Nieuwsbrief

mei 2017

Voor deze Nieuwsbrief nodigden we
Awa Koné, 28 jaar en één van de V!VE
studenten uit als gastredacteur

A

wa kreeg van V!VE de opdracht om haar studerende
leeftijdsgenoten te interviewen. Een vijftal briljante
leerlingen die net als Awa mochten doorstuderen op
kosten van V!VE. Waar studeren deze leerlingen, wat zijn ze
gaan studeren, en wat zijn hun toekomstplannen?
Zelf is Awa begonnen als V!VE leerling in 2005 en nu studeert
zij communicatie en journalistiek. Ze heeft na twee keer zitten
blijven op eigen gelegenheid (met de hulp van haar moeder)
haar middelbare school afgemaakt. Want bij een tweede keer
blijven zitten vervalt de V!VE beurs. Daarna kreeg ze via een
V!VE donateur hulp om een tweejarige master te volgen. Eind
augustus is ze klaar. Met een master op zak heeft ze betere
kansen op de arbeidsmarkt. Ze wil graag zo snel mogelijk een
baan, maar op de arbeidsmarkt gaat het om de juiste contacten.
Ondanks het feit dat Awa geen kruiwagens heeft, is er goede
hoop dat ze door haar sociale intelligentie een grote kans op
werk maakt. Awa zou in de toekomst graag een zelfstandig
communicatiebedrijf willen hebben om zo een bijdrage te
kunnen leveren aan de informatievoorziening in haar land.

Moeder Koné

Awa Koné gastredacteur

Awa en haar vier broers en zussen hebben veel te danken aan
hun moeder, een hardwerkende analfabete vrouw, die met de
verkoop van gefrituurde bananen en aardappels het
gezinsinkomen bij elkaar verdiende. De verdiensten gingen op
aan schoolgeld, en wat er overbleef was voor een karige
maaltijd. Ontbijt en zelfs middageten was er niet.
Awa: ‘Ons gezin kwam in 2002 terug uit het in burgeroorlog
verkerende Ivoorkust (mijn vader was daar arbeidsmigrant).
Toen we in Bobo gingen wonen en niets hadden, stonden mijn
broer en ik samen met mijn moeder om vier uur ’s morgens op
om hout in de omgeving van Bobo te gaan sprokkelen en te
verkopen. Zwaar werk, we waren klein, maar we deden het. Er
was geen alternatief. Als we daarmee klaar waren liepen we tien
kilometer naar school. Gelukkig had onze moeder ons daar bij
de schoolkantine aangemeld. We aten één maaltijd samen en de
andere maaltijd namen we mee naar huis. Dat veranderde toen
iemand ons in contact bracht met V!VE. Vanaf die tijd kregen we
het veel beter.’
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Wie zijn de hoofdpersonen
van deze nieuwsbrief?
Téné Traoré, Mohammed Ouedrago, Djéneba Zongo,
Razack Kouanda en Mariam Koné zijn sinds de
middelbare school ‘beurskinderen van V!VE’. Nu
studeren ze en wonen ver van hun ouders vandaan.
De meesten in de hoofdstad Ouagadougou, een
enkeling in de provinciestad Koudougou. Hoe
vergaat het hen als student? Alle vijf antwoordden
op de vragen die Awa Koné ze stelde over de eerste
kennismaking met V!VE en hun studie tot nu toe.

nu werk ik om het benodigde geld bij elkaar te verdienen. Ik
zou graag bij een internationale NGO met een humanitair doel
willen werken. Ik ben dankbaar dat V!VE bestaat en dat ze
kansarme kinderen helpen. Het zou volgens mij heel welkom
zijn om contact met de oud-leerlingen te blijven houden door
bijvoorbeeld bijeenkomsten te organiseren, om te kijken hoe
het met iedereen gaat. Daarnaast zou het fijn zijn als V!VE ons
kan helpen om in het arbeidsproces te integreren.

Mo de dokter,
Mo de ondernemer

I

Téné Traoré

Téné, geen fauwekul,
hard werken

I

k ben Tene Traoré, en sinds mijn vierde jaar wees. Mijn
ouders werkten beiden in de gezondheidszorg. We waren
maar met twee kinderen. Ik ben 26 jaar en studeer
economie en bedrijfswetenschappen aan de universiteit van
Ouagadougou. Ik ben opgegroeid bij een oom, die een
borduuratelier had en zijn vrouw, die fruit verkocht. Mijn oom
overleed in 2009, ik was zestien jaar. Mijn oom was bevriend
met Moctar (de man van Franca) en die heeft mij bij V!VE
geïntroduceerd; ik kende hem al van voor het overlijden van
mijn oom. Dat was in 2005 en ik zat in de derde klas. Dus vanaf
de derde tot en met mijn tweede studiejaar heb ik een beurs
gekregen en dat zorgde ervoor dat ik zonder zorgen mijn school
heb kunnen doorlopen. Ik was de enige in de familie die een
beurs van V!VE kreeg. Ik ben nu afgestudeerd en ik heb nog
steeds contact met mijn weldoeners: tanti Inna (de
projectleidster van V!VE in Bobo) en tonton Moctar. Liefst doe
ik een master accountancy, maar ik heb helaas geen geld. Dus

k ben Mohammed Ouedrago, ik ben 27 jaar en studeer
geneeskunde aan de universiteit van Ouagadougou, Ik ben
in ons gezin de tweede van vijf kinderen. Mijn moeder is
huisvrouw, mijn vader was fotograaf, maar hij is overleden. Ik
hoorde van V!VE toen ik in 2009-2010 alle moeite deed om me
op mijn middelbare school in te schrijven. Ik was indertijd erg
terneergeslagen en geïsoleerd door de familieproblemen. Maar
dat is helemaal goed gekomen Nu hebben we veel minder
problemen. Na mijn vertrek naar de universiteit heeft mijn zus
een beurs van V!VE gekregen. De eerste twee jaren van mijn
studie waren lastig omdat ik geen ondersteuning kreeg. Dankzij
V!VE heb ik in het derde jaar van mijn studie extra lessen
kunnen volgen en lesmateriaal kunnen betalen. Ik wil, ondanks
het feit dat ik heb gekozen om arts te worden, over een paar
jaar een fotoatelier openen, die doen goede zaken
tegenwoordig. Want ik vind het belangrijk meer pijlen op mijn
boog te hebben en ik heb het fotovak geleerd van mijn vader
(Mohammed is van plan zijn jongere broer in de fotozaak te
laten werken). Voor dat project heb ik geld nodig.

Mohammed Ouedraogo (links) en Razak Kuanda (rechts)
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het gaandeweg beter en nog altijd onderhoudt ze regelmatig
contact met V!VE. Ik heb van de eerste klas van de middelbare
school tot aan mijn tweede studiejaar sociologie financiële hulp
van V!VE gehad. Omdat ik in de gezondheidszorg betere
perspectieven heb, ben ik kortgeleden van studie gewisseld en
studeer ik nu verpleegkunde. Ik hoop in de komende jaren een
goede en professionele verpleegkundige te worden.

Razak, slim, attent en sociaal

I

Djéneba (links) op de campus

Djéneba, de begaafde
geneeskundestudent

I

k ben Djéneba Zongo, ik ben 26 jaar, en studeer
geneeskunde aan de universiteit van Ouagadougou. Ik ben
het vierde kind van de negen kinderen in ons gezin. Mijn
vader was boer en werd bewaker en mijn moeder is huisvrouw.
Door oom Loté (Loté is de naaste medewerker van
projectleidster Inna) die mijn onderwijzer Sanou Bruno van mijn
lagere school kent, ben ik bij V!VE gekomen. Mijn ouders
konden mijn middelbare school niet betalen en ook mijn zusje
heeft bij V!VE een kans gekregen. Ik ben nu al twaalf jaar bij
VIVE; de beurs voor mijn zusje en mij heeft mijn ouders enorm
geholpen omdat ze daardoor minder uitgaven hadden. Sinds vijf
jaar geeft V!VE me een maandgeld van D 15 wat mijn leven als
student enorm verlicht. Voor de komende jaren ben ik van plan
om af te studeren en me daarna te gaan specialiseren in de
publieke gezondheidszorg

k heet Razak Kuanda, ik ben 24 jaar en woon in Bobo.
Van de drie kinderen in ons gezin ben ik de tweede. Sinds
mijn vader is overleden zorgt mijn moeder voor het
gezinsinkomen. Ik heb drie jaar Engels gestudeerd aan de
universiteit van Ouagadougou, en in afwachting van mijn bul
geef ik als freelance leraar Engelse les op een middelbare school
in Bobo. V!VE kwam op mijn pad toen tanti Franca een bezoek
bracht aan mijn moeders vrouwengroep (een groep die een
microkrediet aanvraagt bij V!VE). Mijn zusje heeft nu ook een
beurs. Doordat wij nu met hulp van V!VE kunnen studeren heeft
mijn moeder minder financiële zorgen, maar de problemen
blijven altijd omdat zij de enige kostwinner is. Ik zou in de
komende tien jaar een school willen oprichten en zo voor de
eeuwigheid de naam van V!VE hoog houden, want V!VE is de
moeder van al haar kinderen.

Maryam, een goede keuze, een
beter perspectief

I

k heet Maryam Koné en ik ben oud-leerling van V!VE. Ik
ben 27 jaar en zit in het derde jaar van mijn opleiding voor
verpleegkundige. Ik ben de derde van vijf studerende
kinderen in ons gezin, die allemaal door V!VE zijn ondersteund,
waarvoor ik V!VE erg dankbaar ben. Ik zal nooit de dag vergeten
dat tanti Inna bij ons in de wijk was. Ik liep in die tijd tien
kilometer naar school en dat was heel erg uitputtend. We
werden uitgenodigd voor een bijeenkomst met V!VE, waar mijn
moeder de financiële nood van ons gezin uitlegde. Toen we nog
niet bij V!VE waren was het leven echt heel zwaar en leed mijn
moeder het meest onder de armoedige omstandigheden. Maar
dankzij de hulp die haar vijf kinderen van V!VE ontvingen ging

Razak Kuanda vertelt bij de 'Assemblee' over zijn werk als leraar.

www.vive-initiative.nl

Nieuwsbrief
mei 2017

Bericht vanuit
de school in
Dialangou

H

oe ging het afgelopen jaar op de school in Dialangou,
Mali? Toen tien jaar geleden de nomadische Bella
bevolking uit de rafelrand van Mopti moest vertrekken
vanwege de bouw van een lyceum, wees de burgermeester hen
een stuk land toe op elf kilometer afstand van de stad. De
kinderen konden de afstand tot de school in de stad niet te
voet afleggen. Het verzoek kwam of V!VE een school kon
bouwen bij het dorp. Met hulp van donateurs en fondsen heeft
V!VE een school met vier lokalen van betonsteen gerealiseerd.
De onderwijzer: ‘We hadden in 2015/16 180 leerlingen, maar
zagen een aantal van onze leerlingen vertrekken vanwege de
komst van een school in een naburig dorp. Die school is met
hulp van een rijk fonds opgericht, ze hebben meer te bieden.
Dit schooljaar zijn we begonnen met 105 leerlingen verdeeld
over vier klassen. De leerlingen die klas vier hebben doorlopen
gaan naar een school in een andere buurt.
We zien ook dat ouders door de extreme armoede in dit dorp
hun kinderen niet meer naar school sturen. Ouders denken dan
onvoldoende aan het belang van school voor de toekomst van
hun kinderen. Wij willen graag ondersteuning bij het motiveren
van de ouders.’

Vrouw deelt pap uit

Meisje met pap in de schoolbank

Pap met Spiruline

D

De franstalige
kinderboeken uit
deze kast kwamen
van Biblionef/
Den haag

e leerlingen van de Cornelis Vrijschool in Amsterdam
haalden D 2000 op tijdens hun vrijmarkt in juni 2016.
Van deze opbrengst konden we een project realiseren om
de leerlingen van de school één jaar één keer per week een kom
pap met Spiruline (een voedingssuplement) te geven. Met dit
geld kochten onze projectleiders in Dialangou alle
benodigdheden zoals de potten, pannen, kommen, rijst en
Spriruline. De pap met Spiruline wordt door vijf vrouwen uit
Dialangou bereid. We ervaren dat dit heeft bijgedragen aan de
situatie van de kinderen en de motivatie van de ouders.
Baba in Dialangou
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V!VE bedankt u.

V!VE l’Initiative kan alleen alle beurzen
verstrekken, leerlingen begeleiden en
microkredieten verlenen, dankzij uw
donatie; maandelijks, jaarlijks of met een
5-jaarsovereenkomst. Daarvoor danken
we u oprecht. En natuurlijk kunnen alle
activiteiten in Burkina en Mali alleen
plaats vinden dankzij de mensen die ter
plekke het werk verzetten. Er komen ook
bijzondere donaties binnen die we graag
hier vermelden. Vaak komt dat doordat
Franca een inspirerend verhaal vertelt
over het verschil dat V!VE maakt voor de
leerlingen, hun ouders en voor de
vrouwen met de microkredieten.
•

J 5000 van een stichting, in het zuiden
van het land

• de Soroptimisten uit Roosendaal,
hielden voor de tweede keer een
bridgedrive voor V!VE en de opbrengst
bedroeg ruim

J 1000

• De Soroptimisten uit Amersfoort
zamelden geld in waarmee een
Bookbuddyproject in Bobo Dioulasso
bekostigd kan worden
(www.mybookbuddy.nl)
• Judith Porcelijn doneert aan V!VE
l’Initiative elk jaar 5% van de omzet
van haar organisatie ‘Sterke School‘
(www.sterkeschool.nl)

Ontwikkelingssamenwerking nieuwe stijl

V

!VE wordt steeds behendiger in het delegeren. Het is duidelijk; de
leerlingen die iets extra’s binnen V!VE hebben gedaan, zijn in het
voordeel. Dat zijn vaak de leerlingen die zich hebben opgegeven voor de
leerlingenraad. Stelt U zich voor: je komt uit een arm, gezin, je ouders zijn
nooit naar school geweest. Alleen al daardoor loop je als leerling een
achterstand op. Er zijn geen boeken thuis, je ouders hebben geen idee wat je
leert, in de meest gunstige situatie geven ze je wel de ruimte en tijd om je
huiswerk te doen. Sinds V!VE een leerlingenraad heeft samengesteld, zijn tal
van jongeren erin geslaagd om meer te doen dan lesstof onthouden. Ze hebben
bij V!VE leren overleggen, notuleren, vragen stellen, en voordrachten houden
op de jaarlijkse ‘Assemblee’ (bijeenkomst van alle leerlingen, ouders,
leerkrachten en het V!VE bestuur en/of de projectleiders).
Ze nemen initiatieven,
ensceneren toneelstukken
en verzinnen dansevents.
Het klinkt eenvoudig,
maar onze V!VE
leerlingen moeten hun
schroom overwinnen.
Behalve dat de
leerlingenraad ons
bestookt met nieuwe
plannen, is er dit jaar uit
hun midden een
gastredacteur
voortgekomen. Na 18 jaar
zien we kansen om een
heel nieuwe
samenwerking met de
jongeren op te zetten:
ontwikkeling nieuwe stijl.

Colofon

Raissa Somda, 2e jaars
student biologie, secretaris
van de leerlingenraad.

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

En dan nog dit
In oktober 2016 schreven we over de financiële situatie van
de leerkracht in Dialangou. Fijn dat enkelen van u te hulp
schoten. In het komend jaar zal deze bijdrage weer hard nodig

ANBI:
Stichting V!VE l’Initiative is geregistreerd als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

zijn. Zijn maandinkomen bedraagt maar
om u een idee te geven.
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