De intiemste aspecten van de ontwikkeling laten zich moeilijk
definiëren. Want ze heten geluk, gezondheid, vreugde.
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Baba woont met zijn gezin en grand famille in
Mopti en heeft jarenlang gewerkt voor een Malinese O.N.G. als onderzoeker en enquêteur tot
hij zijn ontslag nam, omdat hij niet kon leven met
de bureaucratie en het niet slagvaardig zijn van
deze organisatie.
Hij is buitengewoon deskundig op het gebied van
hulpverlening en kent de problemen van de arme
bevolking van binnenuit. Daarnaast heeft hij een
enorm netwerk, dat hij goed weet te gebruiken.
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STIchting rondom baba
Stichting Rondom Baba is een Nederlandse non-profit organisatie ontstaan uit de ontmoeting tussen de bevlogen Malinees Baba Traoré en Yvonne Gerner.
Baba en Yvonne delen een ideaal om in Mali een duurzaam project op te zetten waarbij verantwoord omgaan met mens en aarde centraal staat en dat ten goede komt aan
de ontwikkeling van de allerarmsten. Samen geven zij de werkzaamheden van Stichting
Rondom Baba vorm. (meer hierover op www.rondombaba.nl)
Sedert een jaar woont/werkt Yvonne Gerner in Mali voor de Stichting.
Dit verslag gaat over de werkzaamheden van het jaar 2009.
Stichting Rondom Baba zet zich in voor de economische, sociale en culturele ontwikkeling van de allerarmsten in Mali en dan met name de Bella, de voormalige slaven
van de Touareg.
De activiteiten richtten zich oorspronkelijk op directe hulp aan het Bella dorp Dialangou tussen Mopti en Sevare, in de vorm van concrete projecten zoals microkredieten,
vervoer, school en een landbouwmachine. Daarnaast is er voortdurende begeleiding
bij het vormen van een sociale infrastructuur in de vorm van comités met specifieke
verantwoordelijkheden.
Vanaf begin 2009 vond een koerswijziging plaats.
Hoewel de microkredieten in Dialangou voor het grootste deel goed verliepen en er
langzaam allerlei activiteiten in het dorp ontstonden, bleven we zitten met het probleem
dat ‘gebrek aan werkgelegenheid’ eigenlijk het grootste dilemma vormt om duurzaam
vooruit te komen. Mensen die werk hebben en daardoor een inkomen, hervinden hun
waardigheid, ontsnappen aan het overleven per dag. Veel ontwikkelingshulp heeft zich
gericht, en richt zich nog, op gezinsplanning, besnijdenis, gezondheidszorg e.d. Wij zijn
van mening dat mensen die economisch vooruitgaan door inkomsten uit eigen werk, uit
zich zelf hun leefwijze en tradities gaan aanpassen.
Ze ontdekken dat drie vrouwen veel duurder is dan één, twaalf kinderen duurder dan vijf
wanneer je wilt dat ze naar school kunnen, dat besnijdenis niet meer noodzakelijk is omdat
een meisje niet meer afhankelijk hoeft te zijn van een huwelijk waarin de schoonmoeder
bepaalt dat ze niet goed is als ze niet besneden is.
Bovendien kwamen we tot de conclusie dat het voor de Bella belangrijk is dat ze integreren in de maatschappij. Om uit hun ondergeschoven positie te komen moeten ze
leren om te kunnen werken, en gewaardeerd te worden vanwege hun mogelijkheden.
En zo besloten we om op loopafstand van Dialangou, in agrarisch gebied, een stuk land
te kopen (1 hectare) waarop we konden beginnen met het opbouwen van een centrum
waar we ons beter kunnen richten op onze doelstellingen.
Here Bugu is aangekocht door Yvonne Gerner persoonlijk omdat het nog niet in de
begroting was opgenomen. Zij heeft het in bruikleen aan de Stichting gegeven. In 2010
hopen we de middelen te hebben om het op naam van de Stichting te kunnen zetten.
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Doelstellingen
Het primaire doel is de ontwikkeling van de arme bevolking rondom Mopti op economisch, sociaal en cultureel vlak.
Dit realiseren we door op het terrein Here Bugu een gemeenschap te creëren
waar kansarme bewoners van Mali en mensen van verschillende nationaliteit en culturele achtergrond kunnen werken, wonen, leren en samenleven op een humane en
inspirerende wijze.
Basisprincipe hierbij is:
Het stimuleren van ontwikkeling ten bate van de mens, de samenleving en de aarde.
We doen dit door:
• Het creëren van werkgelegenheid in de biologische landbouw en veeteelt,
in de productie van windmolens voor goedkope en groene energie, in de
bouwnijverheid en door het stimuleren van traditionele kunstnijverheid.
• Het geven van opleidingen en cursussen op vakgebied en op het gebied van
algemeen sociale en culturele vaardigheden.
• Ondersteunende projecten uit Nederland aan te trekken
• De ontwikkeling van een toekomstig medisch centrum en school toegepast op de
reële behoeften van de mensen.
Betrokkenen
Om het plan te verwezenlijken denken we aan een uiteindelijke grootte van het terrein
van 5 á 6 hectare.
Wanneer we in hetzelfde tempo door kunnen gaan en verder kunnen investeren, vooral
in aankoop van land, verwachten we dat er in de komende twee jaar al op zijn minst
100 mensen hier werk kunnen vinden binnen de verschillende projecten.
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Nog steeds werken dagelijks zo’n 15 man op
Here Bugu. Het huis van Sedou, voorraadschuren,
gastenruimte en een waterchateau enz. en iedereen die langskomt is verbaasd over de enorme
harmonie.
De dag dat het betonnen dak op het terras werd
aangebracht waren er 30 man. Geen enkele
vorm van werkoverleg van te voren (het was een
samengeraapte groep van jongens en mannen
uit Mopti en Dialangou) maar keihard samen
werken, zonder ruzie waarbij ze steeds wisselden
van positie zodat het zware werk gedeeld wordt.
Echt bewonderenswaardig.
babablog 2009
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activiteiten
de opbouw van Here Bugu
In januari 2009 aankoop van het terrein. Op het land woonden Peulnomaden, de Malinese veehoeders die zich van januari tot juni in dit gebied ophouden. Zij bouwen hun
strooien hutjes op al het braakliggend land. We hebben veel Peulen geholpen met het
vinden van nieuwe plekken. Ze zijn nu bevriende buren die bij feesten en filmavonden
altijd aanwezig zijn en meedoen in sommige activiteiten.
In mei zijn we begonnen met de schoonmaakwerkzaamheden, kappen van zieke bomen,
ploegen van het land. Daarbij hebben de Bella van Dialangou massaal hun handen uit de
mouwen gestoken.
Bij de windmolenopleiding zijn tien personen en er wordt gestart met een opleiding
voor brandstof zuinig eten bereiden en koken op zonne-energie.
Gerealiseerde werkzaamheden
Gerealiseerde werkzaamheden van mei 2009 tot en met december:
• Aanbouw van een overdekt terras aan het woonhuis voor vergaderingen,
ontvangst e.d.
• Bouw van een watertoren van zeven meter hoog met een bassin voor 5000 liter
water
• Graven van een twintig meter diepe put met aansluiting op onderliggend
waterreservoir.
• Plaatsing van pomp en zonnepanelen voor de aandrijving van de pomp.
• Waterleiding over het hele terrein met negen kranen.
• Bouw van een lemen woonhuis voor de gardien en zijn familie met aanbouw voor
arbeiders.
• Bouw van een magazijn voor opslag diervoeder en materiaal.
• Plaatsing van een generator voor de elektriciteitsvoorziening met huisje.
• Bouw van een grote hangar die dienst doet als klaslokaal.
• Bouw twee gastenkamers met badkamer voor stagiaires en externe deskundigen.
• Lemen huisje met twee gastenkamers voor stagiaires en gasten.
• Riolering
• Toilethuis voor de Malinese arbeiders.
• Houtoven voor het bakken van brood en pizza’s.
• Begonnen is met de bouw van een muur om het terrein, ter bescherming van de
aanplant tegen vee van de omringende Peulen en inwaaiend zand en stof.
• Aanleg en omheining moestuin.
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biologische sla uit de
moestuin

wekelijks werkoverleg

eenden kwik, kwek en
kwak

Bouwploeg
Om te zorgen dat Here Bugu een plaats wordt van waaruit zich economische activiteiten kunnen ontwikkelen moest er eerst gebouwd worden en zal er in de toekomst
ook steeds gebouwd moeten worden.Vanaf het begin was er een bouwploeg die wisselde. Er werkten tussen de tien en twintig kansarme ongeschoolde jonge mensen. In
de groep waren een paar oudere werkeloze ambachtslieden die de jongeren het vak
leerden. Daarnaast moesten er specialisten aangetrokken worden voor bepaalde specifieke onderdelen.
Alle lemen en cementen bakstenen zijn ter plaatse gebakken. Er is gewerkt met een minimum aan materiaal, alles is met de hand gedaan in zes maanden en vaak bij zeer hoge
temperaturen.
In de toekomst willen we doorgaan met deze ploeg en ze scholen vanuit een kleine
hout en metaalwerkplaats die op Here Bugu gebouwd wordt.
Toezicht
Vanaf oktober kon Yvonne op het terrein gaan wonen omdat er voorzien was in water,
elektriciteit (waardoor internet en contact met de buitenwereld), riolering en vuilverwerking. Haar aanwezigheid is noodzakelijk als toezichthouder en gastvrouw.
Vanaf die tijd is er naast haar een vaste groep mensen aanwezig: de gardien met zijn
gezin en twee vaste arbeiders.
Bescherming
Er is begonnen met de bouw van een muur om het terrein heen. Aan twee kanten
(aansluitend aan de zandwegen) een muur van natuurstenen, de andere twee zijden van
minder duurzaam leembouw. Deze muur is noodzakelijk om het terrein te beschermen
tegen de koeien, schapen en geiten van de veehoedende Peulen die hier overheen komen lopen om de jonge aanplant op te eten. Maar ook de Peulen zelf beschouwen land
dat niet ommuurd is als mede eigendom. Daarnaast geeft de muur bescherming tegen
de enorme stofstormen die het hele jaar plaatsvinden.
Bomen
De klimaatveranderingen zijn ook te merken in Mali. De woestijn rukt op, het wordt
steeds droger en heter. Dat is ten dele ook te wijten aan de totale ontbossing van het
land. Om schaduw te bieden, nieuw groeiend leven als plant en dier te kunnen beschermen tegen de alles verzengende zon, zijn bomen nodig. We zijn begonnen met de aanplant van bomen over het hele terrein. Bananen, grenadines, papaja, guave, dadelpalmen
en kokospalmen, mangobomen, en verscheidene bomen met geneeskrachtige bladeren.
Daarnaast sierbomen die veel schaduw bieden, bamboe, oleanders en andere bloeiende
struiken die vlinders aantrekken.
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wasbeurt van de schapen
tegen parasieten

de ‘schone schapen’

De medicijn kist

Moestuin
Vanaf het moment dat er voldoende water was konden we beginnen met de aanleg
van de eerste moestuin. Er wordt geëxperimenteerd met sla, biet en snijbiet, basilicum,
komkommer, meloenen en tomaten. Alles zonder gebruik van chemische middelen. In de
toekomst willen we dit uitbreiden zodat er meer werkgelegenheid ontstaat, opleiding in
biocultuur, verkoop van producten. Contacten hierover worden gelegd.
Dieren
Dieren zijn belangrijk vanwege de mest, als trekdier voor de kar (vuilafvoer, verzamelen
van materiaal voor de kompost, verzamelen van veevoeder op de gerooide rijstvelden).
Er zijn schapen, een hond, eenden, kippen, duiven en een ezel met kar.
Er komen koeien.
Vorming en cultuur
Er zijn steeds mensen nodig voor alle activiteiten. Dit geeft ons ook de mogelijkheid
om ze op te leiden en een algemene vorming te bieden. Mensen die hier komen werken
of helpen leggen we uit wat ons ideaal is voor de toekomst en de manier waarop we
samenwerken. Er is respect voor mens, dier, plant en de aarde. We maken geen onderscheid tussen de etnische groepering waar het individu toe behoort, er wordt niet
geslagen, het is vrouwvriendelijk, er wordt geen rotzooi overal op de grond gegooid,
problemen worden besproken in speciale werkoverleggen of individueel met Baba en/of
Yvonne.
De uitstraling naar de omgeving van deze werkwijze is enorm. Niet alleen de bezoekers merken direct de goede atmosfeer en betrokkenheid van de mensen op maar alle
betrokkenen nemen deze nieuwe omgangsvormen mee naar hun eigen gezin.
Sociale processen
Er zijn in Mali veel regels met betrekking tot de onderlinge verhoudingen en omgangsvormen. Deze hebben te maken met de etnische groepering waartoe iemand behoort,
man-vrouw relatie, Islam, het betonen van respect aan ouderen.
Men is niet gewend aan het stellen van vragen en aan een oudere vertel je uit respect
niet de waarheid maar datgene wat je denkt dat hij/zij wil horen. Deze dingen bemoeilijken de communicatie en samenwerking, leiden soms tot hevige frustratie en zijn niet
makkelijk op te lossen.
Yvonne werkt, vanuit haar achtergrond als docent voordrachtskunst en presentatie, met
non-verbale groepsoefeningen aan de bevordering van sociale processen. Bij deze oefeningen is iedereen gelijk, analfabeet of niet, man of vrouw, jong en oud, blank of zwart.
De impact van deze oefeningen op de dagelijkse omgang en bij het werk is groot en het
geeft ook heel veel plezier.
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Er bestaat en televisieprogramma waar een
groep mensen gedropt wordt op één of andere
plek en daar een bijna onmogelijke opdracht zo
snel mogelijk moet uitvoeren. Zo voelde ik mij
de 4 dagen dat ik met Piet Willem Chevalier kris
kras door Bamako toog op zoek naar de materialen voor zijn windmolens.
Piet, de ingenieur van Siemens die hier een cursus komt geven in het bouwen van windmolens,
is in Mali aangekomen. Ik heb hem opgehaald in
Bamako met de Canari. Piet heeft deze cursus
een jaar voorbereid. Het gaat om professionele
windmolens die te maken zijn van materiaal
dat hier te krijgen is uitgezonderd de hars voor
polyester. In Bamako is ook een container aangekomen met gereedschappen en onderdelen voor
de voorbeeldmolen. Gewapend met lange lijsten
met materialen die gekocht moeten worden en
een laptop met foto’s trekken we rond door het
knetter chaotische verkeer onder leiding van
Musbaba en zijn broer Seriba die mecanicien is
in het leger.

Samenwerking rond de windmolen en de voorbereidingen van de cursus door Piet Willen Chevalier en Yvonne.
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Muziek met Musbaba

een filmavond, goed bezocht door omwonenden

Medische verzorging
De meeste mensen waarmee wij werken bezoeken bij gebrek aan geld zelden een arts.
Is iemand gewond dan gaat er een smerig lapje om, bij malaria is er geen geld voor
medicijnen en/of behandeling. Op Here Bugu hebben we een e.h.b.o. kist. We werken
samen met een lokale verpleger die op afroep beschikbaar is. Wonden worden goed
verzorgd en aan blessures wordt aandacht besteed en goed verzorgd. Wanneer in de
gezinnen van de medewerkers kinderen ziek zijn helpen we ook door medicijnen.
Feesten, gezelligheid en ontspanning
Er werden regelmatig filmavonden georganiseerd met documentaires, voorlichtingsfilms,
lachfilms of mooie natuurfilms. Deze werden ook bezocht door omwonende Peulen.
Als de gelegenheid zich voordeed was er Malinese life muziek door bezoekende muzikanten, Musbaba Traoré, een muzikant uit Bamako gaf soms muzieklessen,
Er werd gedanst en gezongen.
En bij een echt groot feest kwamen ook grote pannen rijst, werd er hutje bij mudje
gelegd om één of meer schapen te slachten en waren er flesjes frisdrank.
Er is een voetbalploeg Here Bugu gevormd uit medewerkers en buren.
In het huis van Yvonne zijn spellen van allerlei aard beschikbaar.
Voor de toekomst wensen we een kinderspeelplaats met begeleiding die in de loop der
tijd kan uitgroeien tot een eerste schooltje.

Opleidingen
Groene energie
In december 2009 is een opleiding gestart in het bouwen van windmolens onder leiding
van de Nederlandse ingenieur Piet Willem Chevalier aan tien deelnemers waaronder
twee vrouwen en twee Bella uit Dialangou. Deze opleiding heeft tot doel:
• Kansarme mensen op te leiden tot het bouwen en onderhouden van windmolens
die met plaatselijk te verkrijgen materialen gemaakt kunnen worden.
• Energievoorziening van afgelegen dorpen en bedrijfjes. Met de molens kan in
energie gegenereerd worden voor het opladen van accu’s die op hun beurt
energie leveren voor verlichting en het opladen van verschillende apparaten.
De opleiding is nog in volle gang op moment van dit schrijven.
Voor meer informatie: www.I-love-windpower.nl
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De mensen van Dialangou behoren tot de Bella,
een etnische groepering die tot zo’n tien jaar
geleden als “horigen” van de Toeareg (de nomadenstammen uit de Sahara) woonden in de uitgestrekte woestijngebieden van Oost Mali (West
Afrika) en als “ lijfeigenen” voor de Toeareg werkten. In de loop van de afgelopen jaren trokken en
trekken zij, o.a. door de uitdroging van het land,
in grote groepen met hun schamele bezittingen
naar de steden en vestigen zich aan de rand, o.a.
van de stad Mopti. De groep van chef Adgoda,
woont op een uitgestrekt, kaal stuk grond 8
kilometer buiten de stad. De enige voorziening
was een put. Er was geen school, geen medische
verzorging, geen werk.
Adgoda had via Baba gehoord over microkredieten maar daar heb je geboortebewijzen en garanties voor nodig. Om hulp vragen bij een ONG
(Organisation Non Gouvermentale) is in Mali een
lange, gecompliceerde, bureaucratische weg die
vaak op niets uitloopt. De ONG’s in Mali worden
beheerd door ‘de nobelen’ die vooral zichzelf en
hun vrienden helpen. Zijn vraag aan Baba en mij
was of wij een mogelijkheid zagen om hem en
zijn volk te helpen.
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Koken met zonne-energie
In voorbereiding is een cursus op Here Bugu aan 19 vrouwen uit Dialangou, de vrouw van
onze gardien en een kokkin uit Mopti waarbij geleerd wordt te koken met behulp van een
verbeterd houtfornuis dat minder hout en houtskool gebruikt, een hooimand en een cookit
voor meer informatie: www.kozon.org

Dialangou
Nadat in 2008 verscheidene investeringen gedaan zijn in muskietennetten, landbouwmachine,
microkredieten, medische hulp, paard en wagen voor vervoer naar de markt en hulp bij de
opbouw van een school heeft 2009 meer in het licht gestaan van een voortdurende begeleiding van de verschillende comités die verantwoordelijk zijn voor de verschillende projecten.
• Een grote groep mannen en vrouwen heeft geholpen bij het schoonmaken van het
terrein Here Bugu samen met een jongerengroep uit Mopti in ruil voor gekapt hout.
• Als resultaat van de eenmalig verstrekte microkredieten (die afgelost zijn) hebben 30
vrouwen ervaring opgedaan met handel op kleine schaal in granen en kleinvee, een
activiteit die ze daarna hebben voortgezet. De paard en wagen hielp bij het vervoer
naar de markt.
• De microkredieten in de vorm van ezel en kar aan 5 mannen zijn niet afgelost. Wel
hebben zij allemaal een lemen huis kunnen bouwen ter vervanging van hun rieten hut.
Voor de aflossing wordt nog naar een oplossing gezocht.
• Eén vrouw heeft door onze bemiddeling een cursus gevolgd in familieplanning en het
gebruik van voorbehoedmiddelen. Zij heeft nu een klein depot in het dorp.
• Bij een aantal families heerst syfilis. Er is contact gelegd met een nabijgelegen kliniek
waar ze behandeld zijn en voorlichting hebben gekregen.
• Een plan voor de installatie van een pomp op zonnepanelen in de put is nog niet
uitgevoerd. De pomp en de panelen zijn aangekocht maar er is nog onderlinge strijd
over de installatie omdat sommige bewoners zich verzetten tegen het comité dat
inkomsten moet genereren uit het gebruik van water i.v.m. onderhoud van de installatie.
• Twee Bella maken deel uit van de opleiding voor het bouwen van windmolens die plaats
vindt op Here Bugu met de bedoeling dat zij in de toekomst zelfstandig molens kunnen
bouwen en onderhouden.
• Er wordt door onze bemiddeling gebouwd aan een cementen schoolgebouwtje van 2
klassen ter vervanging van de school van rieten matten.
Medische post
De geplande medische post heeft geen doorgang kunnen vinden vanwege afwijzing door de
provinciale gezondheidszorg die geen aparte voorziening voor de Bella wilden. Inmiddels is
het de bedoeling om op Here Bugu klein te beginnen met een post (kast) voor de medewerkers, hetgeen uitgebreid kan worden afhankelijk van de groei van Here Bugu. Het voordeel
hiervan is, evenals bij een schooltje op Here Bugu, dat we op eigen terrein meer vrijheid hebben in het beleid, inrichting en uitvoering van de projecten.
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Mijn grand frère was op stap met een Bozo, (de
vissers in Mali) en ze hadden al lang geen eten
gehad en stierven bijna van de honger. En toen
heeft de Bozo een stuk uit zijn kuit gesneden,
helemaal tot op het bot en dat heeft mijn grand
frère opgegeten. Sindsdien is er een “verneving”,
cousinage, tussen de Dogon en de Bozo. En een
Dogon mag een Bozo nooit iets aandoen want
dat heeft vreselijke gevolgen. Sedou vertelt het
verhaal met grote heftigheid en doet alles voor
zoals het moet zijn gegaan. Ik probeer het geconcentreerd te volgen en hang aan zijn lippen. Sedou heeft geen school gehad, hij is een self made
men en zijn frans is heel bijzonder. Zo spreekt hij
elke “p” uit als een “f ” en andersom en de grammatica is ook heel anders waardoor ik creatief
moet luisteren. Langzaam dringt tot me door
dat het verhaal zich niet heeft afgespeeld in zijn
familie maar duizenden jaren geleden.Voor Sedou
echter is het de realiteit van vandaag en zijn hele
leven hangt aan elkaar van oorzaken en gevolgen
die voortleven in de legendes van zijn volk.Tegelijkertijd is hij iemand die in alles geïnteresseerd
is van het moderne leven.Vaak komt hij ’s avonds
bij me op het terras zitten en leent een boek
met foto’s die hij stuk voor stuk bestudeerd en er
vragen over stelt.

Communiceren met Malinezen lukt best maar
soms word ik er hor en dol van. Dat komt, zeggen ze, omdat ik teveel denk en daarover wil
praten, alles wil weten, duizend vragen stel. Baba
wordt er gek van. Elke keer als ik net midden in
de analyse van een bepaalde situatie zit kijkt hij
me wanhopig aan en zegt: “kunnen we stoppen,
mijn hoofd wordt hier zo heet van”.Terwijl ik
bezig ben met het oplossen van problemen ziet
hij niet eens waar die problemen zijn. Een opmerking van Sedou spreekt wat dit betreft boekdelen:
“wij zijn nog niet zo gecompliceerd in ons hoofd
als jij!”.
Babablog 2009
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Wonen en leven in Mali

Het afgelopen jaar heb ik aan den lijve kunnen ervaren wat het betekent om te leven
tussen de schijnbaar onoverbrugbare tegenstelling van bittere armoede, ziektes, dood,
extreme temperaturen en een schier onverwoestbaar optimisme, hartelijkheid en
vrolijkheid van de bevolking. Er is bijna geen andere keuze dan te leven in het moment.
Elke dag kent zijn eigen realiteit, gister is voorbij, morgen is in Gods hand, maar vandaag
speelt zich het avontuur af om te overleven.
In een land met zoveel armoede is het sociale leven niet te vergelijken met ons westerse bestaan. Bovendien bestaat geld hier pas zo’n jaar of zestig en is ruilhandel nog
een gangbare methode. Je deelt alles wat je hebt, geld, goederen en mogelijkheden. Dat
betekent dat je heel afhankelijk bent van je netwerk. Iedereen lijkt familie van elkaar
te zijn en er is een ingewikkeld systeem van omgangsvormen tussen de verschillende
etnische groeperingen.
Omdat het een maatschappij is die gebaseerd is op overleven, gelden onze westerse
normen en waarden hier voor een deel niet en zijn zelfs vaak tegenovergesteld. Ik heb
veel geïnvesteerd in het begrijpen en respecteren van hun omgangsvormen en manier
van managen in plaats van onze manier door te drukken. Dat levert me de nodige
waardering en sympathie op maar eist ook een zware tol aan mijn incasseringsvermogen. Soms voel ik me eenzaam als vrouw alleen in dit project maar aan de andere
kant bevordert het juist ook enorm de integratie. Daarnaast ontkom ik zelf niet aan de
malaria, diaree en oververmoeidheid door de hitte. Echter de enorme voldoening om
het project te zien groeien en te zien hoe het zijn plaats begint in te nemen in de lokale
omgeving geven me tot nu toe voldoende energie en vreugde om door te gaan.
In de toekomst moet het uiteindelijk een project van de mensen hier worden en door
‘hun’ voortgezet. Dat houden we voortdurend in het oog bij de planning en het betrekken van mensen.
De burgemeester van Mopti komt regelmatig kijken en heeft zijn medewerking toegezegd waar het vergunningen betreft van de gemeente.
“In december bezocht een Malinese ingenieur, die woont en werkt in Polen, een bezoek aan
ons project, Here Bugu. Hij was positief verrast over de atmosfeer en de actieve betrokkenheid
van de medewerkers en cursisten van de windmolencursus onder leiding van de Nederlandse
ingenieur Piet Chevalier. Bij zijn vertrek sprak hij uit dat het welslagen van ons werk afhankelijk
zal zijn van de mate waarin we erin slagen een sociaal draagvlak te verwezenlijken onder de
lokale bevolking. In Mali hangt veel af van relaties en de ruilhandel speelt zich niet alleen af op
het gebied van goederen maar ook in het gunnen van mogelijkheden, vergunningen, ondersteuning op allerlei vlak.”
Yvonne Gerner, Here Bugu, maart 2010
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Plannen 2010
“met één hand kun je niet klappen”
afrikaans spreekwoord
Of we dit project verder kunnen ontwikkelen hangt, naast onze volledige inzet, mede af
van de financiële middelen.
Deze zullen in belangrijke mate bepalen wat we kunnen realiseren en op welke termijn.

Ons aandeel
• Allereerst gaan we natuurlijk door op de ingeslagen weg en dat betekent ook
onderhoud van alle zaken die reeds lopen en beschreven zijn in het jaarverslag
2009.
• Daarnaast zoeken we samenwerking met deskundigen op allerlei terrein die ons
kunnen helpen of waarmee we kunnen samenwerken.
• We willen contact leggen met andere initiatieven in Mali/ West Afrika om van
elkaar te leren en elkaar te helpen.
• Er is meer aandacht nodig voor de p.r. om financiële en andere ondersteuning te
krijgen.

Concrete plannen:
Uitbreiding Here Bugu
Het aankopen van 6 hectares aanpalende bouwgrond voor uitbreiding landbouwactiviteiten, fabricage van kompost, veeteelt waarbij steeds meer mensen ingezet kunnen
worden. De grond is in verhouding duur maar het is de reële prijs die hier gevraagd
wordt.
De aangrenzende hectares liggen braak maar zijn te koop. Wanneer ze eigendom worden van de Stichting krijgen we alle vergunningen van de burgemeester om met onze
werkzaamheden voort te gaan en is het gevaar geweken dat ze opgekocht worden door
projectontwikkelaars die de kostbare landbouwgrond opkopen voor grondspeculatie.
Nieuwe grond maakt mogelijk om meer mensen in te kunnen zetten voor werk, de
landbouwactiviteiten uit te kunnen breiden en op te starten met de compostproductie.
Op elke hectare kunnen meerdere Bella gezinnen wonen die verantwoordelijk worden
voor de activiteiten op “hun” perceel. Naast de verbouw van groentes denken we aan
de verbouw van gewassen voor diervoeder; hibiscus, citronella en kinkileba voor de
fabricage van theeën, en de aanplant van bomen.
De put met watertoren en geavanceerde pomp heeft voorlopig voldoende vermogen
om meer land te bevloeien evenals de generator voor eventueel benodigde elektriciteit.
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De stenen muur om het terrein
Om het terrein te beschermen is de muur met toegangsdeuren voor voetgangers en
auto’s (vrachtauto’s) van wezenlijk belang. Langs de wegkant moet de muur stevig zijn
en onderhoudsvrij (de hevige stormen en regens verwoesten elk jaar veel), langs de
andere zijden van leem of rasterwerk in verband met latere uitbreiding van het terrein.
Aanvoer van natuurstenen en cement zijn hiervoor nodig en dit geeft werk voor de
bouwploeg.
Compostproductie
Begin van compostproductie waarbij arbeidsplaatsen ontstaan voor een vuilophaaldienst
en voor de compostproductie zelf.
De productie van kompost is heel belangrijk om het land op ecologisch verantwoorde
wijze te bemesten. Ook hierbij kunnen weer mensen ingezet worden en in de toekomst
kan het een inkomstenbron worden door verkoop. We moeten klein beginnen, afval
ophalen met ezelkarren en de dagelijkse verzorging van de composthopen. We staan in
contact met een malinese organisatie die adviezen geven over de aanleg hiervan.
Klaar voor de regentijd
Klaarmaken van de bebouwing voor de komende regentijd. Het gaat om pleisterwerk
van de lemen huizen, afwerken van de watertoren, dak op de magazijnen. Het afpleisteren van de lemen bebouwing vóór het begin van de regentijd in juli is noodzakelijk
omdat de lemen huizen afbrokkelen door de zware slagregens wanneer ze niet beschermd worden door een extra laag leem die per vrachtauto aangevoerd moet worden.
Werkplaats
Bouw van een cementen gebouwtje met een houtwerkplaats, een metaalwerkplaats en
een atelier. (Hiervoor loopt een aanvraag.)
In deze werkplaatsen kan scholing gegeven worden aan de bouwploeg, voor de bouw
op Here bugu en deze bouwploeg kan later ook externe opdrachten aannemen.
Kinderspeelplaats
Kinderspeelplaats als start voor een toekomstig schooltje voor de omwonende peulkinderen. (Hiervoor wordt een aanvraag gedaan bij een kinderfonds.)
Medicijnen
Een grote kast met medicijnen en materiaal voor eerste hulpverlening. en verwondingen
op het werk. In de toekomst kan hier een klein medisch centrum uit groeien voor de
omgeving met voorlichtingscentrum over familieplanning, hygiëne, verzorging bij ziektes
e.d.
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De omrastering van nieuwe moestuinen.
Duurzame omheining gaat alleen met ijzeren palen met gaaswerk ertussen. IJzer en
hout zijn duur omdat Mali geen haven heeft en het geïmporteerd moet worden. Alle
andere materialen worden opgegeten door de termieten.
De lopende kosten voor vervoer, onderhoud, onkostenvergoedingen en salarissen.
Onze aandacht is gericht op het duurzaam maken van dit project. Dat betekent voor de
toekomst dat de verschillende onderdelen ook geld moeten gaan genereren of tenminste kostendekkend moeten draaien en er zal een onderlinge wisselwerking vanuit
gaan. Zover is het nu nog niet. Echter als we werkelijk overtuigd zijn dat we met elkaar,
met respect en liefde voor het leven, mensen een kans kunnen geven een menswaardig
bestaan op te bouwen, dan zal dit project een voorbeeld worden dat uitstraalt naar de
verre omgeving.
“Ca va allez”, het zal lukken is een gevleugelde uitdrukking van Baba die me steeds weer
moed geeft.
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financiele begroting 2010
vergoeding Baba					
brandstof voor vervoer				
fondswerving, pr					
administratie						
visum +reiskosten				
telefoonkosten					
onderhoud autoos + verzek./belasting		
onkosten, verzekering Yvonne 12 x 500		
		
aankoop Here Bugu				
aankoop omringende hectaren 		
						
						
						
						
				
muur met deuren					
				
onderhoud en afronding watertoren			
				
stucwerk en bedakking bestaande geb.		
				
buitentoilet						
				
			
medicijnkast met uitgebreide inventaris		
				
				
					

€ 1.900,€ 5.000,€ 4.000,€ 2.000,€ 1.600,€ 250,€ 1.200,€ 6.000,€ 18.500,€ 12.250,€ 12.250,€ 12.250,€ 12.250,€ 12.250,€ 5.500,€ 200,€ 3.300,€ 350,€ 1.500,-

totaal €112.750,-

vaste lasten medewerkers here bugu			
atelier/werkplaatsen				

€ 3.200,€ 20.000,-

betaald uit vriendenkring
aparte aanvraag loopt
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