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In Mali heeft het team van Association Dogon Initiatives (ADI) zich weer een slag in de rondte gewerkt. De afgelopen jaren is 
veel geïnvesteerd in een goed opgeleid team en dat bleek in 2021 cruciaal om alle activiteiten zonder hapering voort te zetten. 
Zoals dit jaarverslag laat zien heeft ADI veel projecten onder haar hoede terwijl de lokale omstandigheden, ook in 2021, verre 
van eenvoudig waren. De hoeveelheid eigen initiatief, improvisatievermogen, flexibiliteit en oplossingsgerichtheid, die zowel 
de inwoners van Pays Dogon als het team van ADI aan de dag leggen, is meer dan indrukwekkend. 

Wat er goed gaat en wat er beter kan? Het is voor ADI en PPD een voortdurend en vanzelfsprekend gesprek. Het grote nadeel van 
elkaar niet meer regelmatig ‘live’ ontmoeten in Mali, bleek in 2021 ook voordeel op te leveren. Nieuwe communicatiemiddelen 
zoals Zoom, Teams en WhatsApp maakten het mogelijk om vaker, en met meer teamleden tegelijk, overleg te hebben. Zo 
hadden we in de tweede helft van het jaar elke maand een gezamenlijke online meeting om het meerjarenprogramma voor 
2022-2024 op te stellen. Al pratend kwamen de plannen gemakkelijker tot stand dan via ellenlange mails. 

En ja, ieder voordeel heeft ook een nadeel: voor 2022 staat er in Mali weer heel veel op het programma en vragen steeds meer 
projecten en ideeën om actie. Het werk van ADI groeit en daarmee komt er ook meer werk richting PPD. Reden om dit jaar ook 
op zoek te gaan naar versterking van ons vrijwilligersteam in Nederland en tegelijkertijd samen met ADI te kijken naar een 
verbreding van het relatie- en supportnetwerk in Mali en daarbuiten.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die het afgelopen jaar een bijdrage leverde aan onze activiteiten in Pays Dogon. 
Uw ondersteuning is in Mali in concrete actie omgezet. We hopen dat dit Jaarverslag 2021 u inspireert om ons te blijven volgen 
en natuurlijk: we hopen dat u ook in 2022 weer met ons mee doet!

Jurriaan van Stigt
Voorzitter Stichting Partners Pays-Dogon 

In Mali wonen de Dogon op en rond de Bandiagara 
Klif. Het is een volk met een rijke cultuur, dat woont 
in een prachtig gebied. Een gebied dat tegelijkertijd 
moeilijk bewoonbaar is. Goede grond is zeldzaam en 
watervoorzieningen zijn schaars. De dorpen in Pays 
Dogon liggen verspreid en geïsoleerd in een uitgestrekt 
landschap. 
Hier werkt Partners Pays-Dogon (PPD) samen met 
Association Dogon Initiatives (ADI) aan een verbetering 
van de leefbaarheid. Met projecten op het gebied van 
water, onderwijs, vrouwelijk leiderschap, gezondheid, 
cultuur en vergroening van de woestijn. Altijd in  

 
samenwerking met de bewoners zelf. We lossen  
niets op, maar trainen. We geven niet, maar ontwikkelen. 
De watertorens die we bouwen zijn in eigendom van het 
dorp. Het onderhoud regelen de bewoners zelf. Lokaal 
leiderschap daar gaat het ons om. We verzinnen zelf 
geen projecten maar bouwen samen met de inwoners 
van Pays Dogon aan betere leefomgeving. 
Onze aanpak werkt, ondanks de vele obstakels onderweg. 
We bewegen dan ook als een kameleon. Een stap vooruit, 
soms eentje achteruit… maar steevast weer door! Het is 
ontwikkeling door partnerschap. En dat doen we al meer 
dan dertig jaar. 



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 16 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 de 
stichting over een betaalde parttime directeur Marleen van 
Duijnhoven. 
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Wie zijn wij?
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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w e r k  i n  c o m p l e x e  o m s ta n d i g h e d e n 43
PPD en ADI programmagebied
• Met een oppervlakte van 1.240.190 

km2 is Mali dertig keer 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 vier 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

PPD en ADI programmagebied in Pays Dogon

Veiligheid als grote wens
Mali was ook in 2021 veelvuldig in het nieuws. Na een eerste 
militaire coup in 2020 volgde in april 2021 een tweede militaire 
machtsovername. Het team van ADI reageerde als altijd met 
de nodige nuchterheid: ‘Bamako is ver weg, bij ons gaat het 
werk gewoon door. De enige wens die we hebben is dat het 
veilig wordt hier’. Zoals dit jaarverslag laat zien is er ook het 
afgelopen jaar weer enorm veel werk verzet. Het beeld dat 
we van het team van ADI krijgen biedt de nodige nuancering 
bij alle nieuwsberichten. De ontwikkelingen in Mali zijn 
turbulent maar ondanks alle obstakels en moeilijkheden 
is er ook enorm veel veerkracht en creativiteit en wordt 
het merendeel van de geplande projecten uitgevoerd zoals 
afgesproken. 

Ver van eenvoudig 
Simpel is het werk voor ADI in 2021 zeker niet te noemen. Er 
zijn corona beperkingen, lerarenstakingen, de belangrijkste 
toevoerroute voor Pays Dogon – de weg tussen Bandiagara 
en Bankass – blijft voortdurend onveilig, er zijn veel 
ontheemden en prijzen voor bouwmaterialen en eenvoudige 
levensmiddelen schieten de lucht in. Tegelijkertijd zijn 
er ook voorzichtige positieve ontwikkelingen. De lokale 
vredesdialoog tussen Peul en Dogon maakt dat meer mensen 
zich veilig voelen om hun land te bewerken, de eerste 
inwoners van het Peul dorp Boumbou keren terug en op de 
vlakte en rond ADI epicentrum Sogue Yagem, is in 2021 weer 
meer activiteit mogelijk. 

Dialoog als antwoord
Hoe alle ontwikkelingen in Pays Dogon gaan uitpakken is 
ongewis. Sinds eind 2021 is er meer militaire activiteit in de 
regio. Het stemt bewoners hoopvol maar roept ook vragen 
op. Gaat dit echt vrede opleveren? Het team van ADI, op dit 
moment een van de weinige NGO’s die nog actief zijn in Pays 
Dogon, werkt ondertussen door op de ingeslagen weg. Altijd 
in dialoog en in samenwerking met de bewoners. ‘We staan 
naast en tussen de mensen’, aldus directeur Saidou Teme. 
‘Wat er ook gebeurd, we gaan door’. 

Sinds 2012 is het onrustig in Mali. In eerste instantie 
vooral in de noordelijke provincies maar de laatste 
jaren juist ook in het werkgebied van ADI en PPD 
in centraal Mali. In feite komen in Pays Dogon alle 
soorten van wereldproblematiek samen. 
bevolkingsgroepen, armoede, geweld, banditisme, 
Jihadisme, klimaatverandering. Voor wie het nieuws 
leest is het moeilijk voorstelbaar dat er ondertussen 
ook nog ‘gewoon’ geleefd en gewerkt wordt in Pays 
Dogon. En toch was dat, ook het afgelopen jaar, 
wederom het geval.  

Het team van Association Dogon Initiatives (ADI)
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O n d e r w i j s
8d e  m o t o r  va n  o n t w i k k e l i n g

We houden ons bezig met de ondersteuning van het 
primair en voortgezet onderwijs in Pays Dogon. In het 
gebied zijn stevige, duurzame scholen nodig met een 
goed ontwikkeld onderwijsprogramma. Samen met de 
Malinese autoriteiten en de onderwijscollega’s van ADI 
werken we aan nieuwe onderwijsmethoden, trainen 
leraren en ondersteunen technisch voortgezet onderwijs 
om de jongeren een toekomst in de regio te bieden.
Leerkrachten van 60 scholen uit het negenjarige 
basisonderwijs worden getraind in een manier van 
werken die zich richt op het actief deelnemen van 
kinderen. Ervaringen uitwisselen, vragen stellen, 
initiatieven durven nemen en niet bang zijn om fouten 
te maken. Het pedagogisch klimaat in de klas verbetert, 
de leraar geeft met meer plezier les en kinderen  

 
leren makkelijker. Deze benadering heet l’Approche 
Pédagogique des Mots Imprimés (l’AMI). Sinds enige 
jaren ontwikkelen we een programma l’AMI op de twee 
opleidingen voor leerkrachten (IFM) in Pays Dogon. 
Ook bij alfabetiseringscursussen in vrouwengroepen 
wordt de methodiek ingezet. Zo ondersteunen we goed 
onderwijs voor kinderen en volwassenen in Pays Dogon, 
altijd aansluitend bij de wensen in Mali. 
In 2021 is er ondanks schoolsluitingen vanwege Covid-19 
lockdowns en de onveilige situatie in Pays Dogon veel 
onderling contact geweest tussen leerkrachten. Ook 
gingen de scholingen voor leerkrachten door, zijn er 
schoollokalen opgeknapt, leerden vrouwen en mannen 
rekenen en lezen, en uit de schooltuinen werd groente 
geoogst.  

7

Baranés bereiden zich voor op de opleiding van nieuwe docenten

Toch training van de AMI baranés
Elk jaar trainen we de AMI baranés, (‘barané’ is het Dogon 
woord voor experts), de gevorderde leerkrachten die hun 
collega’s in het toepassen van l’AMI begeleiden. Vanwege 
de Covid-19 pandemie ging deze training in 2021 niet 
door. Door de veiligheidssituatie in Pays Dogon was het 
onmogelijk om alle AMI baranés op één plek bijeen te laten 
komen. Ook waren de scholen vele maanden gesloten. 
Toch organiseerde ADI op twee plekken in Pays Dogon 
(Bandiagara en Koro) bijeenkomsten voor de AMI baranés 
uit die regio. De inhoud van het programma werd voorbereid 
met de trainers uit Nederland en tijdens de bijeenkomsten 
was er een onlineverbinding tussen Mali en Nederland. De 
deelnemers waardeerden de bijeenkomsten. In de eerste 
training oefenden de AMI baranés met het maken van lessen 
en bespraken vaardigheden om hun collega’s te begeleiden. 
Een belangrijk onderdeel van de tweede training was het 
maken van een plan om meer samen te werken met andere 
organisaties in het dorp.  Eind 2021 bleek dit op veel scholen 
goed van de grond gekomen: er zijn lokalen bijgebouwd, 
verblijven voor leerkrachten, een naaiatelier opgezet, de 
vrouwen- en schooltuinen groeien en bloeien, acties om 
meer kinderen uit het dorp naar school te krijgen hebben 
succes en voorlichting over ziektes is opgezet. 



9 Nieuwe modelklassen 
Op twee scholen, in de regio’s Madougou en Koro, is een 
modelklas ingericht: op de geverfde muren zijn een kastje 
en latten aangebracht om het werk van de leerlingen te laten 
zien. De bedoeling van de modelklassen is de leerkrachten en 
andere scholen te inspireren om met simpele middelen een 
prettige leeromgeving in te richten. In elk van de vijf regio’s 
waar ADI onderwijsprojecten heeft is nu een modelklas. 

Brieven 
De correspondentie van scholen in Mali met scholen in 
Nederland stond door Covid-19 op een laag pitje. Leerlingen 
in Mali en Nederland schreven elkaar 122 brieven.

Schooltuinen
In 2021 ondersteunde ADI 16 schooltuinen. De schooltuinen 
zijn door de oudercomités bebouwd, vaak in combinatie met 
de vrouwentuinen. Vanzelfsprekend werkten de kinderen 
hierin mee.  Ook in 2021, net als 2020, droegen de tuinen 
belangrijk bij aan de voedselvoorziening in de dorpen, 
omdat vooral op de vlakte van Pays Dogon door de onveilige 
situatie een aantal velden niet bewerkt kon worden. 
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Onderwijs impact in 2021
Basisscholen | 60 scholen werken met l’AMI. 
Leerkrachten | 31 AMI baranés namen deel aan 
de nascholingen. 124 leerkrachten woonden de 
terugkomdagen bij. 2 modelklassen zijn gerealiseerd. 
6 scholen zijn bezocht door ADI en de 11 conseillers 
pédagogiques van de 5 CAP’s (regio’s binnen Pays 
Dogon)
Alfabetisering | ADI heeft 8 centra voor alfabetisering.
18 alfabétiseurs volgden nascholing van ADI en 2 
conseillers pédagogiques.
174 vrouwen en 46 mannen namen deel aan de 
alfabetiseringscursussen.
Schooltuinen | 14 schooltuinen bij scholen met l’AMI 
functioneren goed, 2 schooltuinen gedeeltelijk 
vanwege gebrek aan water.
Correspondentie | 122 leerlingen van 2 Malinese 
scholen schreven brieven aan 122 leerlingen in 
Nederland
IFM | 24 docenten (inclusief 4 directieleden) van 2 
IFM’s (=pabo’s) zijn betrokken bij l’AMI. Op de IFM’s 
monitoren 2 begeleiders en 1 coördinator van IPRES 
(inspectie van het hoger onderwijs) het onderwijs 
over l’AMI.

Terugkomdagen
ADI organiseerde in 2021 in Bandiagara en Koro twee 
terugkomdagen voor leerkrachten. De AMI baranés 
begeleidden deze dagen inhoudelijk, met hulp van de 
conseillers pédagogiques (de begeleiders vanuit de 
Malinese overheid). Deelnemers waren de leerkrachten die 
de starttraining van l’AMI in 2020 hebben gevolgd. 

L‘AMI in de praktijk 
Een maand na de terugkomdagen (twee keer per jaar) gaan 
vertegenwoordigers van ADI en de conseillers pédagogiques 
(CP’s) bij de scholen langs om te kijken hoe de leerkrachten 
l’AMI in de praktijk van hun school toepassen. Samen met 
de leerkrachten worden verbeterpunten vastgesteld, die bij 
een volgend bezoek weer onderwerp van gesprek zijn. Om 
veiligheidsredenen konden ADI en de CP’s 14 van de 60 
scholen niet bezoeken. Deze scholen kregen uitgebreide 
telefonische ondersteuning. Directeuren, AMI baranés en 
leerkrachten vinden de bezoeken heel nuttig. ADI organiseert 
als enige in Pays Dogon deze schoolbezoeken.  

Geen nieuwe starttraining 
Vanwege Covid-19 en de schoolsluitingen is er in 2021 geen 
starttraining voor nieuwe leerkrachten georganiseerd.

L’AMI op IFM 
In 2020 is een aantal docenten van de pabo-opleidingen 
(Institut de Formation des Maîtres) in Koro en Sevaré getraind 
in l’AMI. Door covid-19 en de schoolsluitingen hadden deze 
docenten pas in de tweede helft van 2021 voor het eerst 
gelegenheid de vaardigheden in hun lessen toe te passen. In 
twee videoconferenties wisselden zij met ADI, een trainer in 
Nederland en twee begeleiders van de Malinese staat (van 
IPRES) hun ervaringen uit. Ook was er een aparte afspraak 
van ADI, de Nederlandse trainer en de begeleiders van IPRES 
over het verloop, de wensen en de hobbels van de leraren. 

Alfabetisering
ADI organiseerde in 2021 twee bijscholingen in het Dogon 
voor 18 alfabétiseurs, docenten die alfabetiseringscursussen 
geven volgens een door de staat Mali goedgekeurde 
methodiek. ADI heeft zelf zeven alfabétiseurs in dienst 
voor de lessen aan de vrouwengroepen van ADI. In deze 
cursussen die ’s avonds na het werk van de vrouwen en 
mannen plaatsvinden, wordt aandacht besteed aan taal- en 
rekenvaardigheden. Dit moet de vrouwen en mannen in staat 
stellen hun levensomstandigheden te verbeteren en kleine 
ondernemingen te runnen. ADI bezocht de alfabétiseurs 
tijdens de lessen en overlegde over hun werkplan. Vanaf 
2021 duurt de cursus drie in plaats van twee jaar. Dit moet 
leiden tot nog betere resultaten.

Bijscholing in Sangha

l’AMI werkt!

220 volwassenen namen deel aan de alfabetiseringscursussen

Leerlingen in een van de 16 schooltuinen van ADI 



12Evaluatie door GADS-Mali 2020/2021
In december 2021 is een evaluatie van alle ADI-activiteiten 
op onderwijsgebied uitgevoerd door Groupe d’Action 
pour le Développement du Sahel au Mali, (GADS-Mali). 
Hij voerde gesprekken met leerlingen, AMI baranés, 
leerkrachten, conseillers van de CAP’s, begeleiders van 
alfabetiseringscursussen, docenten en directie van de IFM’s. 
Wat gaat goed, welke knelpunten en ideeën voor verbetering 
zijn er? 

11 p r a k t i j k o n d e r w i j s  v o o r  J o n g e r e n

Ontwikkeling van het curriculum
In Mali verzorgen diverse landbouwscholen opleidingen 
in landbouw- en irrigatietechniek. Er was echter nog geen 
enkele school die opleidt tot een praktijkdiploma ofwel bac 
professionnel. Om deze reden werd in 2021, samen met 
het Ministerie van Onderwijs van Mali, gewerkt aan de 
ontwikkeling van twee nieuwe curricula voor de LPS. Net als 
overal ter wereld is dit ook in Mali een lang en ingewikkeld 
proces waarbij verschillende commissies binnen het 
ministerie zich over de lesinhoud buigen. Ondanks de nodige 
vertragingen werden beide curricula eind 2021 opgeleverd. 
Een belangrijke stap, want zonder erkend curriculum 
worden simpelweg geen docenten en leerlingen naar de LPS 
verwezen. De eerste stap is dus gezet, maar daarmee zijn we 
er nog niet. 

Tekort aan docenten
Voor de nieuwe opleidingen in landbouw en water/irrigatie 
zijn nieuwe vakdocenten nodig. Ons idee was om deze 
docenten half 2021 aan te stellen, aanvullend te trainen, zodat 
ze in het nieuwe schooljaar, oktober 2021, van start konden 
bij beide opleidingen. Dit was iets teoptimistisch. Door 
alle politieke ontwikkelingen in Mali en door veelvuldige 
stakingen in het onderwijs werden er de afgelopen twee 
jaar geen examens voor docenten afgenomen. En dus kon 
ook het Ministerie van Onderwijs geen docenten aan de LPS 
toewijzen. De start van de landbouw- en wateropleidingen 
werd hierdoor onmogelijk en zelfs voor komend jaar is 
de toestand zorgelijk. ‘Als er in 2022 al examens zijn, dan 
hebben we budget om veertig docenten aan te stellen, 
terwijl er vraag is naar 600’, aldus de medewerkers van het 
directoraat voor technisch en professioneel onderwijs. 

Creatieve oplossingen 
Het is voor de LPS een verre van eenvoudige situatie. Zoals 
altijd werken de docenten stug door en bedachten creatieve 
oplossingen. Ook de opleidingen in bouw en elektra konden 
versterking van het docententeam gebruiken, maar gingen 
in 2021 gewoon door. ‘Het was een hele drukke tijd, maar we 
redden het’, aldus docent Chiaka Goïta. ADI legt ondertussen 
contact met landbouwscholen in de regio om te zien of er 
mogelijkheden zijn om docenten tijdelijk in te huren of zelfs 
permanent te delen met een andere school. Tot slot wordt 
ook de proeftuin bij de LPS – aangelegd voor praktisch 
landbouwonderwijs – slim ingezet. De vrouwengroepen 
van Sangha maken er, zolang er nog geen studenten zijn, 
dankbaar gebruik van en telen er hun uien, groenten en 
kruiden. 
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Leerlingen zijn actiever in de klas dan 
voor de invoering van l’AMI, ze zijn 
nieuwsgierig en betrokken.

De kwaliteit van de leerkrachten is 
verbeterd. De AMI baranés vinden dat hun 
zelfvertrouwen is toegenomen.

2

Het realiseren van l’AMI is in de praktijk 
niet altijd makkelijk, o.a. door de grote 
klassen, de combinatie van leerjaren bij 
elkaar, het gebrek aan materiaal. Ook 
speelt in een aantal regio’s de onveiligheid 
een grote rol.

3

Onderlinge ondersteuning van 
leerkrachten, en tussen AMI baranés en 
leerkrachten, is belangrijk om problemen 
het hoofd te bieden. Ook moet uitwisseling 
tussen scholen uitgebreider worden 
opgezet. 

4

Deelnemers waarderen de 
alfabetiseringscursussen. De vrouwen 
en mannen hechten veel belang aan het 
onderlinge contact.  

6

De IFM’s (de pabo’s) zien de grote 
voordelen van de voor hen nieuwe 
methodiek l’AMI. Integratie van l‘AMI in 
het curriculum krijgt steun van de directie 
van de IFM’s en de begeleiders van IPRES. 

5

Een samenvatting van deze evaluatie:

Lycée Professionnel Sangha
Gebrek aan praktisch opgeleide technici en tegelijkertijd 
een steeds groter wordende groep jongeren die geen 
werk vindt. Deze combinatie leidde tot het startsein 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 
driejarige 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. In 2022/2023 starten twee nieuwe vakrichtingen, 
voor landbouw- en water/irrigatietechniek. De LPS 
is de eerste school in Mali die opleidt tot de graad 
bac professionnel. De school sluit hiermee aan bij de 
lokale wens om jongeren minder theoretisch en meer 
praktijkgericht op te leiden, zodat zij na hun scholing ook 
daadwerkelijk werk kunnen vinden of zelfstandig aan de 
slag kunnen. 

Samenwerking ADI-PPD
De samenwerking tussen de afdeling onderwijs van ADI en 
de PPD-onderwijsgroep verloopt soepel. Saidou Traoré is de 
coördinator van het onderwijsprogramma. Hij begeleidt de 
cursussen in Bandiagara en in Koro doet Gédéon Kassogué 
dit. Samen hebben zij contact met de IFM’s (pabo’s). De 
ervaringen, mogelijkheden en behoeften uit de praktijk zijn 
leidend voor de trainingen in het onderwijsprogramma. ADI 
dient voor de uitvoering van een activiteit een deelbegroting  

 
in, die PPD goedkeurt. De evaluatie van eind 2021 en de 
schoolbezoeken in december vormden input voor gesprekken 
van ADI en PPD over het programma voor 2022. Er blijkt 
vooral grote behoefte aan nieuwe leerkrachten die opgeleid 
worden in l’AMI. Op sommige scholen heeft een minderheid 
van de leerkrachten een training in l’AMI gevolgd, wat een 
belemmering is voor het doorvoeren van deze manier van 
werken in de hele school.   

De vrouwengroepen maken gebruik van de proeftuin bij de LPS
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Kwaliteitsimpuls
Jongeren bij praktijkschool LPS opleiden in praktische 
landbouw- en irrigatietechnieken, is één deel van de 
opdracht van Project DJAM. Naast de ontwikkeling van 
nieuwe lesprogramma’s (zie het hoofdstuk over de LPS) 
is in 2021 veel aandacht besteed aan voorbereidende 
werkzaamheden: het trainen van de docenten management 
van de LPS. Kenniscentrum CINOP heeft met doorlopende 
online sessies de docenten getraind in competentiegericht 
onderwijs, kwaliteitsbeleid en ondernemerschap. Hoewel 
we gehoopt hadden dat vooral de nieuwe praktijktrainingen 
in landbouw- en irrigatietechnieken van start konden gaan, 
geven deze inhoudelijke trainingen de school ook een 
belangrijke kwaliteitsimpuls. 

Pa r t n e r s c h a p  v o o r  V o e d s e l z e k e r h e i d 14

Project DJAM
Voortdurende onveiligheid en de gevolgen van 
klimaatverandering maken de leefomstandigheden 
in de Pays Dogon steeds moeilijker. Ook de 
voedselvoorziening is verder in de knel gekomen en 
heeft versterking nodig. Sinds januari 2020 werken 
ADI en PPD in een breder samenwerkingsverband 
aan structurele verbeteringen in land- en tuinbouw 
en waterbeheer. Het versterken van de lokale kennis 
en capaciteit staat daarbij centraal. Project DJAM, 
gefinancierd door het Nederlandse Ministerie 
van Buitenlandse zaken via het NUFFIC Orange 
Knowledge Programma, wordt uitgevoerd door 
ADI, PPD, Lycée Professionnel Sangha (LPS) en de 
Maastricht School of Management, Kenniscentrum 
CINOP, Université Delta C, landbouwhogeschool IPR/
IFRA, Viewpoint Productions en Yamarou Photo. 
Het project bestaat uit vier onderdelen en heeft, na 
verlenging in 2021 tot eind 2022, een totale looptijd 
van drie jaar.  

Alles draait om water: vrouwen halen drinkwater en doen de afwas en was bij dit waterpunt  
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Capaciteitsversterking ADI 
Het Malinese opleidingsinstituut Delta-C trainde ondertussen 
het team van ADI. Want ook dat is een doel van Project DJAM: 
zorgen dat het team van ADI met nog meer kennis en kunde 
ondersteuning kan bieden aan de inwoners van Pays Dogon. 
Samen met het team van ADI is hiervoor een trainingsplan 
opgesteld en kwamen er regelmatig docenten van Delta C 
naar Sangha om het team van ADI te trainen. In 2021 werd op 
deze manier gewerkt aan een strategisch beleidsplan, aan 
de verbetering van rapportages en het gebruik van Excel, 
het schrijven van fondsaanvragen, aan conflictbemiddeling 
en aan de ontwikkeling van leidinggevende capaciteiten 
die nodig zijn voor de begeleiding van onder meer 
vrouwengroepen.

Train-de-trainers 
Het derde deel van Project DJAM voorziet in het doorgeven 
van kennis over landbouw en irrigatietechnieken aan 
de inwoners van Pays Dogon in het algemeen en aan 
vrouwengroepen in het bijzonder. Voor het doorgeven van 
kennis wordt een train-de-trainers methode gebruikt. Delta-C 
traint de medewerkers van ADI die op hun beurt de kennis 
direct doorgeven aan de vrouwengroepen. In 2021 trainden 
ze het houden van kleinvee en kippen. Begin 2022 staan 
trainingen in tuinbouw op het programma. Het team van 
ADI heeft daarnaast ook geleerd om trainingsbehoeften van 
de bevolking te identificeren en te vertalen naar passende 
trainingen. Deze kennis kan ADI in de toekomst helpen nog 
beter in te spelen op dergelijke wensen. 

Ontwikkeling in beeld 
Het vierde en laatste onderdeel van Project DJAM omvat dat 
alle projectactiviteiten worden gevolgd door het team van 
Yamarou Photo, een Malinees collectief van fotografen, tele-
visiemakers en kunstenaars, die vanuit Nederland gesteund 
en getraind worden door Viewpoint Productions. Yamarou 
Photo maakte in 2021 diverse trips naar de projecten in Pays 
Dogon en haalde beeldverhalen op bij de deelnemers. De 
werkzaamheden van Yamarou vormen de basis voor een on-
line leeromgeving en helpen om het werk in Pays Dogon bre-
dere bekendheid te geven, met name ook in Mali zelf. 

Uitbreiding netwerk ADI 
Een belangrijke ‘bijvangst’ van Project DJAM is dat het 
netwerk van ADI, in Nederland en in Mali zelf, de afgelopen 
twee jaar enorm gegroeid is. De samenwerking met alle 
consortiumpartners resulteerde ook in 2021 in veel nieuwe 
contacten die ADI in de toekomst van dienst kunnen zijn. Een 
mooi voorbeeld hiervan is de presentatie van Project DJAM 
tijdens cultureel Festival Ogobagna. Met een foto-expositie 
en mini-bioscoop werd daar aandacht gevraagd voor het 
dagelijks leven en werk van vrouwen in Pays Dogon. In de 
festivalweek bezocht het team van ADI diverse vrouwelijke 
ondernemers in Bamako en werd een workshop georganiseerd 
om kennis uit te wisselen met vrouwenorganisaties uit de 
hoofdstad. 

Het team van ADI: leiders van de vier epicentra

De uitbreiding van het Lycée 
Professionnel Sangha (LPS) met 
opleidingen in landbouw en 
water/irrigatie.

Het versterken van de capaciteit 
van de teams van zowel ADI als 
LPS.

De ontwikkeling en uitvoering 
van een train-de-trainers 
programma in landbouw 
en irrigatie gericht op 
vrouwengroepen in Pays Dogon.

Video research en de 
ontwikkeling van een online 
leerplatform.

PROJECT DJAM BESTAAT UIT VIER NAUW 
GERELATEERDE ONDERDELEN:

Veel aandacht voor het dagelijks leven van vrouwen in Pays Dogon op Festival Ogobagna 



Nieuw water in de dorpen 
Met enthousiasme en enorme inzet werkt ADI in Pays Dogon 
aan nieuwe watervoorzieningen in de vorm van ‘châteaux 
d’eau’, ofwel watertorens met een pomp op zonne-energie. 
De behoefte aan schoon water is groot. De watervoorziening 
via een toren met een groot reservoir maakt het halen van 
water minder inspannend, wat vooral voor de vrouwen 
goed nieuws is. De dorpen waarderen dit enorm. En, het 
‘nieuwe’ water draagt bij aan een betere gezondheid en 
voedselzekerheid van alle bewoners.

Financiering voor acht torens
Begin 2021 is de eerste proef, met twee watertorens in 
Koundou en Wadouba, door het fonds van Marie Stella Maris 
en Aqua for All goedgekeurd. Na de succesvolle oplevering 
hiervan kon ADI van start met de bouw van nog eens acht 
watertorens (in de periode 2021-2023). Elke watertoren vergt 
een investering van ongeveer 20.000 euro. Het ADI team 
doet met elke watertoren meer ervaring op. De verwachting 
is dat de torens door routine steeds sneller gebouwd kunnen 
worden. Idealiter zou dit ook moeten leiden tot een verdere 
kostenreductie, maar ook in Mali is inflatie een actueel 
probleem: de prijzen van bouwmaterialen zijn in 2021 enorm 
gestegen. 

Drie watertorens klaar 
In de dorpen Tuégou, Amala Guené en Nigari Donou bouwde 
ADI watertorens. In Nalou startte ADI en loopt de bouw nog 
door in 2022. Voor alle dorpen geldt dat de watertoren van 
harde geperste leemsteen past bij de traditionele bouwstijl en 
in het rotslandschap. Voor de start van de bouw wordt steeds 
onderzoek gedaan naar de waternoodsituatie, de geofysieke 
omstandigheden en organiseert ADI besluitvorming en 
goedkeuring van de bewoners.

wat e r
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Soms lijkt het waterprobleem in Pays Dogon 
onoplosbaar. Zo’n uitgestrekt gebied, zoveel mensen 
en zoveel problemen met wegen, boren, graven en 
de veiligheid. Wij lossen het waterprobleem niet 
op, maar elke watervoorziening is er weer een en 
honderden mensen profiteren daarvan. Daar doen 
we het voor. De watertorens die we in 2021 gebouwd 
hebben liggen allemaal tegen de rotswanden van 
Pays Dogon of op het plateau. Dat kon door de 
onveiligheid niet anders. Afgelopen jaar investeerde 
de overheid veel in het vergroten van de veiligheid. 
Ook hebben Peul en Dogon afspraken gemaakt om 
te kunnen samenleven. Daarmee werd de vlakte een 
stuk veiliger en gingen de boeren van de Dogon daar 
hun velden op om het land te bewerken. Dit betekent 
voor ons in 2022 dat we voorzichtig na kunnen denken 
over watertorens in de dorpen van de vlakte, waar 
het waterprobleem immens is. Een watertoren zorgt 
niet alleen voor schoon drinkwater; het water brengt 
ook meer hygiëne en is cruciaal voor het succesvol 
verbouwen van groente in de vrouwentuinen. Met 
water verbetert de algehele leefbaarheid in elk dorp.

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

De watertoren van Amala is klaar

Bewoners van Nigari zijn blij met het nieuwe reservoir 
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• Het boorgat wordt geboord. 
• Na de in Mali verplichte fysische analyse concludeert het regionale 

lab van Mopti dat het water uit deze put van goede kwaliteit is.
• De metselaars bouwen de toren, gevolgd door loodgieters- en 

elektriciteitswerk voor de aansluiting op de zonnepanelen.
• Het dorp richt een watercomité op en ADI maakt afspraken over het 

beheer en onderhoud van de watertoren en het reservoir.

• De feestelijke oplevering vindt op 29 november plaats, in 
aanwezigheid van de burgemeester van Sangha. 

• Bij het in gebruik nemen van de watertoren krijgen vrouwen 
hygiëne-sets en geeft ADI een training over hoe om te gaan met 
water en hygiëne.

• Met het werkveld Groene Woestijn vindt overleg plaats over de 
aanleg van tuinen en het gebruik van water uit het reservoir.

• ADI graaft een put, maar het water wordt afgekeurd. 
• In 2021 pakt ADI dit project weer op.
• De oplossing is een nieuw, dieper boorgat dan de put uit 2019.
• ADI gaat een samenwerkingsovereenkomst met het dorp aan: samen 

met de Franse ngo Via Sahel Gascogne maken de dorpsbewoners de 
weg vanaf Sangha geschikt voor het zware boorvoertuig.

• De waterputten staan in maart droog. 
• Er is geen schoon water behalve in de spleten in de klif. 
• De dorpsbewoners gebruiken het enige bestaande boorgat om 

traditionele redenen niet. 
• In 2019 staat de bouw van de watertoren van Tuégou op de ADI-lijst 

van proefprojecten. 

WATERTEKORT IN HET DORP

PROJECTUITVOERING

DRINKWATER BESCHIKBAAR!

2018

2021

LAATSTE VOORBEREIDINGEN

OP ZOEK NAAR EEN OPLOSSING

Hoe de watertoren er kwam in Tuégou

Nieuwe en oude boorgaten
Ook in de andere drie dorpen Amala Guené, Nigari Donou 
en Nalou verliep het werkproces ongeveer op dezelfde 
manier als in Tuégou. In Amala Guené werd een oud boorgat 
schoongespoten. Naast de watertoren is een reservoir van 
5 m3 aangelegd voor bevloeiing van de tuinen van de 
vrouwen in het dorp. Nigari Donou/Kenou had voldoende 
waterpunten. Een van de vier boorgaten is daar gebruikt voor 
de nieuwe watertoren, met een reservoir van 6 m3, eveneens 
voor irrigatie van vrouwentuinen. In Nalou was de situatie 
erg nijpend: veel vrouwen moesten – vaak met kinderen 
op hun rug – een kilometer van het dorp water halen uit 
een oude put. Daarom werd besloten om een waterpunt 
dichter bij het dorp te realiseren. De dorpsbewoners hakten 
natuurstenen voor de basis van de watertoren en de bouw 
startte in november 2021. 

2022: naar de vlakte en het plateau
Tot op heden zijn er nog geen watertorens gebouwd rond 
het epicentrum Sogou Yagem, op de vlakte, terwijl juist ook 
daar de behoefte aan schoon drinkwater groot is. Omdat 
het water op de vlakte van grote diepte moet komen, bieden 
handpompen geen oplossing. Een watertoren bouwen in 
deze regio van Pays Dogon is echter een grote uitdaging. 
Enerzijds door de nog steeds aanwezige veiligheidsrisico’s. 
Anderzijds door de veelal moeilijk begaanbare wegen die 
het vervoer van bouwmaterialen bemoeilijkt. Ondanks deze 
obstakels wil het team van ADI in 2022 toch een eerste toren 
met reservoir gaan bouwen in de vlakte – bij het dorp Bandé. 
Om ervoor te zorgen dat de geplande toren binnen budget 
kan worden gerealiseerd zal in dit geval gebruik gemaakt 
worden van een stalen in plaats van stenen basis. Zonder 
deze aanpassing van het bestaande ontwerp is de bouw van 
een watertoren in de vlakte simpelweg niet mogelijk. Lokale 
vaklieden gaan het werk doen. Naast de watertoren op de 
vlakte gaat ADI er twee op het plateau bouwen. Omdat PPD 
en ADI hechten aan de oorspronkelijke architectuur wordt de 
basis daar weer met stenen gebouwd.  

Een prijs voor belangrijke impact
De bouw van de watertorens in Pays Dogon bleef ook 
internationaal niet onopgemerkt: in 2021 kreeg het team 
van ADI een mooie opsteker. De ’Special designed water 
towers with a broad impact on environment and regional 
development’ is verkozen tot Winnaar van de Energy Globe 
National Award Mali 2021, een jaarlijks terugkerende prijs 
voor duurzame ontwikkelingsprojecten. 

De watertoren van Tuégou 

Water impact in 2021
Watertorens | Er zijn 3 watertorens met pompen op 
zonne-energie gerealiseerd voor 6300 inwoners van 
Tuégou, Amala Guené en Nigari Donou. 
Een vakkundig team onderhoudt handpompen en 
doet onderzoek naar de mate van waterzekerheid in 
ongeveer 20 dorpen.
Een curriculum voor het wateronderwijs op het Lycée 
Professionnel in Sangha is in ontwikkeling. 
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Iedereen werkt mee aan de duinfixatie

Het doel van het Groene Woestijn-programma is 
bijdragen aan een bloeiende gemeenschap in een 
mooi, gezond en groen Pays Dogon – voor beide volken 
die daar leven. De focus van het Groene Woestijn-
programma ligt op het herstellen van het landschap 
(bomen planten, erosie bestrijden), en voedselzekerheid 
(tuinen). Het Groene Woestijn-programma koppelt een 
aantal samenhangende projecten. Een van de doelen 
daarin is een nieuwe zonering van het landschap, 
met daarin groene ‘safe havens’, van waaruit de 
natuur zich kan herstellen. Een tweede doel is de 
productieomstandigheden voor voedsel te verbeteren – 
bedreigingen voorkomen, bodem en waterhuishouding 
verbeteren, en land- en tuinbouw te ondersteunen.
Vertaald naar projecten en acties is dat: begrazing 
reguleren (zoneren), natuurlijke vegetatie terugbrengen, 
wind- en watererosie stoppen, water vasthouden, 
akkers beschermen, bos en bomen planten, tuinen 
aanleggen, irrigatiemogelijkheden verbeteren, houtbesparing  

 
stimuleren en kennis en training brengen. Het 
programma is vanaf het begin 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. Recent 
– in verband met voedselonzekerheid als gevolg van 
de onveiligheid – is ook landbouw in het programma 
opgenomen. Alle projectonderdelen hangen samen en 
versterken elkaar. Daarop zijn ze uitgekozen. De lokale 
gemeenschap is aanvrager en uitvoerder van een project. 
ADI is projectmanager en supervisor en PPD ondersteunt 
met kennis en geld als duidelijk is dat er draagvlak is.
Het Groene Woestijn kan gezien worden als bijdrage aan 
de The Great Green Wall, het grootse project om de Sahel 
te vergroenen en daarmee het lokale klimaat milder te 
maken..
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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. 
Tegelijk worden zandzakken ingezet om geulen af te dammen 
en erosiestromen bij heftige regenval te onderbreken.   
Op het programma stonden de aanplant van 27 ha 
Euphorbia (struiken) en Telle (gras), de plaatsing van 
400 windschermen, en aankoop en plaatsing van 5000 
zandzakken in erosiegebieden. De duinfixatie was gepland 
voor Tuégou, Yendouma en Ibi, alle drie dorpen bij de klif. 
In werkelijkheid vond duinfixatie plaats in Ibi (11 ha), Youga 
Piri (9 ha), Yendouma (6 ha) en Tuégou (1 ha). ADI koos ook 
voor Youga Piri omdat men daar klaar was voor het werk. 
ADI deelde 2187 zandzakken uit aan de bevolking in alle 
interventiezones. 

Boszones: een win-winsituatie
Boszones zijn ‘safe ha¬vens’ voor de natuur, als vertrekpunt 
voor natuurherstel in het gebied. De boszones zijn in het 
Groene Woestijn Initiatief in eerste instantie ontwikkeld 
om de schaarste aan hout te keren, door aanplant van 
bomen binnen omheiningen, die de boompjes tegen vraat 
beschermen en bodembegroeiing mogelijk maken. Als de 
boompjes wat groter zijn geven ze schaduw en hout, houden 
vocht vast en zorgen voor matiging in het microklimaat. 
Ervaring leerde dat zij ook bijdragen aan voorkoming van 
duinerosie en dat een combinatie van landbouw met bomen 
een win-winsituatie oplevert. 
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 richt ADI zich op 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 afmetingen. Achter de duinen 
onderaan de klif, bij Youga Piri, werden in 2021 op 4 hectares 
4.800 bomen geplant, om het vegetatiedek te verbeteren 
en de woestijnvorming tegen te gaan, en 200 bomen ter 
vervanging van bomen op oudere locaties. 
Omdat er tot oktober 2020 op het totale budget van dit 
programmaonderdeel ongeveer € 8.000 minder dan geraamd 
was uitgegeven, werd besloten dit aan een onvoorzien 
project in het onderdeel ‘boszones’ te besteden, aan het 
herstel van de omheining van een van ADI’s oudste projecten, 
een boszone van 14 hectare uit 2012. Deze boszone was in 
2019 getroffen door een brand. ADI herstelde de omheining 
en verving de houten palen door stalen exemplaren. Veel 
bomen overleefden en deze boszone is letterlijk herrezen uit 
de as.

Focus op veilige gebieden
De omstandigheden in 2021 waren vergelijkbaar met 
het jaar ervoor: de planning en uitvoering van het 
Groene Woestijn-programma stond onder druk door de 
veiligheidsomstandigheden in Pays Dogon. In 2021 trokken 
jihadistische groeperingen vanuit het centrum van Mali ook 
naar Pays Dogon. Ze pleegden aanslagen en terroriseerden 
dorpen. Het gevolg was dat de Dogon boeren delen van hun 
velden opnieuw niet durfden te bewerken. Ook Peul konden 
niet rondtrekken, waardoor de gewoonte dat het vee van de 
Peul na de oogst de akkers van de Dogon bemestte, werd 
onderbroken. De situatie bezorgde de bevolking veel leed en 
beïnvloedde de uitvoering van ons programma.
Voor het Groene Woestijn-programma betekende het dat de 
focus bleef liggen op de gebiedsdelen die wel veilig waren 
- nabij de Bandiagara klif. Prioriteiten en faseringen in dit 
langlopende programma werden verschoven: wat eerst aan 
de beurt zou zijn, wachtte net als in 2020 op betere tijden.
Goed nieuws is overigens dat de spanning tussen de twee 
bevolkingsgroepen Peul en Dogon is afgenomen sinds in 
september 2020 afspraken voor vrede zijn gemaakt. Sindsdien 
zijn er in ons werkgebied vrijwel geen incidenten meer 
geweest. We zijn echter nog niet zover dat er gezamenlijke 
projecten uit voortkomen. 
De invloed van Covid-19 lijkt beperkt te blijven (voor 
zover bekend, want data waren schaars). Wel maakten 
reisbeperkingen door Covid-19 de uitvoering van het 
programmaonderdeel eco-training onmogelijk. Met steun 
van Wilde Ganzen heeft ADI in 2021 een succesvol project 
opgezet om hygiëne te bevorderen. 
Er is nog meer goed nieuws: ADI en PPD namen deel aan 
het Orange Knowledge Project DJAM van Nuffic, samen met 
de Nederlandse partners MSM, CINOP en ViewPoint en de 
Malinese universiteit Delta-C en het Lycée Professionel 

in Sangha. Het doel is Renforcer Résilience à l’Insécurité 
alimentaire et nutritionnelle. Het programma richt zich onder 
andere op training van vrouwengroepen en medewerkers 
van ADI, en het opzetten van opleidingen voor landbouw en 
water aan het Lycée Professionel in Sangha – hardware zowel 
als software. Voor de op voedsel gerichte Groene Woestijn- 
projecten luidt dit een groeispurt in: naast het Lycée is 
inmiddels een proeftuin aangelegd, die - in afwachting van 
implementatie van het onderwijsprogramma - voorlopig door 
een vrouwengroep gebruikt wordt. Het onderwijsprogramma 
is opgesteld en geaccrediteerd door de overheid. De 
opleiding start in november 2022. Het onderwijs is ingericht 
op tweerichting-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. DJAM omvatte 
2020 en 2021, maar is vanwege de vertraging bij de start met 
een jaar verlengd.

De oudste boszone uit 2012, in 2020 in de as gelegd door een bushbrand, kreeg in 2021 een nieuwe omheining 

Klaar om geplant te worden!

Groene Woestijn impact in 2021
Duinfixatie | In 2021 zijn 27 ha Euphorbia (struiken) en 
Telle (gras) aangeplant in Ibi (11 ha), Youga Piri (9 ha), 
Yendouma (6 ha) en Tuégou (1 ha). 
Boszones | Achter de duinen onderaan de klif, bij 
Youga Piri, werden in 2021 op 4 hectares 4.800 bomen 
geplant.
Boerenbomen | In 2021 zijn 500 bomen en 500 
boombeschermers aan vijftig gezinnen verstrekt.
Markttuinen | In 2021 zijn 5 tuinen aangelegd: in 
Banani (1 ha), Ireli Yenin (1 ha), Yendouma Sogol (1 
ha) Koundou Diguimbara (0,5 ha), Ibi Mana (0,5 ha).
Houtbesparende fornuizen | Er zijn 500 houtbesparende 
ovens gemaakt, verspreid, verkocht en geïnstalleerd.

Onderweg naar het duin



Houtbesparende fornuizen
Naast aanplant van bomen werkt ADI ook aan besparing 
van hout voor koken: via ondersteuning van de lokale 
productie, de aanschaf en installatie van houtbesparende 
fornuizen. Deze bestaan uit delen van stalen vaten in een 
lemen omhulsel. De gezinnen kopen de fornuizen en wij 
ondersteunen de aankoop, zodat ze betaalbaar zijn. Ook 
dit programmaonderdeel heeft met landschapsherstel te 
maken, want deze fornuizen verbruiken minder brandstof en 
wordt er minder hout uit de natuur gehaald. Een bijkomend 
positief effect is dat vrouwen minder tijd hoeven te besteden 
aan het sprokkelen van hout en zich bezig kunnen houden 
met activiteiten die inkomen opleveren. Bij het gebruik van 
de fornuizen komt minder rook vrij, wat ook gunstig is voor 
de gezondheid. 
In 2021 werden 500 houtbesparende fornuizen gemaakt, 
vervoerd en geïnstalleerd, hoofdzakelijk in de epicentra van 
Sangha, Wadouba en enkele in de vlakte en Koundou. ADI 
had te maken met een prijsstijging van materialen, mede als 
gevolg van onveiligheid op de aanvoerwegen.

 
 
 

 

Markttuinen: werk, voeding en extra inkomen
Er is veel vraag van vrouwengroepen naar ondersteuning 
bij de aanleg van groentetuinen. ADI legt deze tuinen 
samen met deze lokale vrouwengroepen aan en zorgt voor 
een watervoorziening en omheining. De tuinen leveren 
werkgelegenheid, voedsel en extra inkomen. De vrouwen 
krijgen beschikking over meer soorten groente en fruit voor 
hun gezin en kunnen overschotten verkopen. Voor 2021 
stonden vier tuinen op de planning: Ibi Mana (0,5 ha); Ireli 
Yenin (0,5 ha); Banani Amou (1 ha) en Koundou Dogomon 
(1 ha). 
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Ecotraining
Dit onderdeel van het Groene Woestijn programma was 
ook in 2021 onuitvoerbaar, door verschillende factoren. 
Wegens Covid-19 werd de bewegingsvrijheid beperkt en 
tijdens de voorbereidingen van de training verslechterde de 
veiligheidssituatie, waardoor de trainers niet naar het gebied 
konden reizen. 
Omdat dit laatste helaas ook in volgende jaren zal spelen, 
verandert ADI de tactiek: medewerkers van de verschillende 
epicentra worden in Sangha getraind, en geven hun kennis 
door aan de bevolking. Daarmee zal ADI de komende jaren 
ervaring opdoen.

Grote vraag naar boerenbomen 
In 2021 werden 500 boombeschermers gemaakt en verdeeld 
onder 50 boerengezinnen. Ook plantte ADI 500 bomen in 
Koundou, Ibi, Neni, Youga Nah en Yendouma. Dit populaire 
programmaonderdeel richt zich op aanplant van bomen op 
de boerenakkers. Het is om verschillende redenen gewild 
bij de bevolking. De bomen leveren hout, blad (veevoer) 
en vruchten op – maar ook schaduw en verkoeling in het 
maaiveld. Daar komt bij dat het vee in de schaduw kan rusten 
en als vanzelf mest op de akkers brengt. Wegens grote vraag 
is ADI van plan dit deel van het programma geleidelijk uit te 
breiden.

Er werden 500 houtbesparende fornuizen gemaakt en geïnstalleerd!500 boombeschermers werden gemaakt en verdeeld

De voorbereiding van een nieuwe boszone 

Veel vrouwen willen werken in een markttuin
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De ontwikkeling van vrouwelijk leiderschap en de 
ondersteuning van economische activiteiten voor en door 
vrouwen. Daarop richt het vrouwenprogamma van ADI en 
PPD zich sinds het begin, nu alweer ruim tien jaar geleden. 
Door met elkaar en met het team van ADI samen te 
werken doen de deelnemende vrouwen nieuwe kennis op, 
kunnen zij problemen delen en economische activiteiten 
ontwikkelen. In de eerste jaren van het programma 
groeide het aantal deelnemende vrouwengroepen snel en 
explosief. Mede onder druk van de lokale omstandigheden 
is de focus de afgelopen jaren verschoven naar verdieping 
van de werkzaamheden. Wat kunnen wij nog meer en 
beter doen om de vrouwen te ondersteunen? Duidelijk  

 
werd dat we het vooral moeten zoeken in kleinschalige 
land- en tuinbouwactiviteiten. In 2021 hebben wij, met 
dank aan Project DJAM, een eerste stap gezet naar nieuwe 
activiteiten in het vrouwenprogramma en de aanleg van 
nog meer vrouwentuinen (zie hoofdstuk Groene Woestijn). 
De combinatie van microkrediet en training creëert een 
vliegwieleffect. Bij sommige vrouwen werkte het in 2021 
zo, vertelt Sosselem, teamlid van ADI: ‘Een van de vrouwen 
die de training over pluimvee volgde is meteen aan de 
slag gegaan. Ze heeft zelf bij haar huis een kippenren 
gebouwd en net haar eerste kippen aangeschaft. Ik weet 
zeker dat meer vrouwen haar voorbeeld zullen volgen’.

ADI ondersteunt 80 vrouwengroepen in Pays Dogon!



29 80 Vrouwengroepen 
Vanuit de vier epicentra van ADI werden tachtig 
vrouwengroepen begeleid met een totaal van 8108 vrouwen. 
In 2021 zijn geen nieuwe partnerschapsovereenkomsten 
getekend. Het was voor het team van ADI niet altijd mogelijk 
om nieuwe groepen te bezoeken. Net als in 2020 speelde 
de onveiligheid in de regio een grote rol. Aan nieuwe 
partnerschappen met ADI gaat een lang traject vooraf. ADI 
werkt altijd met bestaande vrouwengroepen die zichzelf 
georganiseerd hebben. Deze groepen kunnen een aanvraag 
indienen voor partnerschap met ADI. Daarna volgt een serie 
bezoeken met als doel elkaar te leren kennen, onderling 
vertrouwen op te bouwen en te zorgen dat de deelneemsters 
weten wat de samenwerking inhoudt. Pas daarna wordt het 
partnerschap ondertekend en start de samenwerking. Met de 
nieuwe vrouwengroepen die zich in 2021 hebben aangemeld 
zal ADI in 2022 een overeenkomst afsluiten. 

Microkrediet 
In 2021 namen 7256 vrouwen deel aan het 
microkredietprogramma van ADI. In totaal werd € 180.338 
uitgeleend. Voor het eerst sinds de start van het programma 
namen minder vrouwen deel dan in het voorgaande jaar 
(7332 in 2020). Een deel van dit verschil is te verklaren uit het 
feit dat sommige groepen uit het programma van ADI stappen 
om het microkrediet zelfstandig (maar met begeleiding van 
ADI) te beheren en in te zetten. Deelnemende vrouwen 
betalen 5% rente per half jaar (of 10% per jaar). De helft van 
deze renteopbrengst blijft eigendom van de vrouwengroep. 
Verzelfstandiging is mogelijk als een groep voldoende eigen 
budget heeft opgebouwd. Dit laatste verklaart ook het verschil 
in uitstaand krediet in 2021 dat voor het eerst lager (bijna € 
7000) uitviel dan een jaar eerder. Een andere verklaring voor 
deze afname is dat een deel van de vrouwen, mede door de 
voortdurende onveiligheid in de regio, minder risico wilde of 
kon nemen en besloot geen lening aan te gaan.

Officiële opening Wadouba 
Op 27 februari 2021 is het nieuwe epicentrum in Wadouba 
officieel geopend. Het centrum, gebouwd door oud-
studenten van het Lycée Professionnel Sanhga, 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 een tuin aangelegd waar vijftig vrouwen hun 
eigen groente kunnen verbouwen. De volledige bouw van 
het epicentrum, plus de aanleg van de tuin en reparatie van 
een nabijgelegen waterdam, zijn mogelijk gemaakt door de 
Contribute Foundation.

30Vernieuwing trainingsprogramma 
‘Ik wist niet dat ik het kon, maar we hebben het gewoon ge-
leerd: we kunnen een kip injecteren. Het is ongelooflijk’. Sos-
selem was, als chef van epicentrum Sangha, deelnemer aan 
het nieuwe train-de-trainers programma van ADI (zie ook 
hoofdstuk Project DJAM). Docenten van Université Delta-C 
gaven dit jaar les in het houden van kleinvee en pluimvee. 
Twee onderwerpen die door de vrouwengroepen zelf waren 
aangevraagd. In beide trainingen ging het over voeding, me-
dische zorg, behuizing en algemene verzorging van de die-
ren. Het team van ADI leerde van Delta-C de ins en outs en 
gaf deze kennis vervolgens door aan de verschillende vrou-
wengroepen. Veel vrouwen gebruiken het microkredietpro-
gramma om een of meerdere geitjes, lammetjes of kuikens 
te kopen, deze groot te laten groeien en vervolgens weer te 
verkopen. Om dit succesvol te kunnen doen is veel kennis 
en kunde nodig over voeding en medische zorg, een reden 
waarom juist deze trainingen enorm in trek zijn. In 2022 zal 
het train-de-trainers programma nog verder worden uitge-
breid met trainingen in tuinderij, bemesting en irrigatie. 

Zeep en kleermakerij 
De trainingen in zeepmakerij en kleermakerij gingen 
ondertussen ook door. Inmiddels zijn er zes vrouwengroepen 
die zeep produceren voor de lokale markt en op elf locaties 
geven lokale kleermakers les in kleermakerij. Aan deze 
laatste training deden het afgelopen jaar 38 vrouwen mee 
De volledige opleiding kleermakerij beslaat drie jaar. De 
opleiding is in stukken opgeknipt, zodat de vrouwen de 
lessen naast hun reguliere werk kunnen volgen. 

Vrouwencentrum en kantoor Sangha 
In Sangha, onze centrale locatie, was uitbreiding een 
langgekoesterde wens. In 2021 startte daar de bouw van 
een nieuw leer- en ontmoetingscentrum voor vrouwen, 
gecombineerd met een nieuwe kantoor voor ADI. Net als in 
Wadouba wordt ook het centrum in Sangha multifunctioneel. 
Het team van ADI kan er werken en er is ruimte om 
doorlopend trainingen en bijeenkomsten te organiseren. 
Het nieuwe centrum komt op steenworp afstand van het 
huidige kantoortje van ADI waar het team, met meerdere 
medewerkers en vele bezoekers, inmiddels uitgegroeid is. 
Maar, werkplekken alleen zijn niet de belangrijkste drijfveer 
voor uitbreiding: de centrale ontmoetingsruimte in Sangha 
biedt nieuwe mogelijkheden om trainingen te organiseren 
op deze centrale locatie in Pays Dogon. 

Vrouwengroepen impact in 2021
Partnerschappen | 80 vrouwengroepen (gelijk aan 
2020) 
Leden | 80 vrouwen (gelijk aan 2020)
Microkrediet | 7256 vrouwen namen deel aan het 
microkredietprogramma; totaal uitstaand krediet per 
31.12.2021: €180.338
Kleermakerij | 11 trainingslocaties met in totaal 38 
leerlingen 
Zeepmakerij | 6 productielocaties

Feestelijke opening in Wadouba

De kip krijgt een injectie

De bouw van het nieuwe epicentrum in Sangha vordert gestaag
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Covid-19 
Na een grote preventiecampagne in 2020 werd het in 2021 
iets rustiger rond de Covid-19-pandemie. In Pays Dogon zijn 
er zeker mensen ziek geworden, maar nergens waren er 
grootschalige uitbraken. Toch gingen de preventieactiviteiten 
door. De lokale preventiewerkers (160 vrouwen) en 
onderwijzers (van twintig scholen) die in 2020 werden 
opgeleid hebben hun werkzaamheden in eigen omgeving 
voortgezet. ADI was tegelijkertijd doorlopend actief met 
informatieboodschappen via de lokale FM-radio. Toen in 
de tweede helft van het jaar de eerste doses Jansen Vaccin 
bij het ziekenhuis in Sangha arriveerden werden bewoners 
via de radio geïnformeerd over de mogelijkheid zich te laten 
vaccineren. ‘Nog steeds blijven we mensen attenderen op de 
noodzaak om afstand te houden en regelmatig hun handen  
te wassen’, aldus Saidou Teme, directeur van ADI. ‘Gek 
genoeg heeft de Covid ons ook iets goeds gebracht. De grote 
aandacht voor hygiëne en handen wassen heeft er ook voor 
gezorgd dat andere ziekten en virussen zich minder snel dan 
voorheen verspreiden.’ 

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

De gezondheidszorg in Pays Dogon kenmerkt zich 
door een aantal gedreven partijen die, veelal tegen 
de klippen op, proberen de bewoners van Pays Dogon 
te voorzien van basale medische zorg. Het is het 
terrein van een beperkt aantal getrainde artsen en 
verpleegsters die - soms met gevaar voor eigen leven 
- een positie in de regio accepteren. De rol die ADI op 
dit terrein levert is tweeledig. Omdat het team van ADI 
in direct contact staat met de bewoners in ruim tachtig 
dorpen kan informatie over gezondheid en preventie 
van ziekten snel en effectief verspreid worden, met 
radioberichten en via de training en begeleiding van 
burgerhulpverleners en vrouwengroepen. Daarnaast 
doet ADI aanvullend praktisch werk: als de overheid 
geen muskietennetten verspreidt dan doen wij dat 
zelf en als een Centre de Santé omhoog zit kijken we 
hoe we kunnen assisteren. 

Covid-vaccinatie in Sangha



Hulp aan ontheemden 
De samenwerking tussen ADI en Medicus Mundi Sur, ter 
ondersteuning van ontheemden, is in 2021 voortgezet. In de 
gemeenten Doucombo en Sangha werd graan uitgedeeld 
aan ontheemden uit de dorpen Djombolokandé, Ibi Kara, 
Gorogonou, Boutingué, Irewin, Banani, Ireli en Yayé. Deze 
voedselhulp is geen reguliere activiteit van ADI, maar nood 
breekt wet. Ook het afgelopen jaar trokken dorpsbewoners 
uit de vlakte vanwege de voortdurende onveiligheid in de 
regio naar het hoger gelegen Sangha. De hulpgoederen van 
Medicus Mundi Sur, gedistribueerd door ADI, zijn bedoeld 
als tijdelijke overbrugging, in de hoop dat mensen definitieve 
huisvesting vinden in Sangha of terugkeren naar hun dorp.

Samenwerking met gezondheidscentra 
Binnen het gezondheidsprogramma van ADI werkt ADI 
intensief samen met het ziekenhuis in Sangha en met de 
Centres de Santé Communautaires (CESCOM) die verspreid 
in het gebied aanwezig zijn. Zowel ziekenhuis als Centres de 
Santé draaien met gedeeltelijke overheidsondersteuning die, 
helemaal de afgelopen jaren, steeds minder toereikend is. 
De bevolkingsgroei is groot en er is in feite gebrek aan alles. 
Op dit moment probeert ADI waar mogelijk bij te springen. 
Mooi was dan ook de link met een echtpaar in de Verenigde 
Staten dat vele jaren geleden in Yendouma heft gewerkt. 
Na een gewelddadige aanval op Yendouma kwamen zij via 
een online zoektocht bij ADI en PPD terecht met het aanbod 
om te helpen. En zo geschiedde. Met dank aan een mooie 
bijdrage van dit echtpaar kon het CESCOM Yendouma in 
2021 van een flinke dosis extra medicijnen en hulpmiddelen 
worden voorzien. 

Geboortekliniek Koundou
Al meer dan tien jaar lang ondersteunt ADI de geboortekliniek 
in Koundou waar zwangere vrouwen medisch begeleid 
worden in de aanloop naar een bevalling en natuurlijk ook 
bij de bevalling zelf. Het centrum, dat nauw samenwerkt met 
het grotere gezondheidscentrum in Ibi, biedt daarnaast hulp 
bij geboorteplanning en eerstelijnsbehandeling van malaria. 
Het centrum wordt sinds de start voortvarend gerund door 
zowel een modern geschoolde verpleegkundige als een 
traditionele vroedvrouw. Een combinatie die maakt dat 
vrouwen – die in Pays Dogon in de regel thuis bevallen – iets 
makkelijker de gang naar het geboortecentrum maken.

Malariapreventie 
In 2021 werden 1548 muskietennetten uitgereikt aan 
zwangere vrouwen en moeders met kinderen in de leeftijd 
van 0 tot 6 maanden. Malaria komt veel voor in Pays Dogon. 
Vooral in de regentijd tussen juli en november neemt het 
aantal malariagevallen sterk toe. Voor kleine kinderen en 
zwangere vrouwen is de ziekte levensgevaarlijk. Reden 
voor ADI om al vele jaren muskietennetten uit te reiken en 
vrouwen te informeren over preventieve maatregelen. Dat 
ADI dit zelf doet heeft te maken met landelijk beleid. De 
overheidsprogramma’s voor malariapreventie bereiken Pays 
Dogon nog altijd niet en daarom verzorgt ADI deze jaarlijkse 
distributie. In 2021 kwam daar een nieuwe actie bij. Op 
verzoek van het ziekenhuis in Sangha droeg ADI dit jaar bij 
aan de derde ronde ‘chémio prevention’ voor kinderen in de 
leeftijd van 3 tot 59 maanden: ze krijgen drie preventieve 
injecties met een kleine dosis malariamedicijnen. ‘Het is een 
zeer succesvolle methode om malaria te voorkomen’, aldus 
Saidou Teme. ‘Mijn eigen kinderen doen er ook aan mee. 
Enige probleem dit jaar was dat het ziekenhuis te weinig 
centrale middelen kreeg om de volledige campagne af te 
maken. We weten hoe belangrijk het is en hebben daarom 
dit keer financieel bijgedragen. In totaal zijn ruim 3900 
kinderen op deze manier geholpen.’ 
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Deze vrouwen nemen een muskietennet mee naar huis

Gezondheid-impact in 2021
Muskietennetten | 1548 muskietennetten uitgereikt 
aan zwangere vrouwen en vrouwen met kinderen van 
0-6 maanden oud
Malaria Chémio Prevention | vaccinatie van 687 
kinderen in de leeftijd van 3 tot 11 maanden en 3238 
kinderen in de leeftijd van 12 tot 59 maanden.
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Vroedvrouw Djeneba Dara controleert de bloeddruk van een zwangere vrouw

Distributie van hulpgoederen aan ontheemden in Sangha Het gezondheidscentrum in Yendouma
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Twee organisaties werken in Pays Dogon aan de 
bescherming en behoud van cultureel erfgoed: de 
overheidsorganisatie Mission Culturelle de Bandiagara 
en onze eigen ADI-équipe. Het cultuurprogramma van 
ADI en het werk van de MCB sluiten bij elkaar aan. De 
MCB is als vertegenwoordiger van de Direction Nationale 
du Patrimoine Culturel verantwoordelijk voor het culturele 
erfgoed van de Bandiagara klif. Het cultuurprogramma 
zet zich in voor behoud en bescherming van het culturele 
erfgoed van de Dogon. ADI zorgt ervoor dat restauraties 
kunnen plaatsvinden en voert samen met de bewoners  

 
de werkzaamheden uit. Op scholen en in dorpen werkt 
ADI aan vergroting van het bewustzijn van het belang van 
cultureel erfgoed. Tijdens de lessen op scholen, volgens 
de methode l ‘AMI, schrijven en tekenen de kinderen over 
wat ze belangrijk vinden in hun cultuur. Zo ontdekken 
ze de waarden die hun erfgoed heeft, ook in de ogen 
van bezoekers van Pays Dogon. Ze leren inzien dat het 
belangrijk is om het erfgoed in stand te houden en door 
te geven aan volgende generaties. Een jongere zei na 
de lessen: “Nu weet ik hoe belangrijk onze cultuur voor 
onze gemeenschap is. Ik ga dit aan iedereen vertellen.”
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Wadouba Oyé, iedereen werkte mee
De bewoners van Wadouba Oyé kozen voor het herstel van de 
gin’na. Dit monumentale gebouw heeft meerdere etages en 
een groot aantal kamers. De historische context overtuigde 
een aantal voormalige bewoners, Dogon die elders wonen, 
tot een financiële bijdrage aan de herbouw. Iedereen, van 
jong tot oud, werkte mee. De constructie werd uitgevoerd 
met gehakte stenen uit de de directe omgeving van het dorp. 
Daarna volgde de afwerking van de muren met leem. 

Gin’na in Wadouba Oyé tijdens en na de restauratie

Gin’na in elk dorp
Elk dorp in Pays Dogon heeft een of meer gin’na’s. 
Een gin’na is een groot monumentaal huis, waarin 
generaties samenwonen. Het is vaak een van de eerste 
gebouwen van waaruit het dorp is ontstaan en later 
uitgebreid. Een gin’na is dé ontmoetingsplaats voor 
alle bewoners en een belangrijke plek voor feesten 
en ceremonies. 
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Ireli Toro, restauratie in 2022 klaar
De restauratie van een gin’na in Ireli Toro is vertraagd. Dit 
werk loopt door in 2022.

Leerlingen bewustmaken 
Op drie scholen, in Wadouba, Banani en Ireli, hebben 
Boureima Teme en zijn équipe van ADI samen met de 
leraren les gegeven over het belang van het behoud van 
de architectuur en de cultuur in de dorpen. In totaal 1378 
leerlingen van de 1e en 2e cycle leerden over de geschiedenis 
en over de verschillende manieren van bouwen in de Dogon 
cultuur. Ook kwam het tegengaan van vandalisme aan bod. 
In Banani en in Ireli staan in 2022 restauratieprojecten op 
het programma en de lessen sloten daar mooi bij aan. 
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Mission Culturelle positief 
De Mission Culturelle de Bandiagara, onderdeel 
van het Ministerie van Cultuur, bezoekt elk jaar de 
restauratieprojecten van ADI. De deskundigen beoordelen 
of ADI de werkzaamheden volgens de richtlijnen van het 
ministerie en UNESCO uitvoert. Ook in 2021 werden de 
projecten van ADI positief geëvalueerd. Mission Culturelle 
heeft veel waardering voor het werk van ADI.

Ireli Ôrô, veel restauraties
Ook in dit dorp met 348 inwoners waren velen actief betrokken 
bij de restauratie van de gin’na, die in drie maanden tot stand 
kwam. De vrouwen voerden het water aan dat nodig is voor 
het maken van leem, de ouderen adviseerden de jongeren. 
Ook het onderhoud na de restauratie werd door het dorp 
georganiseerd. In Ireli Ôrô zijn andere historische gebouwen 
al eerder opgeknapt. De initiatieven van ADI zorgden voor 
een olievlek aan restauraties, met als bijkomend positief 
effect dat het aanzien van het dorp sterk verbeterd is.

Cultuur impact in 2021
In 2 dorpen werden 2 gin’na’s gerestaureerd.
Ruim 800 bewoners, vrouwen, mannen, jongeren en 
dorpsoudsten, werkten samen aan de bouw. 
Op de scholen zijn cultuurlessen gegeven aan 1378 
leerlingen. 

Ireli Ôrô voor en na de restauratie

Restauratie van het dak in Wadouba Oyé

Gin’na in Wadouba Oyé tijdens de restauratie

Bewustmakingsprogramma voor kinderen
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2021 2020 2019

BATEN

Bijdragen fondsen algemeen - - 25 229

Bijdragen fondsen tbv Bouw scholen - - -

Bijdragen fondsen tbv Onderwijs 60 400 52 051 91 498

Bijdragen fondsen tbv Water 70 168 5 990 65 110

Bijdragen fondsen tbv Cultuur & Restauratie 5 000 10 000 -

Bijdragen fondsen tbv Groene Woestijn 50 534 30 000 -

Bijdragen fondsen tbv Vrouwen & Gezondheid 19 355 16 100 10 150

Bijdragen fondsen tbv NUFFIC programma 197 973 126 739 -

Bijdragen fondsen tbv noodhulp - 10 468 -

TOTAAL FONDSEN EN INSTELLINGEN 403 430 251 347 191 987

DONATIES PARTICULIEREN 130 718 105 714 134 444

OVERIGE OPBRENGSTEN 1 902 5 090 2 717

RENTE OPBRENGSTEN - - 13

TOTAAL 536 050 362 151 329 160

LASTEN

Kosten tbv fondsenwerving (NUFFIC) 5 179 9 9 143 1 337

Directe kosten ten laste van Groene Woestijn - 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 - - -

Directe kosten ten laste van Onderwijs - 1 462 31 100

TOTAAL DIRECTE KOSTEN TBV ADI/MALI 5 179 12 694 108 871

AFDRACHTEN AAN ADI/MALI 341 502 348 054 280 204

Algemene kosten PPD 3 355 5 358 5 354

Personeelskosten 21 352 19 500 -

Financieringskosten 3 409 2 144 2 276

Inkoopkosten - 758 835

TOTAAL INDIRECTE KOSTEN/OVERHEAD 28 116 27 761 8 464

TOTAAL 374 797 388 508 397 540

 

SALDO verlies en winst 161 253 - 26 357 - 68 379

PPD winst & verlies rekening 2021 (€)
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Begroting PPD en ADI 2022-2024
Vooruitkijkend naar de periode 2022-2024 zien we de absolute 
noodzaak om op alle terreinen van ons werk een tandje bij te 
zetten. Zowel de organisatie als de werkzaamheden van ADI 
in Pays Dogon groeien. 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 om support van de bevolking en er is 
veel te doen om de inwoners van Pays Dogon van impactvolle 
ondersteuning te voorzien. We hebben grote plannen en 
willen we die realiseren dan moeten we een aantal stappen. 
Tot eind 2022 kunnen we rekenen op ondersteuning 
vanuit Nuffic voor Project DJAM. Het jaar 2022 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 (een Spaans fonds) in 2021 heeft ADI zelf voor 
het eerst een groot fonds binnengehaald. Het is ons doel 
om, door training en uitbreiding van het netwerk in Mali, 
deze tak van fondswerving de komende jaren verder te laten 
groeien. ADI heeft dit ook zelf als doel geformuleerd en met 
het programma van DJAM en de trainingen zijn hiervoor de 
eerste stappen gezet.
Maar ook in Nederland is werk te doen. Hoewel het werk van 
PPD vooral op vrijwilligers draait werd het afgelopen jaar ook 
duidelijk dat de inzet van een betaalde parttime directeur (12 
uur per week) en de ondersteuning van een beroepskracht 
voor gemiddeld 20 uur per week, voor de website, 
nieuwsbrieven, presentaties en rapportage, onontbeerlijk 
is voor de toekomst. Het werk wordt te omvangrijk. Het 
aantrekken van nieuwe vrijwilligers, donateurs en fondsen, 
kan alleen met deze professionele ondersteuning. LEVS 
betaalt de 20 uur inzet van de beroepskracht. 
Door het beperkte aantal betaalde uren slim in te zetten en 
in 2022 ook mee vrijwilligers aan te trekken moeten onze 
organisatiekosten beperkt blijven. Aan de uitgavenkant 
voorzien we een kleine groei in uitgaven aan de eigen 
organisatie en daarnaast voor alle programma’s een 
stapsgewijze groei. Uitzondering hierop zijn het Groene 
Woestijn-programma (inclusief landbouwactiviteiten) en 
het gezondheidsprogramma. Beide programma’s vragen nu 
meer dan ooit onze aandacht. Aan de inkomstenkant willen 
we onze basis in Nederland verbreden met nieuwe donateurs 
en bedrijfssponsoren. Dit naast de insteek om met de 
fondsen die ons nu al ondersteunen te komen tot meerjarige 
samenwerkingsovereenkomsten. Deze moeten ons in staat 

stellen onze werkzaamheden met meer zekerheid vooruit 
te plannen. Het driejarenplan van ADI geeft richting aan 
de toekomstige aanvragen, maar is ook limitatief en maakt 
het voor ADI noodzakelijk prioriteiten te stellen. Niet alles is 
mogelijk en het zal ADI mede inspireren om in Mali fondsen 
te vinden voor de projecten en plannen.

p l a n n e n  2 0 2 2  e n  v e r d e rDe inkomsten van PPD in 2021 bedroegen een verheugende 
536.000 euro, een uitzonderlijk resultaat. Het is beduidend 
meer dan er in 2020 en 2019 aan donaties van fondsen 
en particulieren en uit activiteiten is binnengekomen. 
Daarbovenop is er ook al voor 180.000 euro aan vooruit 
ontvangen donaties (voor de jaren 2022 en 2023) binnen. 
Dit uitzonderlijke resultaat komt met name van het Project 
DJAM, gefinancierd door Nuffic, dat veel meer dan begroot 
heeft bijgedragen. Hier staat tegenover dat de looptijd van 
dit project met een jaar is verlengd en dat een deel de 
uitvoering is verschoven naar 2022. Daarnaast waren er 
geen tegenvallers in overige begrote donaties van fondsen 
en particulieren. We mogen nog steeds stellen dat PPD erin 
geslaagd is een stabiele en toch redelijk diverse stroom 
aan inkomsten te genereren, wat vertrouwen geeft voor de 
continuïteit van toekomstige inkomsten.
De particuliere donaties aan PPD zijn al vele jaren stabiel, 
op een niveau boven de honderdduizend euro. PPD heeft 
veel particuliere donateurs, een loyale groep die elk jaar 
iets groter wordt. Steeds meer particulieren maken gretig 
gebruik van de mogelijkheid om belastingvrij te schenken.   
Ook waren erverschillende acties gericht op particulieren, 
die geld opleverden, zoals een CO

2 
compensatie actie van 

een ons goedgezinde relatie.
De inkomsten vanuit fondsen (anders dan Nuffic) bedroegen 
in 2021 weer meer dan 200.000 euro. Het is een mooi 
resultaat van de focus die de PPD-werkgroepen ook in 2021 
hadden op het werven van donaties van fondsen. 
PPD heeft in 2021, net als in 2020, 350.000 euro afgedragen 
aan onze partner/uitvoeringsorganisatie ADI in Mali. Dat is 
ongeveer 90% van de totale uitgaven van PPD. De overhead, 
als percentage van de totale uitgaven aan projecten, is 7,5%. 
Het nettoresultaat van PPD over 2020 is zeer positief 
(ongeveer 161.000 euro). Na drie jaren op rij met een licht 
negatief resultaat vormt dat een welkome aanvulling op de 
reserves. We voelen ons goed bij de hoogte van de financiële 
buffer die er is om onverwachte schommelingen in inkomsten 
of uitgaven te kunnen dragen. De langeretermijndoelstelling 
is een eigen vermogen in liquide middelen aan te houden 
ter hoogte van ongeveer een half tot driekwart jaarbudget 
van ADI. Dit betekent dat we voor de komende drie jaar geen 
significante groei van het eigen vermogen nastreven.
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2021 2020

UITGAVEN

Bouw 10 207 24 210

Onderwijs 49 854 58 859

Water 68 324 21 428

Groene Woestijn 73 228 44 572

Vrouwen & Gezondheid 26 575 81 356

Cultuur & Restauratie 11 135 20 152

Expansie microkrediet 9 383 9 615

DJAM 102 077 106 579

Algemene kosten 27 972 33 466

TOTAAL UITGAVEN 378 755 400 238

INKOMSTEN

Inkomsten PPD 341 502 348 054

Inkomsten andere fondsen - 86 810

TOTAAL INKOMSTEN 341 502 436 864

Uitgaven en inkomsten ADI Mali (€)

2021 2020 2019

ACTIVA

PPD ING Betaalrekening 351 239 229 229 304 230

PPD ING Spaarrekening 251 750 182 071 182 071

TOTAAL ACTIVA 602 989 411 300 486 301

PASSIVA

Crediteuren 2 835 2 566 201 210

Vooruitontvangen donaties 180 167 150 000 0

Eigen vermogen 419 987 258 734 285 091

TOTAAL PASSIVA 602 989 411 300 486 301

Balans PPD (€)

Begroting PPD 2022-2024 (€)

Begroting ADI Mali 2022-2024 (€)

2022 2023 2024

INKOMSTEN

Donaties fondsen 360 000 340 000 335 000

Donaties particulieren 125 000 125 000 100 000

Overige inkomsten 10 000 10 000 10 000

TOTAAL 495 000 475 000 445 000

UITGAVEN

Afdrachten ADI in Mali 450 000 430 000 400 000

Projectuitgaven in NL 15 000 15 000 15 000

Organisatie PPD in NL 30 000 30 000 30 000

TOTAAL 495 000 475 000 445 000

2022 2023 2024

INKOMSTEN

PPD 450 000 430 000 400 000

Overige donateurs 22 000 35 000 50 000

TOTAAL 472 000 465 000 450 000

UITGAVEN

Onderwijs 80 000 82 500 85 000

Water 60 000 62 500 65 000

Cultuur & Restauratie 10 000 10 000 10 000

Groene Woestijn 160 000 175 000 190 000

Vrouwen & Gezondheid 70 000 80 000 90 000

Project DJAM 65 000 25 000 -

Algemene kosten 27 000 30 000 35 000

TOTAAL 472 000 465 000 450 000

Een deel van de kosten voor bouw en vrouwenprogramma 
zijn opgenomen in project DJAM. De vrouwentuinen en 
houtbesparende ovens zijn overgegaan van Vrouwen & 
Gezondheid naar het Groene Woestijn. De uitgaven voor  
Vrouwen & Gezondheid waren in 2020 fors hoger door 
uitvoering van een extra Covid preventie project.
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Voor 2022 is een aantal speerpunten benoemd. In Nederland 
bij PPD gaan we ons vooral richten op het versterken en 
verbreden van het team Enerzijds in praktische zin, zoals voor 
redactie op teksten, website ondersteuning en het besturen 
van PPD. Anderzijds op het verbreden van de clubjes die het 
werk doen , vooral bij de werkvelden water, groene woestijn 
en landbouw. Daarnaast zoeken we naar meerjarenpartners 
die langere termijnsponsoring van projectaanvragen voor 
hun rekening kunnen nemen. Dit naast de bestaande 
fondsen en donoren die we al voor langere tijd hebben 
weten te inspireren. Op ons programma voor 2022 staan twee 
kennisworkshops, waarbij we gebruikmaken van kennis uit 
het veld. De eerste bijeenkomst in Mali onder leiding van ADI, 
en later in het jaar een workshop in Nederland. Na twee jaar 
covid zonder ontmoetingen met onze fondsen en donoren 
organiseren we in de zomer weer een bijeenkomst waar we 
iedereen weer persoonlijk hopen te spreken en inspireren. 
Eind 2022 sluiten we in Mali het DJAM programma af, met 
de hoop op de aankondiging van een succesvol vervolg van 
het programma. De brede samenwerking in het team van 
DJAM, zoals je elders kunt lezen in het jaarverslag, heeft veel 
opgeleverd voor het ADI-team in Mali. Het team heeft veel 
praktische trainingen gevolgd, maar is vooral ook bevestigd 
in hun zelfbewustzijn en de mogelijkheden in Mali. Door de 
bijeenkomsten op het Festival Ogobagna en de contacten 
met diverse organisaties in Mali ontstond er veel waardering 
voor de werkwijze en aanpak van ADI. Deze kenmerkt zich 
door directe verbondenheid met de gemeenschappen en 
levert betrokkenheid op bij het realiseren van projecten, 
maar nog veel belangrijker is het creëren van vertrouwen om 
lokaal tot oplossingen te komen. De komende jaren is de lijn 
die PPD inzet het streven om ADI “onafhankelijker” te maken 
van PPD. Wij zien dat niet als een exitstrategie maar als een 
logische, nieuwe stap in de toekomst van ADI. 



Hartelijk dank! 
Zonder u zouden wij niet in staat zijn in Pays Dogon het 
verschil te maken. We danken u, donateurs, sponsoren en 
fondsen hartelijk voor uw steun in 2021 aan ons werk. 
Met dit jaarverslag heeft u een beeld van de impact van 
uw bijdrage. Van 2022 is inmiddels een half jaar verstreken 
en in de Pays Dogon werkt het ADI-team hard door aan 
alle lopende projecten. De meest actuele updates vindt 
u op de Facebookpagina’s van @partnerspaysdogon en  
@associationdogoninitiative. Door het volgen en delen van 
deze berichten helpt u ons nog meer mensen te betrekken bij 
onze activiteiten. 
Op onze website www.partnerspaysdogon.nl is onze volledige 
jaarrekening en balans gepubliceerd, die is opgesteld door 
accountantskantoor Atripel in Den Haag. 
Hebt u vragen over onze activiteiten of denkt u aan 
meewerken als vrijwilliger in ons enthousiaste PPD-team? 
Graag! Neem dan contact met ons op via een mail aan  
post@partnerspaysdogon.nl of bel 020 6735762 (bureau 
LEVS architecten). 
Natuurlijk hopen wij dat u ons ook in 2022 (en de volgende 
jaren) blijft steunen. Wilt u informatie over belastingvrij 
schenken? Mail of bel ons! Overweegt u een donatie? 
Bankgegevens | IBAN: NL27 INGB 0004 5382 61

Team PPD 
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, Evelien Burema
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
Communicatie: Anita van Stel
Webshop: Fenna Spiekerman
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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)
CP's | conseillers pédagogiques
CAP | Centre d’Animation Pédagogique, 
onderwijsbegeleidingsdienst
GADS-Mali | Groupe d’Action pour le Développement 
du Sahel au Mali
MCB | Mission Culturelle de Bandiagara
DNPC | Direction Nationale du Patrimoine 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
DELTA-C | Malinese opleidingsinstituut 
gespecialiseerd in lokale ontwikkeling, partner in 
Project DJAM

Stichting Laméris Foundation

solidariteitsfonds Keizersgrachtkerk
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