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Inleiding
Schrijvend vanuit een door Covid ontstane werkelijkheid waren de ontwikkelingen van V!VE l’Initiative in 2019
voortdurend in beweging en bijzonder levendig. Kern van het werk van V!VE l' Initiative blijft de begeleiding van en
de beurzen aan leerlingen en studenten. Omdat continuïteit in een schoolloopbaan essentieel is, is er sprake van
steeds terugkerende activiteiten. De context van het werk in Burkina Faso en in Mali is wel heel verschillend. Heel
belangrijk is de directe communicatie met de projectleiders in Mopti (Mali) en Bobo Dioulasso (Burkina Faso).
Naast de beurzen begeleidt V!VE vrouwen Associations met microkredieten en sinds 2018 zijn boeken projecten
voor het basisonderwijs geïnitieerd (MyBookBuddy).
Een belangrijke pijler van het werk is voortdurend nagaan hoe we de kwaliteit van het werk kunnen verbeteren. V!
VE streeft ernaar daarin elk jaar stappen te zetten. Dit jaar was een onderzoek naar de leerlingen een belangrijk
punt. Hoe krijgen we meer zicht op de toekomst van de leerlingen na hun schooltijd en kunnen we hen daarbij of zij
onderling elkaar ondersteunen.. Aandacht voor de begeleiding van de leerling en de rapportages van
leerlingresultaten blijft voortdurend nodig.
Dit jaar heeft het bestuur van V!VE stilgestaan bij de toekomst van V!VE, zowel bestuurlijk in Nederland als ook de
positie van Franca Berkvens en van projectleiders in Bobo Dioulasso.
Hoogtepunt in Nederland was de viering van het 20 jarig bestaan van V!VE l’Initiative samen met onze donateurs.

Burkina Faso, Bobo Dioulasso
Leerlingen met een beurs van V!VE
In Bobo kregen dit jaar 101 middelbare scholieren, waarvan acht een beroepsopleiding volgden en elf studenten
een beurs van V!VE.
Een groot aantal potentiele leerlingen (34) deed een toelatingstoets voor het schooljaar 2019-2020.
In september zijn zeventien leerlingen aangenomen, waaronder dertien meisjes en vier jongens. Het streven is dat
alleen de leerlingen die potentie hebben in aanmerking komen voor een beurs: de familie moet de gang naar
school steunen en inkomsten/omstandigheden van het gezin moeten beperkt zijn.
We zien dat de aannameprocedure van leerlingen nu goed loopt. Naast de toets tellen de resultaten van de
basisschool van de leerlingen mee.
We verwelkomden onze jongste leerling ooit; 10 jaar is hij en hij komt als eerste van zijn klas van de basisschool.
Aandachtspunt bij de aanname van leerlingen is nog het streven om het aantal scholen te beperken, teneinde het
contact van onze projectleiders met de scholen te kunnen intensiveren.
Nadat ondersteuning door een van de donateurs was weggevallen, kregen drieëntwintig leerlingen vijf keer van V!
VE een klein bedrag als noodhulp voor een ontbijt.
Projectleiders Inna Bayé en Loté Gmoumou zijn door het jaar heen verantwoordelijk voor de begeleiding van
leerlingen, waarbij Loté zich richt op het contact met de leerlingen en waar nodig ook hun ouders en Inna vooral
het contact met school heeft.
Vier studenten rondden dit jaar hun studie af en één een master Bouwkunde. Twee studeerden af als agronoom,
één rondde de studie economie af en een ander geschiedenis.

Na een inventarisatie blijkt dat 421 leerlingen een beurs van V!VE hebben gehad in de afgelopen 19 jaar, 316
meisjes en 105 jongens.

De leerlingenraad
De leerlingenraad kwam regelmatig bij elkaar in de tuin van hotel Villa Rose. Zij organiseerden weer de jaarlijkse
assemblée (de bijeenkomst van alle leerlingen, ouders, leerkrachten en het V!VE bestuur en/of de projectleiders) in
januari. Het programma voor deze grote bijeenkomst wordt door hen voorbereid en voor een groot deel
georganiseerd. De leerlingenraad is een plek waar leerlingen vaardigheden leren die ze vanuit hun achtergrond en
op school niet vanzelfsprekend mee krijgen.
We zien na 20 jaar V!VE l'Initiative dat er nog steeds nieuwe mogelijkheden zijn om te ontwikkelen. We steunen
niet alleen individuele leerlingen, maar geven de leerlingen ook nog iets extra mee: een manier van verantwoordelijkheid nemen en aandacht voor elkaar hebben.

Engelse les
Voor de tiende keer reisde Carla Kuit, donateur en gedreven vrijwilliger, naar Bobo Dioulasso.

Ze geeft Engelse les aan verschillende groepen leerlingen van V!VE.
De lessen zijn een combinatie van herhaling van lastige grammatica, zodat leerlingen op school betere resultaten
behalen en oefenen aan de hand van relevante thema's uit het leven van de jongeren. Verder bespreekt zij met
projectleider Loté de leerlingen die extra aandacht nodig hebben. En zij maakte een overzicht van alle leerlingen
die door V!VE een beurs hebben ontvangen.
Computercursus
De computercursus is gecontinueerd, gegeven door Modeste Ouedraogo. Hij gaf zowel een beginners als een
gevorderden cursus aan veertien leerlingen. Een belangrijke cursus omdat ook in Bobo steeds meer computers
worden gebruikt in het vervolgonderwijs, maar zeker aan de universiteit.
Het noodfonds
Uit het noodfonds worden kosten betaald die gerelateerd zijn aan de gezondheid van de leerlingen. Doktersbezoek, medicijnen, behandeling van ziekte van een leerling. Zowel in Mopti als in Bobo.
MyBookbuddy
Het eerste jaar van MyBookBuddy is in drie grote klassen, met veel succes en plezier afgerond voor de zomer.
Een tweede school heeft zich inmiddels aangediend.. Het vinden van geschikte betaalbare boeken voor een zo
grote groep leerlingen, namelijk drie klassen van gemiddeld 60 leerlingen, dus even zoveel boeken, is aan het eind
van het jaar nog niet helemaal afgerond. De tweede basisschool heeft een enthousiaste bibliothecaresse en
bibliotheek, maar alleen de beschikking over een beperkt aantal heel erg oude boeken.

Microkrediet
De Association Nedia, een groep van 60 vrouwen, heeft dit jaar tweemaal een microkrediet ontvangen, steeds in
groepen van 20 vrouwen. Begeleid door onze projectleidster Claudine Diboulouni.
Het had nog wel wat voeten in de aarde voordat de koekjesoven, die Nedia met steun van V!VE heeft aangeschaft
is geïnstalleerd en alle vrouwen ook geschoold waren. Eind 2019 is proefgedraaid. Vooralsnog gaat Nedia
zelfstandig verder en zijn de vrouwen die bij de spaarbank willen lenen uitgenodigd om een aanvraag te doen.

De Association van mevrouw Toe, waarin 30 vrouwen deelnemen had een aanvraag ingediend voor een
drooginstallatie voor Moringa. Ze had het geld nodig voor zonnepanelen en een droogkast. Het gaat om een
project op 35 km buiten Bobo, een stuk land dat al in gebruik is, waar vrouwen zonnepanelen willen aanleggen om
een ventilator op te laten draaien voor het drogen van Moringa. V!VE heeft gekozen, naast een donatie van de
Soroptimisten Roozendaal, voor een gedeeltelijke gift en lening aan de Association. Deze is aangevuld met een
particuliere gift, gerealiseerd door een crowdfunding actie van een van de gasten van Villa Rose.
De Association heeft veel ervaring met moringa, een plant waarvan de bladeren zeer veel proteïnen en essentiële
vitamines en mineralen opleveren. Moringapoeder wordt zowel voor voeding als medicinaal gebruikt.

Mali,
Mopti
De situatie in Mopti is in 2019 verslechterd. Het geweld nadert Mopti en er zijn veel vluchtelingen uit de dorpen
richting de stad gekomen. Prijzen van voedsel zijn enorm gestegen. Het gedachtengoed van orthodoxe
islamitische stromingen beïnvloedt het dagelijks leven in Mopti verregaand. Vooral het openbaar onderwijs kent
veel stakingen die te maken hebben met de slechte betaling van de leerkrachten.
De bijlessen die V!Ve geeft zijn dan ook van essentieel belang voor de leerlingen in tijden van stakingen. De
particuliere scholen hebben veel minder last van stakingen.
Helaas zijn de kosten van deze scholen zo hoog, dat we niet alle 70 meisjes een overstap kunnen laten maken.
We hebben besloten naast de dertien leerlingen op een particulier school er nog tien toe te voegen. Het merendeel
leerlingen in Mopti, vervolgt, met een beurs van de overheid, hun opleiding op een Lycée.
We ervaren ook dit jaar weer het belang om onze projectleiders Baba Traoré en Gogo Bathily, de kinderen en hun
families rechtstreeks te blijven ondersteunen

Dialangou
In 2019 is ter afsluiting van de samenwerking met de school de reparatie van de door termieten aangevreten
balken gerealiseerd vanuit een grote bijdrage van de Cornelis Vrij school in Amsterdam. Ook zijn de schoolbanken
gerepareerd en aangevuld. Baba komt regelmatig in Dialangou en houdt V!VE op de hoogte van de school.

Koutiala
Koutiala, ligt ter hoogte van Bamako in de regio Sikasso. Schooljaar 2019-2020 is het laatste jaar van de ondersteuning van de leerlingen in twee scholen rond Koutiala. onderwijs. Nu, twaalf jaar later hebben alle meisjes die in
2007 begonnen een schoolopleiding voltooid en sluit VIVE het project af. V!VE heeft ervoor gekozen haar aandacht te concentreren op Mopti.

Lustrum
Op 22 september vierde V!VE haar 20-jarig bestaan in het gezelschap van 80 betrokken donateurs en andere
vrienden in de sfeervolle ruimte van de Toneelmakerij in Amsterdam.
Met een optreden van Salia Traoré op balafon en een home made lunch. En als sprekers: Franca Berkvens, Monique van ‘t Hek (Plan Nederland), geïntroduceerd en bevraagd door moderator Jetske Brouwer. Jetske had een levendige gesprek met Bodil Ouédraogo, die op een aanstekelijke manier haar onderzoek naar Bazin-riche – een
chique stof waarvan prachtige boubous worden gemaakt – presenteerde. Verhalend werd de middag afgesloten
door Yvonne Gerner, die ruim tien jaar leiding geeft aan een ontwikkelingsproject in Mali.

Algemeen
Het bestuur van V!VE heeft in 2019 zes keer vergaderd. De voornemens om realistisch te zijn met middelen en
menskracht zijn grotendeels goed gerealiseerd.
Het werk van V!VE richt zich nu volledig op de leerlingen in Mopti (Mali) en op activiteiten in Bobo Dioulassou
(Burkina Faso).
Het bestuur heeft besloten de komende tijd in te zetten met het zoeken naar een lokale opvolgster van Franca
Berkvens, voor een periode van tenminste vijf jaar, terwijl Franca nauw betrokken blijft als ambassadeur in Bobo
en Mopti en in Nederland. Vervolgens gaat V!VE ook kijken naar opvolging van Inna, die komend jaar de
pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Tevens kijken we ook naar de verjonging van het bestuur, om zo V!VE als
actieve en energieke stichting voort te kunnen zetten.
De website van V!VE is in 2019 vernieuwd en actief beheerd.
Bijna 320 individuele donateurs en geïnteresseerden in het werk van V!VE l’Initiative en zeventien stichtingen
/organisaties maken het werk van V!VE mogelijk. Daarvoor zijn we hen bijzonder erkentelijk.
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