Heeft u al in uw agenda geschreven dat
V!VE l’Initiative op 14 september
aanstaande 15 jaar bestaat?
Dat gaan we met u vieren! U krijgt nog
een officiële uitnodiging.

Charlotte
Borggreve over
fondswerving
Zeventien jaar geleden ging ik voor het eerst

Op de hoogte blijven
van de situatie in Mali
Interessante blogs van een Nederlander
en een Zweedse die in Mali wonen en
werken: www.mopti.nl en
www.djennedjenno.blogspot.com

naar Mali en ben vele malen teruggekeerd,naar
de mensen, de natuur, de moskee en de prachtige
lemen huizen in Djenné. Maar ook naar het
landschap, de prachtige cultuur en architectuur
in Pays Dogon. Ik maakte er Malinese vrienden
en ontmoette er Franca Berkvens die voor haar
projecten van V!VE l’Initiative op reis was. Nadat

V!VE l’Initative kan alle projecten
uitvoeren dankzij uw donatie en de
hulp van de mensen die we ter
plaatse ontmoetten.
We danken ieder van u oprecht voor
uw bijdrage.
Nieuwe donaties en giften zijn
natuurlijk van harte welkom.

Bank:
NL38 INGB 0008659399
Bezoekt u ook eens onze website om
nog uitgebreider te kunnen lezen
over onze activiteiten!

www.vive-initiative.nl
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ik samen met een Malinese vriend een
fondswervingsproject in Mali succesvol had
afgesloten, werd ik door Franca benaderd om een
plaats in het bestuur van V!VE in te nemen.
Ik ging me met de fondswerving bezig houden. Dat gaat
voorspoedig. We hebben van de 1% club een paar mooie
bedragen gekregen om vrouwen in Burkina Faso microkredieten
te verschaffen en we hebben met steun van een aantal fondsen
twee scholen kunnen bouwen in Mopti (Mali) en in Offinso
(Ghana). Ook hebben we geld voor beurzen gekregen van onze
vele trouwe en betrokken donateurs.
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15-JARIG
BESTAAN V!VE

“BONJOUR, ÇA VA?
BIEN DORMI?”
Nog steeds hoor je dat overal waar je loopt in Mali. Het geeft een heerlijk welkom
gevoel. Toch moet je je niet laten misleiden, want de situatie is niet zo gezellig als het
lijkt. De mensen blijven hun vriendelijke zelf, maar er onder ligt toch de wanhoop, het
verdriet, de zorg. Nadat er in Noord Mali een oorlog uitbrak, en er enkele toeristen
werden gekidnapt, is het toerisme volledig gestopt.
Dit jaar gingen we met enkele bestuursleden van
V!VE op bezoek bij onze projecten. We namen een
filmer mee die een documentaire maakt ter
gelegenheid van ons 15-jarig bestaan op 14
september aanstaande. Het was een geweldige reis
met hartverwarmende bezoeken aan Mali, Burkina
Faso en Ghana.
Als enige bestuurslid kwam Charlotte regelmatig in
Mali: ooit verliefd op het land geworden, heeft zij
het de laatste jaren zien veranderen van een
weliswaar arm land, maar toch met mensen die
bezig waren met de toekomst, met plannen maken,

Dorpsoudsten Dialangou

Bij V!VE is het zo dat Franca met alle projectleiders en alle
kinderen contact heeft en alles op de voet volgt. Ze is
persoonlijk betrokken, de projectleiders ter plaatse ook en de
bestuursleden van V!VE gaan regelmatig op eigen kosten, naar
een van de drie landen om ook weer projecten te bezoeken.
Wat mij altijd treft zijn de persoonlijke verhalen van de
projectleiders over hoe ze na vragen uit de gemeenschap een
project opzetten en uitvoeren, maar ook van de meisjes en
jonge vrouwen, hoe lang ze al gevochten hebben, hoeveel
tegenslagen ze al hebben gehad maar toch doorzetten. Dan is
het fantastisch dat u en wij kunnen helpen en dat alle kinderen,
vrouwen en meisjes weten dat ze niet worden vergeten!
Waar ik aan hecht als fondswerver, is dat we niet alleen
persoonlijk contact hebben met onze projectleiders en “onze”
bursalen, maar ook met de Fondsen en donateurs: zorgen dat
ze goed op de hoogte blijven met verslagen en foto’s, zodat ze
weten dat hun geld goed besteed wordt.

handel drijven, muziek maken, naar een doodarm
land met mensen die maar net (of net niet) het
hoofd boven water kunnen houden. Zoals zij zelf
zegt: “tot een paar jaar geleden kwam ik heel
vrolijk terug na een bezoek aan Mali, nu was ik echt
aangeslagen”.

Mopti

Aanlegplaats bij markt in Mopti

We verbleven een paar dagen in Mopti, de tweede
stad van Mali, gelegen aan de Niger, die van
Timboektoe via Mopti naar Bamako en verder
stroomt. Doordat Mopti als handelsstad erg veel te
lijden heeft zie je het stil vallen van allerlei handels
activiteiten als eerste. >>

www.vive-initiative.nl
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burgemeestersgezin en vele anderen een tijd lang in
angst gezeten. Er was politie-bescherming nodig en
men kon niet zomaar het huis uit. Veel mensen hadden
het afgelopen jaar de stad verlaten.

Op pad met Baba en Gogo

We ontmoetten als bestuur ook de andere plaatselijke
projectleider van V!VE, Baba.Baba en Gogo namen
ons mee naar enkele scholen met leerlingen van V!VE,
we spraken een paar oud-leerlingen die een beroeps
opleiding hebben gevolgd, en bezochten een huiswerk
klas. Baba en Gogo proberen met hulp van V!VE zoveel
mogelijk meisjes een beurs te bezorgen: zo komen ze
niet op straat of in de prostitutie terecht en voorkom je
dat ze als kindmoeder verder moeten.
Zij vinden het heel belangrijk om de kinderen een basis
van 9 jaar onderwijs mee te kunnen geven: de redding
voor de meisjes. Er zijn nu jaarlijks 60 beursstudenten,
maar hun en onze wens is om er 20 bij te krijgen.
Meisjes die staan te trappelen om naar school te gaan!
School in Dialangou

We zagen weinig taxi's op straat, wel
parkeerplaatsen vol met de ingedeukte
taxibrousses die werkloos stonden te wachten. We
kwamen nauwelijks jongeren tegen die ons iets
wilden verkopen en de verkopers die we wél
tegenkwamen waren soms echt wanhopig. In de
agenda's van de hotels zagen we dat ze de
afgelopen 2 ½ jaar geen klanten hadden, behalve
ons. Veel hotels waren inmiddels gesloten,
reisbureautjes dicht, gidsen zonder werk. Op de
rivier zagen we geen afgeladen boten met
koopwaar. Wel zagen we heel veel vuil; plastic
zakken overal, kartonnen dozen (die ook vaak
gebruikt werden als afdakje of hutje), smerigheid.

Een meisje naar school
genomen. Behalve een schoolbord waren er verder
geen leermiddelen; als er iets nodig is, zoals
krijtjes, lopen de leerkrachten naar de vrouw die
zo “rijk” is dat ze een paar geiten heeft, en zij
sponsort dan de krijtjes.

Nadat een meisje is aangemeld door de ouders, door
iemand uit de buurt of via een school, gaan Baba en

Gogo niet over één nacht ijs: er worden testen gedaan,
of het meisje wel goed kan leren, er wordt gekeken
naar de motivatie van het meisje, maar ook naar die
van haar omgeving etc. Als er nog geen school is,
wordt er een school gezocht in de buurt. Dat kan een
privéschool zijn of een openbare. Liefst een school met
minder dan 100 kinderen in de klas (we bezochten een
school met een klas met 120 kinderen!). Dan krijgt het
kind een rugzakje, schriften en schrijfgerei en kan het
gaan beginnen met leren.

Huiswerkklas voor V!VE-leerlingen

Omdat de leerkrachten vaak toch te veel kinderen in de
klas hebben, zorgt V!VE ervoor dat “haar”
beursleerlingen nog extra bijles krijgen om het op
school zeker goed te doen. Minstens 3 keer per week
gaan de kinderen naar een huiswerkklas, ook op
zaterdag en zondag. Liever zouden we zien dat het
onderwijs in Mali overal heel goed is, met kleine
klassen en individuele aandacht voor de kinderen,
zodat extra bijles niet nodig is, maar zolang het land
niet zover is, pakken we het op deze manier aan.

Zorgen van de burgemeester

We spraken de burgemeester van Mopti, hij is de
echtgenoot van een van onze projectleiders, Gogo
Bathily en hij vertelde dat Mopti een zeer moeilijke
tijd heeft gehad. Omdat de terroristen op slechts
10 km van de stad zaten, hebben het

De school in Dialangou

In Dialangou, een arm dorp net buiten Mopti, waar
we aan de dorpsoudsten vroegen of elke ouder
€0,10 per kind, per week zou kunnen bijdragen
aan het salaris van de leerkracht, antwoordden zij
met veel pijn in het hart, dat ouders dat op dit
moment echt niet kunnen missen. Vaders en
moeders gaan elke dag vroeg weg om te kijken of
ze wat geld kunnen verdienen met klusjes doen,
de was doen of schoonmaken zodat ze hun
kinderen 's avonds te eten kunnen geven.
Soms lukt dat, soms lukt het niet. Gelukkig is er
nu de school, iedereen is er erg blij mee én trots
op, zodat de kinderen overdag niet verloren
rondlopen in het dorp. De meeste ouders in dit
dorp zijn nooit naar school gegaan.

Djeneba Kousoubé 7 jaar

Rokia Cissé 12 jaar

Wilt u V!VE steunen om meisjes in Mali een beurs te
verstrekken zodat ze naar school kunnen (blijven) gaan?

Een boekenkast vol leesboeken

We namen een kist mee vol Franse kinderboeken
van Biblionef en zo werd de boekenkast in gebruik

Alimatou Cissé 12 jaar

Leerkrachten school Dialangou nemen boeken
van Biblionef in ontvangst.

Meisjes met talent waarvan de ouders het onderwijs niet meer kunnen betalen of meisjes
die geen onderwijs volgen omdat hun ouders geen geld hebben?
En vindt u ook net als V!VE dat zoveel mogelijk kinderen deze kans moeten krijgen?
Dan kunt u voor €10,- per maand een meisje gedurende 1 jaar steunen.
U kunt dat ook 3, 6 of 9 jaar doen zodat een meisje na 3 jaar basisschool nog verder kan met
leren. U maakt een wereld van verschil voor deze kinderen. V!VE volgt de kinderen en zal hiervan regelmatig verslag doen in de Nieuwsbrief, zo blijft u op de hoogte. Dank u wel!
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