinge afstemming
aan te brengen. Iets dat in elk geval moet resulteren in een
meerjarenbeleidsplan, heldere jaarplannen en duidelijke
afspraken over taakverdeling tussen bestuur, directeur en
vrijwilligersteam.

Volgende stap: voldoende voedsel voor iedereen

Dans van de Kameleon

Begroting PPD en ADI 2021-2023 (€)

Het startpunt van al ons werk is en blijft bij het team van
ADI liggen. Hun voorstellen en ideeën zijn leidend voor
ons. Het is ‘ontwikkelingssamenwerking’ met een nadruk op
daadwerkelijk ‘samen werken’. Voor alle vrijwilligers van PPD
is dit logisch en vanzelfsprekend, alleen in een gelijkwaardig
partnerschap en met respect voor de lokale cultuur, tradities
en denkwijzen, boeken we gezamenlijk resultaat.
Een terugkerend beeld in onze samenwerking is de ‘Dans
van de Kameleon’, de Dogondans van twee stappen vooruit
en een stap terug. De Kameleon staat symbool voor reflectie,
luisteren, nadenken voor je verder gaat, ruimte maken voor
draagvlak, voor verbreding van ideeën, ruimte maken voor de
gemeenschap, voor de ingewikkelde leefomstandigheden en
pas van daaruit zoeken naar oplossingen. Het is deze gedeelde
dans die het cement vormt voor onze samenwerking. Grote
plannen worden niet groot geboren maar zijn het resultaat
van reflectie, bijsturen, aanpassen, leren en innoveren.
Wat niet wegneemt dat we voor 2021 en verder echt wel
grote plannen hebben. Met als stip op nummer 1: voldoende
voedsel voor iedereen als basis voor vooruitgang.

Vooruitkijkend naar de periode 2021-2023 zien we een
absolute noodzaak om op alle terrein van ons werk een tandje
bij te zetten. Zowel de organisatie als de werkzaamheden
van ADI in Pays Dogon groeien nog steeds. Willen we ook
de komende jaren het verschil blijven maken dan is er werk
aan de winkel om de programma’s van ADI van bredere
ondersteuning te voorzien. ADI ontvangt veel vragen en
er is veel te doen om de inwoners van Pays Dogon van de
impactvolle ondersteuning te voorzien. We hebben grote
plannen en willen we die realiseren dan zijn er een aantal
stappen te zetten.
Tot eind 2021 (met mogelijk enige uitloop in 2022) kunnen
we rekenen op ondersteuning vanuit Nuffic voor Project
DJAM. Het jaar 2021 willen we gebruiken voor een verdere
analyse van en uitbreiding van financieringsbronnen. Zowel
in Nederland als daarbuiten en zeker ook in Mali zelf. Met de
samenwerking met Medicus Mundi Sur heeft ADI zelf voor
het eerst een groot fonds binnengehaald. Het is ons doel om,
door training en uitbreiding van netwerk in Mali, deze tak
van fondswerving de komende jaren verder te laten groeien.
Maar ook in Nederland is werk te doen. Hoewel het werk
van PPD vooral op vrijwilligers draait is het afgelopen jaar
ook duidelijk geworden dat de inzet van enige betaalde
beroepsuren onontbeerlijk is voor de toekomst. Het werk
wordt simpelweg te omvangrijk en willen we nieuwe
vrijwilligers, donateurs en fondsen aantrekken dan zal is
enige beroepsmatige ondersteuning onontbeerlijk blijven.
Door een beperkt aantal betaalde uren slim in te zetten en in
2021 ook in te zetten op het aantrekken van meer vrijwilligers
blijven onze organisatiekosten beperkt.
Aan de uitgavenkant voorzien we een kleine groei in
uitgaven aan eigen organisatie en voor alle programma’s
een stapsgewijze groei. Uitzondering hierop is het Groene
Woestijn- programma (inclusief landbouwactiviteiten) en de
groei van het gezondheidsprogramma. Beide programma’s
vragen nu meer dan ooit onze aandacht. Aan de inkomstenkant
willen we onze basis in Nederland verbreden door de werving
van nieuwe donateurs en bedrijfssponsoren. Dit naast de
insteek om met de fondsen die ons nu al ondersteunen te
komen tot meerjarige samenwerkingsovereenkomsten die
ons in staat stellen onze werkzaamheden met meer zekerheid
vooruit te plannen.
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Begroting PPD 2021-2023 (€)
2021

2022

2023

INKOMSTEN
Donaties fondsen
Donaties particulieren
Overige inkomsten, legaten

260 000 275 000 300 000
110 000

115 000

125 000

5 000

7 500

10 000

-

-

-

Bijdrage eigen vermogen
TOTAAL

375 000 397 500 435 000

UITGAVEN
Afdrachten ADI in Mali

350 000 375 000 400 000

Projectuitgaven in NL

-

-

-

Organisatie PPD in NL

25 000

25 000

25 000

TOTAAL

375 000 400 000 425 000

Begroting ADI Mali 2021-2023 (€)
2021

2022

2023

Bouw

12 000

25 000

30 000

Onderwijs

65 000

70 000

85 000

Water

80 000

80 000

90 000

Cultuur & Restauratie

15 000

20 000

20 000

Groene Woestijn

80 000 100 000

120 000

Vrouwen

30 000

35 000

40 000

Gezondheid

10 000

15 000

20 000

Project DJAM

115 000

20 000

-

Microfinance

15 000

20 000

25 000

Algemene kosten

25 000

30 000

35 000

UITGAVEN

TOTAAL

447 000 415 000 465 000

INKOMSTEN
PPD

350 000 375 000 400 000

DJAM

100 000

20 000

-

50 000

60 000

70 000

Overige donateurs
TOTAAL

500 000 455 000 470 000
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Afkortingenlijst
PPD | Partners Pays Dogon
ADI | Association Dogon Initiatives; stichting in Mali,
bestuur en werkapparaat geheel met malinese staf
NGO | Niet Gouvermentele Organisatie; onafhankelijk
van de overheid
LPS | Lycée Professionnel Sangha
L’ AMI | L’Approche Pédagogique des Mots Imprimés;
manier van werken met taalonderwijs, die zich richt
op het actief deelnemen van kinderen
IFM | Institut de Formation des Maîtres (PABO)
MCB | Mission Culturelle de Bandiagara
DNPC | Direction Nationale du Patrimone Culturel;
verantwoordelijk voor het cultureel erfgoed in de
Dogon
CESCOM | Centres de Santé Communautaires
NUFFIC | Netherlands Universities Fellowships For
International Cooperation
MSM | Maastricht School of Management, partner in
Project DJAM
CINOP | Centrum voor Innovatie van Opleidingen,
partner in Project DJAM
IPF/IFRA | Institut Polytechnique Rural de Formation
et de Recherche Appliquée, (landbouwhogeschool),
partner in Project DJAM

Hartelijk Dank!

Team PPD

Langs deze weg willen wij u en alle donateurs, sponsoren
en fondsen bedanken voor de ondersteuning van onze
werkzaamheden in 2020. Uw bijdrage aan het werk in Pays
Dogon stelt ons, en vooral ook onze partner ADI, in staat om
lokaal het verschil te maken! Heel hartelijk dank daarvoor.
Wij hopen dat wij in 2021 wederom op uw ondersteuning
kunnen rekenen.
Met dit jaarverslag heeft u een beeld gekregen van de
impact van uw bijdrage. Voor actuele informatie over onze
werkzaamheden verwijzen wij u graag naar de nieuwspagina
op onze website (www.partnerspaysdogon.nl). Op de website
vindt u tevens de volledige jaarrekening en balans zoals ook
dit jaar opgesteld door accountantskantoor Atripel te Den
Haag.
De meest actuele updates over het werk in Mali zijn verder
te vinden op de facebookpagina’s van @partnerspaysdogon
en @associationdogoninitiave. Door het volgen en delen van
berichten helpt u ons om nog meer mensen te betrekken bij
onze activiteiten.
Mocht u vragen hebben over ons werk of mee willen werken
als vrijwilliger dan horen wij graag van u. U kunt ons
bereiken via post@partnerspaysdogon.nl of het adres en
telefoonnummer op de achterzijde van dit jaarverslag.

Het werk voor PPD in Nederland wordt mogelijk gemaakt
dank zij de inzet van een hecht team vrijwilligers. Elk
werkveld is gekoppeld aan een specialist binnen PPD die
het team van ADI ondersteunt met netwerk, fondswerving
en advies daar waar nodig. Sinds 1 februari 2020 heeft
PPD Marleen van Duijnhoven aangesteld als directeur. In
deze betaalde parttime functie ondersteunt de directeur de
werkzaamheden van alle vrijwilligers en het team van ADI.
Het team van PPD is als volgt samengesteld:
Bestuur: Jurriaan van Stigt (voorzitter), Bart Duvekot
(secretaris), Alexander Kleijngeld (penningmeester),
Liesbeth Spigt (bestuurslid)
Bouw: Tea Kufrin (bureau LEVS)
Onderwijs: Liesbeth Spigt, Mirjam Zaat, Mieke de Leeuw,
Anja de Bakker
Cultuur: Bart Duvekot, Marie Reehorst, Marta Rota
Water: Jan Joost Peskens
Groene Woestijn: Rob van Leeuwen
Vrouwen: Marleen van Duijnhoven
Gezondheid: Alice Jeltes, Paulanha van den Berg–Diamant
Erelid: Aagje Nicolaas
Webshop: Fenna Spiekerman
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