Verslag van het werk van Stichting Rondom Baba
september 2008 - maart 2009
Hieronder vindt u een tussentijds verslag van de werkzaamheden van de Stichting Rondom Baba
voor donateurs in overeenstemming met het projectplan dat is opgesteld voor de periode september
2008 tot september 2009.
Dit verslag gaat niet in op de missie, visie, doelstelling en organisatie van het werk. Daarover valt te
lezen in het vorig projectplan dat u ontvangen heeft en op de website. Ondertussen zijn we ook
bezig met het op schrift stellen van een uitvoerig businessplan dat ook op de website zal
verschijnen.
Om te beginnen willen Baba en ik alle donateurs bij deze hartelijk
bedanken voor hun bijdrage en het vertrouwen dat wij hebben mogen
ondervinden voor dit project.

Deel I

TOT NU TOE

Verhuisd naar Mali
Tot en met december 2008 heb ik de werkzaamheden vanuit Nederland aangestuurd met
een enkel tussentijds bezoek. De grote verandering die heeft plaatsgevonden is dat ik
verhuisd ben naar Mali en vanaf januari 2009 hier ter plaatse samen met Baba Traoré de
werkzaamheden aanstuur.
Zo’n stap vergt veel voorbereiding vooraf maar ook de eerste maanden hier waren zeer
intensief. Het vinden van een goede samenwerkingsvorm, waarin taalverschil, cultuurverschil,
verschil in religie, verschil tussen man en vrouw en niet te vergeten de aanpassing aan het
klimaat voor de nodige startersmoeilijkheden zorgden, begint terwijl ik dit schrijf zijn beslag
te krijgen.
Mijn aanwezigheid hier zorgt ervoor dat er structuur aangebracht wordt in de
werkzaamheden, nieuwe initiatieven genomen kunnen worden, bijgestuurd kan worden waar
nodig, kortom het werk ontwikkeld zich in een positieve stroom.
Werkbezoek aan Sekem, landbouw en veeteelt op ecologische wijze
In oktober 2008 brachten Baba en ik een werkbezoek aan een groot succesvol
ontwikkelingsproject in Egypte, Sekem. Hier deden wij veel inspiratie op voor de
toekomstmogelijkheden voor ons project. De initiator van Sekem, Ibrahim Abouleish,
adviseerde ons, in verband met de duurzaamheid, naast de microkredieten ons vooral te
gaan richten op het creëren van werkgelegenheid in combinatie met een sociaal programma
waarin gewerkt wordt aan nieuwe samenwerkingsvormen. Ook adviseerde hij om wat
betreft de werkgelegenheid aan te sluiten bij de nog aanwezige kennis van traditionele
landbouwtechnieken en op ecologisch verantwoorde wijze met landbouw en veeteelt te
beginnen.
Bij terugkomst in Mali vond Baba een open oor voor dit plan. Begin januari konden we een
hectare land kopen, omringd door bomen, 1 km. van Dialangou, waar een start gemaakt is
met de uitwerking van dit plan (zie verder onder tuinen).
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DE PROJECTEN
Comités
In het afgelopen jaar, voorafgaand aan mijn komst, heeft Baba structuur aangebracht in het
dorp Dialangou door het organiseren van verschillende comités. Daarbij is het van belang te
weten dat de inwoners van Dialangou vluchtelingen zijn bestaande uit verschillende grote
families die elkaar onderling niet kenden en neergestreken zijn in dit gebied. Er bestond geen
onderlinge samenhang, iedereen probeerde zichzelf te redden, er heerste verslagenheid,
hopeloosheid, initiatiefloosheid en onderling wantrouwen.
Door de comités, waarin steeds leden van de verschillende families zitting hebben en die
verantwoordelijk zijn voor een bepaald project ontstaat er langzaam een samenhang in de
gemeenschap.
De volgende comités zijn gevormd:
•
•
•
•
•
•

Het comité voor de school
Het comité voor de landbouwmachine
Het comité voor de paard en wagen
Het comité in oprichting voor het medisch centrum
Een groep van 30 vrouwen die een microkrediet hebben gekregen
Een groep van 5 mannen die een microkrediet hebben gekregen in de vorm van een ezel
en kar

Overkoepelend is er een groep van 5 mannen, de chef, de imam en 3 oude wijze mannen die
samen verantwoordelijk zijn en aanspreekbaar over de totale gang van zaken.
De school
Officieel bezoeken 250 kinderen (150 jongens en 100 meisjes) een school op loopafstand
buiten Dialangou. Het gaat hierbij om kinderen uit de klassen 3, 4 en 5. Hiervan gaan 70
regelmatig, de rest verzuimd door gebrek aan motivatie, ziekte, kinderarbeid.
Voor de jongste kinderen was er geen mogelijkheid om naar school te gaan. Daarom is een
jaar geleden met behulp van een donatie een schooltje gebouwd van stokken en rieten
matten. Er zijn drie afdelingen, er staan schoolbanken met tafels. 100 jonge kinderen
bezoeken deze school die bemand wordt door één onderwijzer die door de burgemeester is
aangesteld. Gedurende de “ wintertijd” met slagregens en stormen gaat de school plat om
daarna weer opgebouwd te worden. Eigenlijk is het veel te heet onder de matten dus zitten
de kinderen vaak buiten in de stofstormen. Er is overleg om een stenen gebouwtje neer te
zetten. Er zijn regelmatig problemen met de onderwijzer, geen salaris, problemen met
ouders. Dit vergt voortdurende monitoring.
Dan blijft er nog een groep van ongeveer 100 jonge kinderen over die niet naar school gaan
omdat de ouders het niet nodig vinden.
Landbouwmachine
Op verzoek van een aantal vrouwen zijn er met behulp van giften uit Nederland 2 machines
aangeschaft voor de verwerking van gierst en van rijst.
Met gezamenlijke inzet is een huis gebouwd van leem met ramen en deuren waarin de
machines staan en waar plaats is voor opslag. Deze machine heeft een grote betekenis. Van
heinde en verre komen vrouwen met hun zakken en bakken met gierst en met rijst om die
hier te laten pellen en malen. Er wordt geld mee verdiend. Het is een grote uitdaging voor
de samenwerking. De kas moet beheerd worden, onderhoud gepleegd, onderdelen
vervangen, diesel en smeerolie gekocht enz. Met vallen en opstaan lukt dit maar er wordt
nog niet veel mee verdiend doordat de vrouwen ook maar heel weinig kunnen betalen voor
het gebruik van de machine. De verdiensten worden voornamelijk ingezet voor onderhoud,
vervanging van onderdelen en salaris van degene die de machine bedient.

2

Een man uit het dorp bediend de machine en is de enige in het dorp met een baan. Omdat
deze man, de zoon van de chef, niet met zijn handen van de vrouwen kon afblijven en
daardoor voor enorme problemen zorgde, heeft de chef zelf hem ontslagen en iemand
anders aangesteld. Het nieuwe probleem dat daardoor ontstaan is, namelijk dat zijn zoon
óók een goede sleutelaar aan de machines was, is nog niet opgelost.
Microkredieten
In oktober 2007 hebben als experiment 15 vrouwen een microkrediet gekregen voor een
totaal bedrag van 572 euro. Dat bedrag is terugbetaald. De vrouwen hebben graan, klein vee
e.d. kunnen kopen en verkopen. In oktober 2008 hebben 30 vrouwen een microkrediet
gekregen en 5 mannen hebben een krediet gekregen in de vorm van een ezel met kar. Van
de 30 vrouwen hebben de meeste hun krediet gedeeld met anderen om het risico te
verminderen en creëerden ze zelf gedeelde verantwoordelijkheid.
Doordat de vrouwen in de maanden daarna zich op het veld bevonden om te verdienen met
de oogst van de gierst en de rijst waarmee ze in natura verdienen hebben ze niet direct
activiteiten kunnen ontplooien om geld te verdienen. Wel hebben ze allemaal extra rijst en
gierst kunnen kopen en een voorraad aan kunnen leggen. Later wordt die door de machine
bewerkt en kunnen ze ermee naar de markt om te verkopen. Ook is er weer klein vee
gekocht zoals parelhoenders en geiten en schapen
Mede doordat de vrouwen en kinderen steeds op het land werkten is er geen regelmatige
controle geweest en hebben ze gevraagd om uitstel van betaling. In februari is er een
bijeenkomst geweest in mijn aanwezigheid waar allerlei problemen ter discussie kwamen die
de vrouwen tegenkomen bij het omgaan met het geld. Dieren gaan dood, er zijn zieke
mensen enz.
De omstandigheden waar de mensen in leven zijn nog steeds buitengewoon slecht en soms
gaat het beetje geld in een doktersbezoek voor een ziek kind, een begrafenis enz.
Er is nu een boekhouder aangesteld die vanaf begin maart zeer regelmatig de vrouwen
bezoekt en eens per maand geld int en verslag uitbrengt aan mij over de vorderingen. Begin
april is 45% terugbetaald, eind juni verwachten we dat de microkredieten van de vrouwen
terugbetaald zijn.
Ook de 5 mannen hebben uitstel gevraagd. Het probleem ligt hier iets anders. Alle mannen
zijn direct aan het werk gegaan. Mannen die voor die tijd niets deden. Hoofdbezigheid is dat
ze leem halen met de ezelkar, stenen bakken en die verkopen. Het beetje geld hebben ze
direct gebruikt voor hun gezinnen en de meeste hebben naast hun rieten hut een stapel
stenen liggen waar ze een eigen huisje van willen bouwen zodat ze in de regentijd beschut
zijn.
In het algemeen kan over de microkredieten gezegd worden dat wij de indruk hebben dat ze
bij deze mensen niet leiden tot een structurele verbetering in hun financiële situatie op de
lange termijn.De opbrengst was voldoende voor iets extra’s in de huishoudpot, een
artsenbezoek e.d.
Het psychologische effect echter was buitengewoon groot. Er is beweging gekomen. Waar
eerst mensen alleen bezig waren met overleven zijn nu allerlei kleine handeltjes op gang
gekomen. De vrouwen gaan naar de markt om te kopen en in te kopen, leggen contacten en
beginnen samen te werken.
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Tuinen
Er bestond een plan om een paar hectare gereed te maken voor moestuinen. Deels voor
eigen gebruik en om het voedselpakket te verbeteren deels voor verkoop op de markt. In
overleg met de burgemeester hebben we dit plan moeten wijzigen. Alle grond in de
omgeving is bestemd voor bebouwing en er mag geen grond aan onttrokken worden voor
landbouw. Mede in verband met de nieuwe plannen voor het creëren van werkgelegenheid
heeft Yvonne nu zelf een stuk land gekocht van 1 hectare, 1 km. van Dialangou in
landbouwgebied.

Paard en wagen
In oktober 2008 was geld beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een paard en wagen
waarmee de vrouwen naar de markten kunnen om hun waren te verkopen. De wagen was
snel gemaakt, de aanschaf van het paard liet op zich wachten om verschillende redenen.
Inmiddels is het paard er ook en is in aanwezigheid van de burgemeester met grote
feestelijkheid aangeboden. Baba heeft op mijn verzoek een verhaal gehouden over het
respect en de verzorging die een paard verdient. Het paard heeft ook een naam gekregen,
een unicum, om dit respect te benadrukken. Er is een stal gebouwd en het ziet er tot nu toe
naar uit dat het paard meer biedt dan alleen een vervoersfunctie. In een arm land als Mali
worden dieren vaak beestachtig behandeld. Voor Nicolas wordt goed gezorgd en de
verantwoording voor hem biedt weer direct nieuwe vreugde en saamhorigheid. Er is zelfs
een smid gevonden die hem van hoefijzers voorzien heeft. De vrouwen betalen een bijdrage
voor het vervoer waar de onderhoudskosten van betaald kunnen worden. Het comité dat
hiervoor verantwoordelijk is zal op de voet gevolgd worden, een veearts houdt het paard in
de gaten.
Medisch centrum
De gezondheidssituatie is slecht en er is geen directe medische hulp. Bovendien zijn deze
mensen zo getraumatiseerd en worden ze gediscrimineerd dat een bezoek aan een
ziekenhuis moeizaam verloopt. In de afgelopen maanden heb ik van nabij deze situatie
kunnen meemaken. Er heerst syfilis, malaria, mensen lopen met wonden rond enz. Doordat
mensen uit de brousse geen geld en vervoer hebben om met een beginnend probleem naar
een arts te gaan komen ze pas op het moment dat het te laat is. Kinderen sterven bij gebrek
aan hulp. Vandaag nog maakte ik een dergelijke situatie me toen ik met Outila in het
regionale ziekenhuis was. Er werd een stervende man binnengebracht met een been in
ontbinding. Met een plaatselijk gezondheidscentrum had dit voorkomen kunnen worden.
In het oorspronkelijke plan werd gedacht aan een kleine medische post. Inmiddels is in
verband met de huidige en toekomstige aanwas van de bevolking duidelijk geworden dat het
beter is om in samenwerking met het Regionale Centre de Sante een grotere opzet te
maken voor dit centrum.
De gereserveerde post in de begroting voldoet daarom niet en er zal een speciale actie voor
het centrum gestart worden.
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Koeien voor Baba
Binnen de begroting was ook een aanvraag gedaan voor koeien voor Baba voor de
vetweiderij waarmee hij naast zijn onkostenvergoeding ook wat eigen geld kon gaan sparen.
Hij heeft daartoe een renteloze lening gekregen in oktober 2008. Door de grote werkdruk
waaronder Baba zich bevond is dit project ten dele uitgevoerd. Hij heeft 4 koeien kunnen
kopen en ondergebracht bij een koeherder. Deze maand zullen nog eens 4 koeien gekocht
worden en worden alle koeien op het nieuwe terrein geplaatst waar de omstandigheden veel
beter zijn voor de vetmesterij van deze dieren en dit ook op ecologisch verantwoorde wijze
kan gebeuren. Bovendien is de mest belangrijk voor de kompost. Dit project kost dus wat
meer tijd dan voorzien.
Noodfonds
Als blanke in Mali wonen zonder noodfonds is onmogelijk. Dagelijks word ik aangesproken
om te helpen. In de meeste gevallen ga ik er niet op in maar er zijn situaties waarin ik
wil/moet bijspringen. Meestal gaat het om een acute levensbedreigende situatie of iemand
die een opzetje nodig heeft om uit de misère te komen.

Deel II:

DE TOEKOMST< DE PLANNEN

Koerszoekend management is de leidraad waaruit Baba en ik werken. Sinds mijn aankomst in
Mali staan wij in dagelijks overleg met elkaar en met de mensen van Dialangou. Al onze
activiteiten zijn gericht op het ontwikkelen van een totaalmodel waarmee de mensen van
Dialangou voor nu en de toekomst hun lot meer en meer in eigen hand kunnen nemen. Elk
onderdeel van het project wordt maandelijks geëvalueerd en zonodig bijgestuurd met het
oog op dit doel.
Wanneer Baba en ik nu in het dorp komen wordt er niet meer gebedeld, niet afgewacht. De
comités hebben de verantwoordelijkheid voor hun project op zich genomen en benaderen
ons met vragen over hoe het een of ander op te lossen. Zo kwam er onlangs een verzoek
binnen of het mogelijk is een alfabetiseringscursus op te zetten waaraan tenminste één
persoon uit elk comité kan deelnemen. (We gaan hierover in overleg met de gemeente).
In het navolgende valt te lezen hoe wij vanuit ons koerszoekend beleid willen bijsturen
binnen de projecten.
School
Het schooltje bestaat uit drie compartimenten gebouwd met stokken en matten. Gedurende
de “hivernage “(winter met regens en stormen) moet het worden afgebroken. De Stichting
Vive l’Initiative heeft geld beschikbaar gesteld om een stenen gebouwtje neer te zetten. Aan
de voorbereidingen hiervoor wordt gewerkt.
Microkredieten
Het ligt in de bedoeling om de microkredieten in de vorm van individuele leningen langzaam
af te bouwen. De inzet van deze vorm van hulp heeft voldaan voor de start van het project.
Er is handel ontstaan maar voor een duurzame verbetering voldoet het niet. (zie deel I) Er
blijft geld gereserveerd voor enkelingen die met een goed plan komen voor een kleine
duurzame onderneming.
Naast de microkredieten komen de inkomsten uit de comités. Als de comités hun project
goed sturen komt er voldoende geld in de kas om kleine nieuwe activiteiten op te zetten.
Het voordeel van dit systeem is dat allen samenwerken voor de verbetering van de totale
situatie van Dialangou.
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Comités
Het aantal comités zal worden uitgebreid. Elk comité beheert een kas. Daaruit wordt het
onderhoud van het betreffende project betaald. Wat overblijft kan doorvloeien naar andere
projecten:
Markt
Een deel van het teruggevloeide geld uit de microkredieten zal gebruikt worden om een
kleine marktplaats met overkapping te bouwen waar de vrouwen hun producten kunnen
verkopen. Voor een plek op de markt wordt een kleine bijdrage betaald voor de kas van het
marktcomité. Alle vrouwen hebben profijt van een markt, ze hoeven niet naar Mopti voor
hun boodschappen, er wordt geruild (een gebruikelijke vorm hier) en er wordt verdiend aan
de mensen uit omliggende dorpen die langskomen. Ook kunnen ze hier hun gemaakte
gebruiksartikelen verkopen.
Water
Er is een put met een grote watercapaciteit, 25 meter diep. Hij is onbedekt en daardoor is
het drinkwater niet schoon en de vrouwen moeten zwaar werken om met de hand een zak
water op te halen. Plan is om de put af te sluiten, een waterpomp te installeren die werkt op
4 zonnepanelen en aan weerskanten van de put 2 kranen te installeren. Twee comités zullen
dit beheren en de vrouwen betalen een kleine bijdrage per zak water.
Voor de aanleg van dit project is ruim 7000 euro gemoeid voor afsluiting van de put,
elektrische pomp, panelen, kranen en een waterchateau om het water naar de kranen te
leiden. (zie aanhangsel)
Opbrengst: verbetering van de gezondheidssituatie, project dat de hele bevolking ten goede
komt, samenwerking in de comités, inkomsten.
Tuinen
Er is door mij op eigen rekening een hectare land met een huisje gekocht in landbouwgebied,
1 km. van Dialangou vandaan. Ik ga hier wonen.
Het gaat hier om een nieuw project in plaats van de oorspronkelijke tuinen in Dialangou zelf.
( zie deel I).
Geïnspireerd door onze ervaringen in Sekem in Egypte willen we hier gezamenlijk met de
mensen van Dialangou een onderneming opbouwen door:
• Verbouw van medicinale kruiden die in ieder geval in Mali zeer belangrijk zijn. Ze
beschermen tegen malaria en allerlei infecties.
Daarna zal verder onderzoek gedaan worden welke kruiden nog meer verbouwd
zullen worden.
• Houden van vee, schapen koeien, kippen voor de verkoop en voor de mest voor de
compostproductie.
• Compostproductie.
Het gaat hier om een groot gezamenlijk project met uitbreidingsmogelijkheden naar de
toekomst (aangrenzend land is te koop). De winst die na ongeveer twee jaar te verwachten
valt uit de landbouw en veeteelt kan weer terugstromen voor voortgaande ontwikkeling. Er
zal zoveel mogelijk op ecologisch en/of biologisch dynamisch verantwoorde wijze gewerkt
worden. Daarvoor zijn cursussen nodig waarbij de Malinese regering ook zal steunen in de
vorm van cursussen.
Afgelopen maand is een put van 18 meter diep en 1.40 doorsnee gebouwd voldoende voor
de watervoorziening van het hele terrein en woonhuis. Binnenkort zullen er zonnepanelen
geplaatst worden voor de elektriciteitsvoorziening. Deze put is in de plaats gekomen van de
put voor de tuinen binnen Dialangou.
Op het terrein bevindt zich een klein huis. Voor de toekomst willen we 4 gastenhuisjes
bouwen voor studenten, deskundigen, gastleraren, stagiaires die tijdelijk hier verblijven voor
ondersteuning van het project.
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Verder is het de bedoeling dat er een atelier voor het uitoefenen van traditionele ambachten
en een conferentie/opleidingsruimte komt.
Op korte termijn moet er een lemen huis gebouwd worden voor de gardien en zijn gezin en
3 tot 4 vaste medewerkers.
Nog deze maand wordt begonnen met het schoonmaken van het terrein door de Bella uit
Dialangou.
Deze onderneming en dit terrein zal in de toekomst een belangrijke rol spelen bij de sociale
en culturele ontwikkelingen. Daarom komt hier een apart rapport over.
Windmolens
In december 2009 zal er een windmolendeskundige uit Nederland komen die een opleiding
gaat geven aan 8 personen in het bouwen van eenvoudige windmolens voor elektriciteit.
Hiermee worden 8 mensen aan werk geholpen met toekomstperspectief
In januari komt een groep jongeren uit Nederland een klein circusprogramma opzetten voor
een kleine tournee over de Niger
Medisch centrum
In overleg met de burgemeester van Mopti en met het Centre Regionale de la Santé is het
plan opgevat om in plaats van een kleine medische post een Centre Medicinal neer te zetten
in het gebied, dat medische hulp en kraamhulp kan bieden aan tenminste 2000 mensen.
Bovendien heeft een dergelijk centrum de mogelijkheid om zo nodig een ambulance te laten
komen uit het ziekenhuis van Mopti.
Dit centrum zal ook een grote rol spelen bij voorlichting op allerlei terrein als besnijdenis,
geboortebeperking, hygiëne enz.
De gemeente Mopti heeft beloofd te assisteren met de bouw van het centrum door
bijvoorbeeld een ingenieur ter beschikking te stellen die toeziet op de bouw van het
centrum.
Bijdragen van de bewoners
Alle mensen uit de omgeving kunnen lid worden van het gezondheidscentrum en betalen
daartoe een bedrag van 1000 CFA (€ 1,53) per maand en verzekeren zich daarmee van
medisch hulp als zij dit nodig hebben.
De helft van de binnenkomende gelden gaat naar het ziekenhuis van Mopti, de andere helft
blijft in het centrum voor voorkomende kosten zoals aanvulling van medicijnen e.d.
Arts en ander personeel
Als het gebouw en de voorzieningen er zijn wordt het centrum bemand door een arts die
betaald wordt door het ziekenhuis van Mopti.
Naast de arts worden, parttime, een verpleegster en een vroedvrouw aangesteld.
Zij worden betaald uit de gemeenschapskas van Dialangou die geld genereert vanuit de
verschillende comités.
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Organisatie
Dialangou wordt eigenaar van het gebouw en krijgt ook de verantwoording voor het
onderhoud onder supervisie van Stichting Rondom Baba
Er wordt een comité gevormd van drie mensen, het comité de gestions
(management) die verantwoording moeten afdragen aan de chef van Dialangou.
Iedere drie maanden legt dit comité ook verantwoording af aan een supervisor van het
Centre Regionale de la Sante.
Gebouw
Voor een goed functionerend centrum wordt gedacht aan een gebouw in een U-vorm met
een hof.
Er zijn 10 ruimtes nodig:
• Spreekkamer
• Kamer voor de verpleegster
• Spreekkamer voor de kraamhulp
• Kraamkamer
• Apotheek
• Rustkamer
• Magazijn
• Kamer voor de wacht
• Toiletten
• Waskamer
Een eerste schatting van de kosten voor het gebouw:
Om bovengenoemd gebouw neer te zetten met 10 kamers, betegelde binnenhof en
ommuurd is een bedrag nodig van rond de € 60.000,Inventaris en apotheek
Voor de inventaris en de eerste bevoorrading van de apotheek is een startbedrag nodig van
rond de € 8000,- dat uit de huidige kas van de Stichting betaald kan worden en eventueel
verder aangevuld met giften en artikelen in natura. Hierbij valt te denken aan rolstoelen,
medische apparatuur, banken, stoelen, lampen, en allerlei ziekenhuismateriaal als ook
inrichting voor administratieve ruimtes enz.
Tijdsplanning
Met de bouw kan begonnen worden bij de aanvang van het regenseizoen, ongeveer juli,
omdat dat de beste tijd is om te bouwen.
De bouw zal een paar maanden in beslag nemen, gevolgd door de inrichting van de ruimtes
en de bevoorrading.
Een exacte tijdsplanning kan gemaakt worden in de komende maanden. Ook beginnen met
een gedeelte van het gebouw valt onder de mogelijkheden.
Communicatie
Het hele proces kan worden vastgelegd in film en getoond worden via de website of met
een beamer in Nederland door een bestuurslid.
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Werkgelegenheid
Werkgelegenheid is in Mali een groot probleem. Onder de Bella is het extreem. Zij zijn
seizoenarbeiders en kennen nauwelijks specifieke ambachten. Voor een duurzame
verbetering van hun situatie zoeken wij naar oplossingen. Het bewerken van het land en
verkoop van de opbrengst valt daaronder maar neemt enige jaren in beslag voordat het echt
rendabel zal zijn. Ook willen we in de toekomstige atelierruimte op het nieuwe terrein de
oude ambachten die zij kennen, als mandenvlechten, leerbewerking, stof bedrukken, nieuw
leven inblazen en de technieken verbeteren zodat interessante exportproducten ontstaan.
Het windmolenproject staat ook in het kader van werkgelegenheid en zo zoeken we steeds
naar nieuwe mogelijkheden.
Laatste nieuws: we krijgen aanbiedingen uit de omgeving (naaiatelier) om jonge vrouwen uit
Dialangou een interne opleiding te geven onder onze verantwoordelijkheid.
Medewerkers Stichting Rondom Baba
Al het werk staat onder directe leiding van Baba Traoré en mij, Yvonne Gerner. Vanuit
Nederland ondersteunt door het bestuur van de Stichting. Daarbij wil ik in dit verband graag
Saskia ’t Hart noemen die een grote steun is bij de verzorging van de lay out van alle
rapportage en uitgaande post. Niet onbelangrijk is ook om te vermelden dat het bedrijf
“Insandouts communication and design” zich met groot enthousiasme en tegen geringe
betaling ontfermt heeft over het ontwerp van de website en deze ook gratis blijft
onderhouden.
In Mali is de Association Baba opgericht, de malinese stichting met een bestuur van 5
mensen die dienen als klankbord. Verder is er een boekhouder en delen van het uitvoerend
werk zullen onder capabele mensen uit Dialangou komen te vallen. Een arts in opleiding
heeft zich bijvoorbeeld al gemeld om zitting te nemen in het comité voor het medisch
centrum en aangeboden om in het komende regenseizoen (de zwaarste tijd) een dag per
week spreekuur te houden in Dialangou.
In de toekomst wordt de Association Dialangou opgezet. Alle mensen uit Dialangou en
omgeving kunnen hiervan lid worden en daardoor gebruik maken van de faciliteiten en
activiteiten.
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SAMENVATTING:
•

•

•

•
•

Alles bij elkaar genomen bevindt het gehele project zich in een positieve ontwikkeling.
Baba en ik hebben het vertrouwen van de bevolking. Er wordt goed geluisterd en
interventies zijn mogelijk. Het team is inmiddels aangevuld met een boekhouder die
regelmatig de verschillende comités bezoekt en kascontrole houdt.
Vanaf januari zijn er twee auto’s beschikbaar, een van de Stichting en een door mij
geschonken, die transport en vervoer van mensen en goederen mogelijk maken en de
efficiëntie van het werk zeer bevorderen. (Baba en ik wonen 15 kilometer bij elkaar
vandaan, en er moet regelmatig gereisd worden om verschillende activiteiten te
coördineren enz.)
Het enorme netwerk van Baba en zijn directe samenwerking met de burgemeester zorgt
ervoor dat het plan goed is ingebed in de lokale situatie. De burgemeester is aanwezig
bij alle officiële momenten. Het project wordt nauwlettend en positief gevolgd door de
omgeving.
Mijn aanwezigheid zorgt voor structuur, voor vertrouwen, continuïteit en direct verslag
uit eigen ervaring en waarneming naar Nederland.
Het motto van de Stichting:” neem het beste van je cultuur en deel het met de cultuur
van de ander” wordt door de samenwerking van Baba en mij waargemaakt en zorgt
voor verrijking.

Moeilijkheden zijn:
•

•

•

•
•

•

Het niveau van de bevolking, de buitengewoon slechte omstandigheden waarin ze leven
en het klimaat met temperaturen boven de 40 graden, betekent dat de ontwikkelingen
langzaam gaan en we zeer veel geduld moeten opbrengen.
De bewoners hebben hun volle vertrouwen gegeven aan Baba, de burgemeester en mij.
Elke nieuwe kracht, zoals bijvoorbeeld de boekhouder moet lang begeleid worden totdat
ze met hem/haar willen samenwerken.
De afhankelijkheid van donateurs. Er zit een lange tijd tussen plannen maken en
realiseren door gebrek aan geld. Ook moet er gezocht worden naar een financiële
oplossing voor de kosten voor mijn levensonderhoud.
Het maken van verslagen en administratief werk is heel zwaar bij deze hitte.
De zogenaamde intermediairs, mensen die dit positieve project zien en een graantje
willen meepikken. Dit vergt grote wakkerheid en vertrouwen tussen Baba en mij omdat
deze mensen pogingen ondernemen om ertussen te komen. (overigens een zeer
Afrikaans verschijnsel)
De omstandigheden zijn voor mij soms heel zwaar. Het leven als enige blanke in een
Afrikaanse maatschappij maakt dat ik regelmatig al mijn levenservaring moet inzetten om
overeind te blijven. Het klimaat maakt het daar niet beter op. Er is geen escape, niet
even een wandeling maken of er even tussen uit kunnen.
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Vraag om financiële steun
Ons ideaal om een groep mensen in Mali te helpen een menswaardig bestaan op te bouwen,
gebaseerd op economische, sociale en culturele ontwikkeling, lijkt in dit project te worden
gerealiseerd.
Er is een lange weg te gaan maar ons enthousiasme, de enorme mensenkennis en
opvoedkundige kwaliteiten van Baba, de inzet van de mensen die de projecten beschouwen
als hun eigendom en de verantwoordelijkheid ervoor nemen, maakt dat ik er alle
vertrouwen in heb dat dit een geslaagde onderneming is.
Vooral ook op basis daarvan durf ik de fondsen om financiële steun te vragen. Het geld,
geschonken door de donateurs, wordt verantwoord en goed ingezet.
Op de Babablog van www.rondombaba.nl zijn regelmatig nieuwsberichten voorzien van foto
en of film te zien.
Yvonne Gerner in samenwerking met Baba Traoré voor Stichting Rondom Baba
Mopti/ Mali, april 2009
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