VIVE l’Initiative, Jaarverslag 2020
Inleiding

Het jaar begon met een grootse viering van het 20-jarig bestaan van V!VE in
Bobo Dioulasso om korte tijd later geconfronteerd te worden met Covid die de werkelijkheid niet
alleen in Nederland, maar zeker ook in Burkina Faso en Mali beïnvloedde. Hoewel het aantal
besmettingen en ziekhuisopnames beperkt was, was de invloed door de schoolsluitingen en de druk
op het dagelijks leven relatief groot. De ontwikkelingen van V!VE l’Initiative in 2020 betekenden
dan ook soms even stilstaan dan weer in beweging en vol initiatieven. Omdat continuïteit in een
schoolloopbaan van leerlingen essentieel is heeft V!VE naast terugkerende activiteiten, zoals
bijlessen, ook nieuwe activiteiten ondernomen. Het contact met de begeleiders in Burkina Faso en
in Mali was wel heel verschillend. Communicatie met de projectleiders in Mopti (Mali) vindt veelal
plaats via Whatsapp en met de projectleiders in Bobo Dioulasso (Burkina Faso) heel direct door de
gesprekken die Franca ter plekke met de projectleiders heeft.
De microkredieten aan de Vrouwen Associations stonden op een zacht pitje en de boekenprojecten
(MyBookBuddy) voor het basisonderwijs hebben, met de sluiting van de scholen, noodgedwongen
enige tijd stilgelegen.
Dit jaar heeft het bestuur van V!VE stilgestaan bij de toekomst van V!VE, zowel bestuurlijk in
Nederland als ook bij de veranderde rol van Franca Berkvens en de positie/taken van de
projectleiders in Bobo Dioulasso.
En eerste stappen zijn gezet.

Burkina Faso, Bobo Dioulasso
Leerlingen met een beurs van V!VE
In Bobo kregen bij de start van het schooljaar 2020-2021, 105 middelbare scholieren, waarvan 8
een beroepsopleiding volgden, een beurs van V!VE. Daarnaast krijgen dertien andere studenten
een toelage.
Wegens de Coronasluiting vanaf maart tot de zomervakantie is in Burkina Faso besloten om bijna
alle leerlingen te laten overgaan naar de volgende klas
De examenleerlingen hebben in juni en juli lessen kunnen volgen en in augustus examen gedaan.
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Het BEPC hebben zes leerlingen dit jaar gehaald, vijf leerlingen lukte dat niet, waarvan twee dit
niet meer over kunnen doen. Elf leerlingen hebben hun BAC gehaald, vier leerlingen moeten dat
volgend jaar opnieuw proberen.

vier van onze nieuwe leerlingen

Een enorm aantal potentiële leerlingen (38) deed een toelatingstoets voor het schooljaar 2020-2021
In september zijn achttien leerlingen aangenomen, waaronder vijftien meisjes en drie 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 de inkomsten/omstandigheden van het gezin moeten
zodanig zijn dat zij in aanmerking komen voor een beurs.
De aannameprocedure van leerlingen loopt goed. Het blijft wel noodzakelijk om goed te blijven
kijken naar en vast te houden aan de criteria waarop leerlingen wel/niet worden aangenomen.
Aandachtspunt bij de aanname van leerlingen blijft het streven om het aantal scholen te beperken,
teneinde het contact met de scholen te kunnen intensiveren. Dat is dit jaar niet gelukt. Dit heeft
vooral een financiële achtergrond. Enerzijds worden leerlingen met een overheidsbeurs op een
school geplaatst, de kosten die V!VE voor deze leerlingen maakt zijn laag en anderzijds is het
belangrijk dat leerlingen niet te ver van huis naar school gaan.
Een aandachtspunt voor volgend jaar is een mogelijke keuze om eventueel in een beperkter aantal
wijken leerlingen te selecteren.
Afgelopen zomer heeft V!VE in verband met de schoolsluiting, tijdens de zomermaanden extra
activiteiten voor/met leerlingen ontwikkeld.
Twee afgestudeerde oud-leerlingen hebben bijles gegeven in Engelse spreekvaardigheid en
Wiskunde. Loté Gnoumou is een boekenclub gestart, met de gedachte algemene populair
wetenschappelijke kennis over te dragen, die met heel veel enthousiasme is gevolgd door een tiental
leerlingen.

Boekenclub van Loté

2

In augustus hebben de meeste leerlingen, dankzij twee donateurs, een maand lang elke ochtend
extra lessen op hun school kunnen volgen.
En een (extra) groep heeft computerles gevolgd.
Al met al initiatieven waarmee we als bestuur erg blij zijn. We hopen dan ook dat de leerlingen de
door hen opgelopen achterstand door de schoolsluiting daardoor beter kunnen inhalen en dat dit uit
hun schoolresultaat aan het eind van het jaar zal blijken.
De leerlingenraad
De leerlingenraad was heel erg actief in de voorbereiding van het lustrum van V!VE en zeker ook
tijdens het feest. Mede onder invloed van Covid heeft de raad jammer genoeg slechts één keer
vergaderd.
Tijdens haar bezoek aan Bobo, dat ze op eigen kosten maakte, heeft Annette Bool met een groot
aantal oud-leerlingen gesproken. Belangrijk punt dat naar voren kwam was de behoefte om als oudleerlingen contact met elkaar te houden. Zeker ook om elkaar eventueel te kunnen ondersteunen bij
het vinden van werk, het opbouwen van een netwerk. Want werk vinden blijkt voor een aantal V!
VE leerlingen niet gemakkelijk.
Engelse les
Voor de elfde keer reisde Carla Kuit, donateur en gedreven vrijwilliger, naar Bobo Dioulasso.
Ze geeft Engelse les aan verschillende groepen leerlingen van V!VE.. Zowel examen leerlingen, bij
wie de discussie een belangrijke plaats inneemt, als derde klassers, voor wie de grammatica, naast
het spreken, belangrijk is.
Computercursus

Computervaardigheden gegeven door Mr Coulibaly in het internetcafé van Kader

De computercursus is gecontinueerd. Deze wordt gegeven door Kader Baye. Hij gaf zowel een
beginners- als een gevorderdencursus aan leerlingen. Een belangrijke cursus omdat ook in Bobo
steeds meer computers worden gebruikt in het vervolgonderwijs, en zeker aan de universiteit.
MyBookbuddy

Introductie van MyBookBuudy op Ecole Centre
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Na de zomer is MyBookBuddy (MBB) weer opgestart. De eerste MBB school heeft een aantal
nieuwe boeken ontvangen, zodat alle leerlingen van de drie deelnemende klassen elke week een
boek kunnen lenen.
De tweede school is helemaal van boeken voorzien en ingericht en is met een gezamenlijke
bijeenkomst op het plein voor de school gestart.
Het streven is om volgende jaar op een derde school met MBB te beginnen.
Microkrediet
De Association Nedia heeft, mogelijk mede onder invloed van de Corona crisis, onvoldoende
gebruik gemaakt van de oven, die deels middels een schenking, deels middels een lening is gekocht.
Afgesproken is dat zij de oven verkopen.
Als Association gaan ze wel verder met de producten die ze tot dan toe verhandelden. De
microkredieten van V!VE zijn afbetaald, een gang naar de bank werd door hen niet geambieerd.
De Association van mevrouw Toe, waaraan 30 vrouwen deelnemen, heeft de lening van V!VE
terugbetaald. Zij kan door de aanschaf van een drooginstallatie op zonne-energie nu haar productie
verdubbelen.
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 2020 verslechterd. Er heerst een permanente angst in en rondom Mopti
vanwege de terroristische aanslagen, die zowel het leger als de bevolking treffen en er zijn veel
vluchtelingen uit de dorpen richting de stad gekomen. Het gedachtengoed van orthodoxe
islamitische stromingen beïnvloedt het dagelijks leven in Mopti verregaand.
Ook heeft Covid invloed gehad, vooral in de periode van maart tot de zomer.
Scholen waren in die periode gesloten. Leerlingen hebben examen kunnen doen. Maar de openbare
scholen hebben tot de kerstvakantie een inhaalprogramma gedraaid. De privé scholen zijn half
november met het volgende schooljaar begonnen.
De bijlessen die V!VE biedt, waren essentieel voor de leerlingen in die periode, zowel voor het
leren, als om het contact met de leerlingen te onderhouden. Ook een aantal leerlingen dat geen
beurs van V!VE krijgt volgde de bijlessen.
Hoewel de communicatie veelal via Whatsapp plaats vindt, zijn we vol vertrouwen in het werk van
onze projectleiders Baba Traoré en Gogo Bathily, en hun assistent Boubacar, die de kinderen en
hun families rechtstreeks blijven ondersteunen.
Noodhulp
In september heeft V!VE, dankzij drie donateurs, voor de families van alle leerlingen een
noodpakket gefinancierd, bestaande uit muskietennetten en medicatie ter voorkoming van malaria.
Moeders van de leerlingen

Moeders krijgen een bedrag om een handel te beginnen
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Via Baba kwamen talloze vragen om verder ondersteuning.
V!VE heeft besloten om te kiezen voor het voorstel om alle moeders van onze leerlingen in principe
bij een goed project €50 te geven om een eigen handel te beginnen.
Om op die manier mogelijk wat langduriger bij te kunnen dragen aan inkomsten voor de familie.
De eerste tien vrouwen zijn door Gogo en Baba geselecteerd en geïnstrueerd.
Dankzij enkele giften van vaste donateurs heeft V!VE dit kunnen bekostigen.
De moeders zijn enthousiast van start gegaan.
Alvorens een tweede groep te starten heeft Gogo een stagiaire aangezocht om de vrouwen te
bezoeken en om na te gaan wat hun handel inhoudt en/of hoe hun handel verloopt. Een vervolg
verwachten we in 2021.
Dialangou

20 kinderen kregen een geboortebewijs

In 2019 heeft V!VE een fonds kunnen vinden om de geboortebewijzen voor 20 leerlingen te
financieren. De, door V!VE gebouwde, school heeft vier klassen en om de basisschool in een
andere dorp af te maken, hebben de leerlingen een geboortebewijs nodig.
Dit is geen vanzelfsprekendheid en de kosten zijn hoog. Het verkrijgen van de geboortebewijzen
voor de tien leerlingen was dit jaar complex.
Kantoren die gesloten zijn, administratieve stakingen.
De aanvraag is in gang gezet, maar zal pas in 2021 gerealiseerd kunnen worden.

Lustrum
Op zondagmorgen 2 februari vierde V!VE haar 20-jarig bestaan ook in Bobo Dioulasso. In de tuin
van Villa Rose, door hard werken omgetoverd tot een prachtige sfeervolle buitenontvangst locatie.
Met drie grote tenten, stoelen voor meer dan 200 mensen. In het gezelschap van burgemeesters van
een aantal wijken, enkele schooldirecteuren, ouders en het oudercomité, de leerlingenraad,
(oud-)leerlingen, de projectleiders, vertegenwoordigers van Vrouwen Associations, Franca en Moctar, Annette Bool als vertegenwoordiger van het bestuur in Nederland, Carla Kuit. Iedereen had
zich feestelijk aangekleed. Aan het woord waren de jongste leerling van V!VE, een briljante tienjarige, en een van de eerst leerlingen van V!VE, die inmiddels al tien jaar onderwijzeres is en de leerling die nu bijna aan het eind van haar medicijnenstudie het langst door V!VE is ondersteund (veertien jaar). De oudere studenten riepen de jongere leerlingen op hard te werken. Franca vertelde
gloedvol wat V!VE zo de afgelopen 20 jaar heeft gedaan. Vier kinderen naast haar, drie jongens en
een meisje om zichtbaar te maken dat het zo bij V!VE gaat; 75% meisjes en 25% jongens krijgt een
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beurs, tenminste in Bobo. Er was een bericht van onze projectleiders uit Mopti (Mali) die er niet bij
kondenen zijn. Ook twee ouders van de ouderraad spraken vol warmte hun waardering uit. Madame Toe, van een Moringa vrouwenAssociation vertelde waarom de gift en lening van V!VE zo bijzonder is.
Tot groot genoegen sprak de burgemeester over hoe belangrijk het is dat geld rechtstreeks naar de
mensen in Bobo gaat en ook dat de staat wel zou willen, maar een aantal dingen (nog) niet kan doen
en dat het prachtig is dat er zo’n initiatief is dat de leerlingen daadwerkelijk ondersteunt.
Vervolgens was er een maaltijd voor alle gasten.

Algemeen
Het bestuur van V!VE heeft in 2020 acht keer vergaderd.
De Coronacrisis heeft ertoe geleid dat drie keer via Whatsapp werd overlegd.
Het werk van V!VE richt zich nu volledig op de leerlingen in Mopti (Mali) en op activiteiten in
Bobo Dioulassou (Burkina Faso).
Bobo Dioulasso
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 volgend jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
In Bobo is een start gemaakt met het oprichten van een vereniging, bestaande uit oud-leerlingen,
een schooldirecteur, een moeder, Moctar en Franca als adviseurs. Voor de vereniging is als
doelstelling geformuleerd het ondersteunen van eventueel nieuwe medewerkers van V!VE in Bobo.
Nederland
Het bestuur in Nederland is actief bezig geweest met het zoeken naar nieuwe bestuursleden om zo
verjonging van het bestuur in gang te zetten. Om V!VE met nieuw elan te kunnen voort zetten.
Dit heeft geresulteerd in een nieuwe jonge bestuurder.
Op de website van V!VE verschenen vier blogs over de situatie in Mopti en Bobo Dioulasso en er
kwam een Nieuwsbrief uit.
Bijna 320 individuele donateurs en geïnteresseerden in het werk van V!VE l’Initiative en negentien
stichtingen /organisaties maken het werk van V!VE l’initiative, ook het afgelopen jaar weer,
mogelijk. Daarvoor zijn we hen, bijzonder erkentelijk.
juni 2021
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