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Graag willen we tegen het eind van
2017 stil staan bij het afgelopen jaar.
Wat heeft V!VE l’Initiative zoal gedaan?

V

!VE heeft dankzij onze betrokken donateurs en een aantal
trouwe fondsen, weer veel kunnen waarmaken: meisjes
naar school met een beurs en vrouwen die handeltjes
opzetten met behulp van microkredieten. Voor onze studenten
in Burkina Faso konden we elf laptops aanschaffen, omdat zij,
net als Nederlandse studenten een laptop nodig hebben om hun
colleges en werkgroepen te kunnen volgen.
Dankzij twee fondsen: Dr Hofstee Stichting en Johanna DonkGrote Stichting konden we vrij snel het geld hiervoor bij elkaar
brengen. Bestuursleden Annette en Charlotte gaan in januari
een bezoek brengen aan onze projecten in Bobo en ontmoeten
daar dan ook de projectleiders uit Mali. Dat is gelijk een mooie
gelegenheid om de laptops met bijbehorende tas aan de
studenten te overhandigen. Die krijgen de laptops in bruikleen.
En in Koutiala, Mali was grote behoefte aan schoon drinkwater.
Dankzij de bijdrage van de Elise Spijkman Stichting konden we
achttien waterreservoirs aanschaffen. De leerlingen en hun
ouders waren er erg blij mee!
Dankzij Soroptimisten - afdeling Amersfoort kunnen we in het
schooljaar 2017-2018 een MyBookbuddy project realiseren op
de lagere school St Vincent de Paul in Bobo Dioulasso.

Op 23 oktober bij Gogo thuis kregen 70 meisjes hun
schoolspulletjes uitgereikt.

We willen alle donateurs en fondsen hartelijk bedanken voor
hun bijdrage. Of het nu gaat om een donatie per jaar, een
maandelijkse bijdrage, een meer-jaren overeenkomst of een
grote donatie. Samen maken deze bijdragen het mogelijk dat we
al deze dingen kunnen doen. We hopen dat u V!VE blijft
steunen. Natuurlijk is het ook zo dat we graag het huidige
niveau van inkomsten willen handhaven.

Daarom zouden we graag volgend jaar 25
nieuwe donateurs erbij willen krijgen!
Kunt u ons daarbij helpen en in uw omgeving het werk van
V!VE onder de aandacht brengen? Zodat nieuwe mensen even
enthousiast worden als u en wij voor de activiteiten en
projecten voor meisjes en vrouwen van V!VE in Burkina Faso
en Mali? Alvast hartelijk dank.

Gogo met de oudste leerling.

Moeder en dochter.

www.vive-initiative.nl
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In deze nieuwsflits staat de beeldredactie op de eerste plaats.
We willen u tegen het einde van dit jaar niet door tekst
verleiden maar met foto’s. Op deze pagina’s ziet u een aantal
van de 70 leerlingen uit de stad Mopti. V!VE werkt al dertien
jaar samen met Baba en Gogo (zie foto’s) om meisjes een goede
basisopleiding te garanderen.
Eigenlijk was er in Mopti tot enkele maanden geleden niet veel te
merken van de onlusten, waarover zo veel in het nieuws is en die
zich Noord-Mali afspelen. Inmiddels weten we onder andere door
de internationale berichtgeving beter en stemmen de berichten
hierover van Baba Traoré en Gogo Bathily niet hoopvol.
De portretten zijn gemaakt door Willem Snapper, al jaren
woonachtig bij Mopti en ‘onze man’ van de administratie ter
plekke. Ondanks de narigheid in Mopti laten de foto’s zien, dat
de meisjes trots zijn en blij met hun stapel schoolboeken en
schriften. En wij zijn blij met U.
Deze leerlingen van “V!VE” in Bobo-Dioulasso, zijn onder
bezielende leiding van Inna Baye en Loté Gnoumou, onder
andere via de interne door Loté gemaakte toets, sinds dit
schooljaar aan de ‘grande famille’ toegevoegd. Passend
onderwijs is wat we willen bieden. Van de 97 kinderen volgen
er acht een technische opleiding.

Nieuwe leerlingen schooljaar 2017-2018 met rechts "tanti Inna”.

Groot pakket voor de
middelbare school.

Op de ambachtschool in Bobo Dioulasso,
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En voor de kleintjes,
met Baba.
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