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Bezoek van het bestuur aan
de projecten van V!VE in
Burkina Faso, Mali en Ghana.
In deze Nieuwsbrief informatie over alle ontmoetingen met de projectleiders van V!VE. Voor ons als bestuur een rijkdom aan inspirerende en
motiverende ervaringen, die we graag met u delen. En we komen terug
op de enquête die we vorig jaar hielden.

A

fgelopen januari bezochten we met drie
bestuursleden de projecten van V!VE
l’Initiative in Burkina Faso (Bobo-Dioulasso) en in Ghana (Offinso). We spraken met
de projectleiders en ontmoetten leerlingen,
ouders en een van de vrouwengroepen die een
microkrediet krijgen. Het was vóór de gewelddadige aanslag in Ouagadougou en we genoten
zorgeloos van ons verblijf, de gesprekken, de
rust die er was na de verkiezingen in november,
het contact met de mensen in Bobo-Dioulasso.
En zeker ook van ons verblijf in hotel Villa Rose
van Franca en Moctar.
Een oase van rust waar het na de drukte in de
stad heerlijk toeven is onder de enorme schaduwrijke bomen, met uitzicht op de bougainville die zich omhoog slingert langs de veranda
van de 1ste verdieping. We hadden ook de gelegenheid om buiten Bobo al wandelend kennis
te maken met een bijzonder stukje platteland
van Burkina, de Zuid West hoek, het gebied van
de Senoufou, reikend tot de grens met Ivoorkust en Mali. Een gebied met een boeiende cultuur vol verhalen en tradities, zichtbaar ook in
de familiegemeenschappen waar we langs liepen, onverwachte rotspartijen, een hoog gelegen verborgen dorp, een diversiteit aan vogels.
Mogelijk overbodig om te vermelden; we reisden vanzelfsprekend op eigen kosten.
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Microkredieten
We bezochten een vrouwengroep, die het
bestuur niet eerder ontmoet had, in de wijk
Secteur 22.

V

an de twintig vrouwen, ontmoetten we er een 12-tal,
gezeten op een hoekje van een zanderig plein, omringd
door talloze kinderen. Het gesprek ging over het maken
van een overstap naar een lokale bank (de Caisse d'Epargne).
Dit is een ontwikkeling die V!VE het afgelopen jaar in gang
heeft gezet.
Het was bijzonder om te zien en ook van Sibalo de begeleider
van V!VE te horen, dat een overstap naar een bank onmogelijk
gelukt was wanneer de groep niet middels het microkrediet van
V!VE had geleerd hoe dit werkt en aan welke eisen je moet voldoen.
Met financiële ondersteuning van de ASN Foundation voor extra
begeleiding, is met vrouwengroepen in drie wijken in BoboDioulasso (Kodeni, Sarabougoudi, Secteur 22) de ontwikkeling
richting bank gemaakt. Niet omdat V!VE van de microkredieten
af wil, maar omdat het een positieve stap is richting zelfstandigheid van de vrouwen en omdat zij bij de bank een groter krediet kunnen krijgen. Iets waar een aantal vrouwen naar uitkijkt.
V!VE heeft het krediet verhoogd van 38,- naar 50,- euro. Maar
V!VE is geen bank. En we willen het aantal groepen dat tegelijk
begeleid wordt niet te groot laten worden. En nieuwe groepen
vrouwen dienen zich aan om te kunnen beginnen. Zo is er in
Secteur 22 weer een groep van 20 vrouwen waarmee we gaan
starten. Op de site van V!VE staat een overzicht van wat de 40
vrouwen in Kodeni doen met het micro -krediet van V!VE.
www.vive-initiative.nl/initiatieven/werkgelegenheidvoor-vrouwen-burkina-faso/

De jaarlijkse V!VEbijeenkomst
op 30 december.

D

e jaarlijkse V!VEdag op de binnenplaats van projectleider
Inna Baye was druk bezocht. Een grote delegatie van het
V!VE bestuur en drie donateurs werden hartelijk ontvangen. Voor de gelegenheid was er een mooi spandoek opgehangen, en de erehaag van applaudisserende kinderen was een verrassende binnenkomer.
Er was een vol programma, de leerlingenraad had voor de gelegenheid diverse kinderen gevraagd iets te doen, van toneelstukje opvoeren tot gedichten voordragen. Wat een verschil met
voorgaande jaren! Wij vonden het toen erg jammer dat alleen
de volwassenen toespraakjes hielden en dat we van de leerlingen weinig hoorden. We vonden het daarom een beter idee dat
de leerlingen voortaan zelf deze bijeenkomst zouden organiseren. Tevens besloten we een geluidsinstallatie te huren, wat een
grote verbetering bleek omdat nu de kinderen op de achterste
rijen ook konden verstaan wat er gezegd werd.
Een van de meisjes, Traoré Katiéne Salimata las een prachtig
gedicht voor.
Poème: La Scolarisation
de la fille
Eduquer une fille c’est
favoriser l’égalité entre les
hommes et femmes et c’est
de protéger aussisa famille,
sa santé, son enfants, la
maternité. Eduquer une
fille c’est de défendre les
conditions de la femme et
son indépendance.
We maakten de klassieke groepsfoto, kregen een drankje en een
sandwich die dit keer niet door V!VE maar door de ouders van
de leerlingen was aangeboden. Wat een fijne ochtend, iedereen
werd weer heel erg gesterkt in het belang van zich inzetten
voor V!VE!
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Enquête resultaten.

V

Ontmoeting met Guindo,
onze projectleider in
Koutiala.
In de tuin van Villa Rose ontmoetten we Guindo, die speciaal voor ons uit Koutiala (Mali)
was gekomen, dat op een dag rijden van Bobo
ligt. Guindo is een belangrijk man, dat zie je
aan zijn prachtige kleding (een witte Boubou).

óór de zomer van 2015 hielden we een enquête onder de
donateurs en lezers van de Nieuwsbrief van V!VE
l’Initiative. De respons was niet geweldig groot; ruim 9%
(34). We zouden daaruit kunnen concluderen dat het merendeel
van de mensen die V!VE steunen mogelijk instemt met hoe het
nu toegaat. Maar dat kunnen we natuurlijk niet zonder meer
aannemen. Interessanter is het om goed te lezen wat de mensen die de enquête invulden meegaven. Zo vindt een meerderheid van de respondenten dat V!VE duidelijk genoeg maakt
waaraan de bijdrage van donateurs wordt besteed en ook zal
een meerderheid van de mensen in 2016 blijven doneren. De
vraag naar het opnemen van V!VE in een testament werd door
slechts 1 persoon positief beantwoord. Driekwart van de respondenten leest de Nieuwsbrief vaak of altijd en evenveel vindt
deze interessant om te lezen.
Minstens zo informatief waren de antwoorden op de open vragen over welke onderwerpen van de Nieuwsbrief de voorkeur
hebben. Zoals een overzicht inkomsten en uitgaven, hoe het
met de oud-leerlingen verder gaat en over onze kleinschalige
initiatieven. Over de website werd opgemerkt dat de blogs wat
compacter kunnen, dat het mooier is als foto's naast de tekst
worden geplaatst en de knoppen voor Facebook en YouTube wat
vergroot worden. De aanbevelingen voor fondsenwerving waren
om donateurs de mogelijkheid te bieden projecten te bezoeken
en mensen van te voren op de hoogte brengen van een actie.

G

edreven vertelt hij ons over zijn eigen NGO met meerdere
projecten, waarvan de samenwerking met V!VE er een is.
Het project van V!VE richt zich op de meisjes uit de dorpen om de stad Koutiala: een gebied waar arme katoenboeren
wonen. In deze dorpen gaat slechts 10-20% van de meisjes naar
school, terwijl onderwijs zo belangrijk voor ze is. Het volgen
van onderwijs weerhoudt ouders om hun dochters vóór hun
13de/14de jaar uit te huwelijken, omdat je nu eenmaal geen
schoolgaande meisjes uithuwelijkt. En ze krijgen natuurlijk een
basis voor hun verdere leven mee: ze leren lezen en schrijven en
zullen op hun beurt hun dochters ook weer naar school laten
gaan. Alle ouders zijn analfabeet. De meisjes vormen de eerste
generatie die naar school gaat. Omdat het onderwijs zo slecht
is, hebben alle meisjes bijles nodig om de basisschool af te
kunnen maken. Die bijles krijgen ze weer van hun eigen leraar
die op de basisschool geen kans heeft om alle leerlingen goed
te onderwijzen: de klassen zijn veel te groot (100 leerlingen).
V!VE en Guindo zouden deze situatie graag willen veranderen.
Daarvoor heeft Guindo contact met de opleiding tot onderwijzers in Koutiala en wil met hen in gesprek over een systeem van
kwaliteitsbewaking. V!VE steunt alleen de bijlessen voor de
basisschool, omdat die voor de middelbare school erg duur zijn.
Voor die meisjes bekostigt V!VE de leermiddelen voor de eerste
drie klassen van de middelbare school. Van de meisjes die de
eerste drie klassen van de middelbare school hebben doorlopen
zijn er 5 doorgegaan naar een lyceum.

Tou Moussa een actieve ouder.

T

ou Moussa, 57 jaar, bagagedrager bij de spoorwegen, is
een actieve ouder. Onze leerlingen zitten in Bobo-Dioulasso verdeeld over 36 scholen, en zodra de viermaandelijkse
rapporten beschikbaar zijn rijdt hij naar de scholen om de cijferlijsten op te halen. Mousa’s dochter Aminata was jaren een
V!VE leerling en later student. Ze is inmiddels afgestudeerd als
econome en heeft een parttime baan als financieel administrateur in hotel Villa Rose. Moussa’s derde dochter zit nu bij V!VE,
waar hij heel gelukkig mee is. Hij ziet dat het zijn kinderen
goed doet om door V!VE ondersteund te worden.
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Opvoeden in Afrika.
In Burkina Faso wonen mensen meestal op een Cour bij de grootfamilie; een binnenplaats met daar
omheen huisjes waarin de verschillende gezinnen wonen: ooms, tantes, grootouders enz. Er is een
grote werkloosheid in Burkina en als er één persoon is in een familie die een baan(tje) heeft dan
moeten daar wel twaalf tot twintig personen van leven. Er wordt verwacht dat je als kind niet
alleen je ouders, maar ook alle familieleden steunt. Niet alleen met geld, maar ook als er banen te
verdelen zijn.

C

harlotte sprak met Mimi (25) die in
Villa Rose, het hotel van Franca en
Moctar, kamermeisje is. Mimi heeft
een schattig dochtertje, Zoulayka (4) dat
omringd wordt door tanti’s, tontons en
mami’s, die allemaal bij elkaar wonen.
Mimi vertelde dat ze het erg belangrijk
vindt dat Zoulayka beleefd is en ooms en
tantes niet met hun voornaam aanspreekt. Het is in Burkina heel belangrijk
om respect voor ouderen te hebben.
Puberteit bestaat niet; kinderen doen wat
ouders zeggen, geen haar op je hoofd om
ertegen in opstand te komen! Toen ze
Mimi vroeg of er kinderen waren met psychische problemen, kon die er geen noemen. Zij kende ze niet: kinderen zijn
gewoon gehoorzaam. Maar er zijn wel
degelijk kinderen met problemen. Bijvoorbeeld kinderen waarvan een ouder is overleden of ernstig ziek is. Zoals we ook bij de beursleerlingen van
V!VE vaak meemaken. Kinderen worden al vroeg verantwoordelijk. In veel arme gezinnen waar ouders de hele dag weg zijn,
moeten de oudere kinderen voor hun jongere zusjes en broertjes
zorgen. Je ziet vaak kinderen van vijf, zes jaar met peuters op
hun rug sjouwen. Mimi droomt ervan dat Zoulayka later arts
wordt. Gezondheid is het belangrijkste voor haar en ze zou
graag zien dat Zoulayka mensen later kan genezen en helpen.
Zoulayka heeft, behalve kleurpotloden, geen speelgoed. Op de
binnenplaats speelt ze met andere kinderen met de spullen die
ze daar op de grond vinden. Ook op verjaardagen krijgt ze geen
speelgoed. Kinderen krijgen dan kleren en wel wat kleine speeltjes van vriendjes en vriendinnetjes. Verjaardagen van Zoulayka
worden gevierd met een taart en snoepjes voor de kinderen en
ze dansen en spelen met elkaar. Verjaardagen van volwassen
vieren ze niet bij Mimi op de Cour. Op haar vrije dagen blijft
Mimi thuis. Soms gaan ze in de vakantie een dagje naar buiten.
Zoulayka gaat naar de kleuterschool en vanaf haar zesde naar de
lagere school. Op veel scholen zit je dan met meer dan honderd
kinderen in de klas! In Burkina hebben alle kinderen een
schooluniform. Op school moeten de kinderen helpen schoonmaken en zo leren ze spelenderwijs hoe ze dat thuis ook kunnen
doen. Het hangt van de familie af wanneer ze thuis al allerlei
klussen moeten gaan doen. Zo moet Abdramane (9), de zoon
van alleenstaande vader Sinali (30) elke ochtend vóór het ont-

bijt naar de bakker om een stokbroodje te
halen. Nadat hij de tafel heeft gedekt
ontbijt hij samen met zijn vader met koffie en thee en brood met een beetje margarine.
De moeder van Abdramane is een half jaar
geleden weggelopen en ze weten niet
waar ze is. Hij mist zijn moeder en vroeg
bijvoorbeeld met kerstmis of hij zijn moeder mocht zien. Maar Sinali kon hem niets
beloven. In Burkina blijven kinderen vanaf zeven jaar, jongens en meisjes, bij een
scheiding automatisch bij hun vader en
zijn familie. Sinali en zijn vrouw woonden
niet bij zijn familie, maar apart, en nu is
hij dus een alleenstaande vader geworden, een uitzondering in Burkina. Omdat
Sinali gids is en soms dagen van huis weg
is, eet Abdramane tussen de middag bij
een eetstalletje van een vrouw in het dorp en logeert hij dan bij
een vriendje. Op de dagen dat Sinali thuis is, helpt hij Abdramane met zijn huiswerk en herhaalt hij met hem elke middag wat
hij die dag op school heeft geleerd. Zijn zoon is daar niet blij
mee, maar Sinali vindt het heel belangrijk dat Abdramane later
een taal, liefst Engels, gaat studeren. Hij zegt: ”een kind is net
een machine: je moet het smeren, onderhouden, er op in praten
en doorgaan, net zolang tot het precies doet wat jij voor ogen
hebt”.
Sinali kookt niet, maar er zijn genoeg eetstalletjes om samen
met zijn zoon naartoe te gaan. Toen hij Abdramane vroeg wat
hij wilde hebben voor zijn overgang naar de volgende klas en
die een voetbal vroeg, kreeg hij die niet omdat Sinali bang is
dat hij dan een profvoetballer wil worden en dan zijn school
niet afmaakt. In Burkina is dat de grote droom van veel jongetjes: zonder je school te hoeven afmaken toch heel veel geld
verdienen! Maar voor de meeste kinderen is een leven in luxe
niet weggelegd. Ze zullen, ook als ze zo gelukkig zijn dat ze bijvoorbeeld met een beurs van V!VE, een opleiding of studie kunnen doen, veel moeite hebben met een baan vinden en de eindjes aan elkaar knopen. Hele hordes jongeren en volwassenen
lopen op straat en wachten tot zich ergens een gelegenheid
voordoet om wat te verdienen. Het leven is zwaar, ook al zie je
dat niet af aan de vrolijke gezichten en: ”Bonjour, ça va? Bien
dormi?” dat mensen je overal toeroepen.
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Op bezoek in Offinso (Ghana).
Franca, haar neef Baba, Annette en Charlotte bezochten de Osei Sarpong International School in
Offinso. We werden hartelijk ontvangen door alle leerlingen en docenten. We bekeken de mooi
beschilderde kleuterschool die twee jaar geleden klaar was. En we zagen met eigen ogen hoe het
opgepompte heldere water uit het reservoir kwam, waarin het bewaard en gefilterd wordt, zodat
alle kinderen schoon drinkwater hebben. We keurden het spiksplinternieuwe gebouw voor de douches en wc’s. Voor de jongens vijf wc’s en vier douches en een wastafel, evenals voor de meisjes.
Ook zagen we dat de kinderen genoten van de schommels en andere speeltoestellen.

A

l met al is er de laatste paar jaar heel veel gebeurd op de
school. De directrice, Mrs Charity Bosompem is daarom
ook erg blij met V!VE l’Initiatieve en alle donateurs en
fondsen. Er bleek geen geld meer te zijn voor de betegeling van
de douches, maar gelukkig vonden we de Spijkman Stichting
bereid om dat bedrag alsnog te doneren! Als cadeau hadden we
een mooi project van Mybookbuddy meegebracht: we hadden
wat geld over van de projecten en hebben dat besteed om het
lezen te bevorderen van de kinderen van de eerste t/m de
negende klas (incl. Junior High School). Elke klas kreeg een
kast met 50 boeken; voor elke week een (er zitten gemiddeld 40
kinderen in de klas). Elk kind kreeg een rugzakje om de boeken
mee naar huis te nemen en elke week op woensdag is het
Mybookbuddyday. Dan wordt de vlag gehesen, het Mybookbuddylied gezongen en mag elk kind een boek uitzoeken om mee te
nemen naar huis om daar te lezen. Mrs Bosompem liet op aanwijzingen van Mybookbuddy negen boekenkasten maken: voor
elke klas een.
Met hulp van Mr Ibrahim, de directeur van een andere school in
Ghana die al eerder met Mybookbuddy had gewerkt, werden voor
alle kinderen rugtasjes gemaakt. De 50 leesboeken per klas
waren ter plekke in Ghana aangeschaft. We hopen deze aan te
vullen met boeken van Biblionef die al eerder Europese boeken
aan V!VE heeft gedoneerd. Charlotte gaf de leraren een workshop en elke leraar kreeg een map met instructies voor uitlenen
en registratie. In de map ook een uitleg waarom thuis lezen zo
belangrijk is en wat de leerkrachten kunnen doen om het lezen
en leesplezier te bevorderen. De leerkrachten waren zeer geïnteresseerd en betrokken en hadden duidelijk zin om het te implementeren. Ze gingen meteen ieder in hun eigen klas aan de

slag. Sommigen lieten de leerlingen helpen, anderen zouden het
op de eerste Mybookbuddyday aan de leerlingen uitleggen. Er
was maar een deel van de leerlingen op school omdat het nog
vakantie was. Toen alle boeken ingeschreven waren door de
leerkrachten, volgde het officiële gedeelte: de vlag werd gehesen, we zongen met alle leerkrachten en kinderen het Mybookbuddylied en deelden de rugzakjes uit, tot groot plezier van de
kinderen.
Mrs Bosompem sloot af met te zeggen dat Mybookbuddy op het
juiste moment kwam: de regering had net scholen opdracht
gegeven om het lezen te bevorderen. De Osei Sarpong International School is daarom heel blij dat zij als een van de weinige
scholen in Ghana dit mooie project hebben. Een paar weken
later vertelde Mrs Bosompem enthousiast dat de kinderen super
blij zijn met hun tasjes en leesboeken en dat het nieuws zich
snel verspreidde, waardoor de school zelfs een aantal nieuwe
leerlingen heeft ontvangen die speciaal op Mybookbuddyday
afkwamen!
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Bij de 1% Club, een crowdfundingsplatform hebben wij in één
maand tijd €3000 opgehaald
voor Noodhulp voor 40 families
in Mopti. Heel hartelijk dank aan
alle donateurs voor hun steun!
Voor al onze andere projecten
hebben we jaarlijks een flink
bedrag nodig.
Deze keer vragen we speciaal
aandacht voor de meisjes in de
dorpen rond Koutiala in Mali het
project van Guindo (die we ontmoetten in Bobo, zie elders in
deze Nieuwsbrief). Daarom doen
we weer een beroep op jullie,
vaste donateurs om ons te blijven steunen. V!VE heeft jullie bijdrage echt nodig. Hartelijk dank!

Bank:
NL38 INGB 0008659399
Bezoekt u ook eens onze website
om nog uitgebreider te kunnen
lezen over onze activiteiten!
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Colofon
Stichting V!VE l’Initiative
Postbus 14804, 1001 LH Amsterdam
info@vive-initiative.nl
www.vive-initiative.nl
Bank: NL38 INGB 0008659399
Kamer van Koophandel: 34118245
Initiatiefnemer:
Franca Berkvens
Bestuursleden:
Henk van Veen, voorzitter
Hessel Dik, penningmeester
Annette Bool, secretaris
Charlotte Borggreve, bestuurslid,
fondsenwerving
Vormgeving:
Edson Goes
ANBI:
Stichting V!VE l’Initiative is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

In gesprek met Flavie en Aicha,
beiden studenten biologie, over
actief meedoen bij V!VE.

F

ranca had een gesprek met Raissa (21 jaar, vader is overleden, moeder is
onderwijzeres en kostwinner, drie zussen) en Flavie (22 jaar, vader is
overleden, zes broers en zussen en moeder heeft geen baan en wordt dus
door familie onderhouden). Allebei zijn vorig jaar door V!VE’s projectleider Inna
gevraagd om in de leerlingenraad van V!VE te gaan plaatsnemen. Deze leerlingenraad is acht jaar geleden opgericht met het doel de leerlingen van V!VE een
stem te geven. De leerlingen hebben zo een platform om de voor hun belangrijke onderwerpen ter tafel te brengen. Zij organiseren onder andere de jaarlijkse V!VE bijeenkomst. Voor de leerlingen die in deze raad zitting hebben is het
een leerzame ervaring: ze leren samenwerken, spreken in het openbaar en met
volwassenen praten. Het heeft grote voordelen om ‘ontdekt’ te worden, want
door te participeren heb je meer kansen, en niet alleen bij V!VE. Net als Nederlandse jongeren kunnen ze veel voordeel halen uit de opgedane ervaring.
Raissa en Flavie vinden dat ze een taak hebben de andere leerlingen van V!VE
te motiveren zo goed mogelijk hun best te doen Zij vinden dat je moeten
vechten voor een einddiploma en kunnen zich niet voorstellen dat sommigen
er de kantjes vanaf lopen. Raissa is een van de weinige V!VE leerlingen waarvan een ouder zelf naar school is geweest; de meeste leerlingen komen uit een
analfabeet gezin.

Herdenking Bianca.

O

ns bestuurslid Bianca van
der Veer die afgelopen juni
is overleden, had een heel
nauwe band met Ghana, de school
in Offinso, Mrs Charity en met alle
docenten en veel leerlingen. Ze
was meerdere keren op bezoek
geweest met tassen vol cadeautjes, met hulp, ideeën en acties
om ieder een beter leven te kunnen geven. U begrijpt dat ze een
enorme leegte achter laat ook in
Offinso. We vonden het daarom
heel fijn om haar te gedenken
samen met de docenten, Mrs Charity en Mr Akumey, en met heel
veel leerlingen. Er werd gezongen,
voorgedragen en gebeden. Er
waren drie houten bankjes
gemaakt en in het midden daarvan plantten Franca en Charity
een mangoboompje. Op een van
de bankjes is een herdenkingsplaat voor Bianca bevestigd. Het
was een mooie en liefdevolle
ceremonie, Bianca waardig. We
zullen haar nooit vergeten.
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