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Voorwoord

Petit a petit l’oiseau fait son nid.
Malinezen hebben prachtige spreekwoorden en metaforen en dit is er ook zo een.
“Beetje bij beetje dan kom je er ook” of zoals mijn moeder weleens riep als mij iets niet
snel genoeg ging: “alle dagen een draadje is een hemdsmouw in ’t jaar”.
Regelmatig krijgen we de vraag : ‘Hoe gaat het met jullie project in Timboektoe? Dan geef
ik zo nu en dan dit spreekwoord als antwoord. Beetje bij beetje en met geduld.
Wij wisten vanaf het begin dat het realiseren van ons project in Timboektoe geduld zou
vragen maar niet altijd hoeveel. Geduld - dat missen wij in onze drukke westerse manier
van leven wel een beetje. En in de samenwerking met onze partner en het werk dat zij daar
doen hebben we soms veel van nodig. De moeilijke omstandigheden maken dat de dingen
trager gaan dan we zouden willen. Werken in een afgelegen, slecht bereikbaar gebied,
waar bijna geen andere stichtingen werkzaam zijn, vraagt geduld en daarnaast respect en
wederzijds vertrouwen. In het afgelopen jaar hebben we weer mooie dingen bereikt.
Irritant alleen is wel dat de telefoon- en internetverbindingen nogal kuren vertonen. Heb je
net iets leuks gehoord van de projectmanager en wil je dat graag meteen delen met de
donateurs en vrienden – kunnen er geen foto’s of videootjes verstuurd worden. En in
Timboektoe vallen alle verbindingen heel vaak uit.
Uiteindelijk is alles wat we van plan waren toch gelukt, dankzij u. We willen graag al onze
donateurs bedanken die ons steunden met geld, advies, motivatie, ideeën en aandacht.
Elke bijdrage is van bijzondere betekenis voor de jongeren in Timboektoe.
In dit verslag kunt u lezen wat we in 2018 allemaal hebben gedaan.

Met vriendelijke groet,
Janka de Vries,
voorzitter
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Wat hadden we gepland en wat is er van onze plannen terecht gekomen?
Samen met u hebben we weer een aantal belangrijke verbeteringen kunnen doen. Dat
vinden wij geweldig. Uw steun maakt het mogelijk dat kwetsbare maar ondernemende
jonge Malinezen hun toekomst kunnen veranderen.
Dankzij de prachtige donaties die we hebben gekregen konden we het volgende doen:
de schoolboeken aanschaffen
Vorig jaar werden er al schoolboeken en ander materiaal aangeschaft, maar niet
voldoende. De onderwijzers hebben tijdelijk pagina’s uit schoolboeken gekopieerd, zodat
de leerlingen in beperkte mate konden meedoen, maar dat is een heel onpraktische
manier en voor langere periode uiterst ongewenst.
Nu hebben in ieder geval alle 1e klassers voldoende boeken.

een eerste aanschaf van gereedschappen en andere basismaterialen
Voor de praktijklessen was nog geen gereedschap en basismateriaal ; heel onhandig
natuurlijk. We wilden voor de 1e klas praktijkonderwijs materialen aanschaffen voor de
vakken bouwvakker (metselen, timmeren, metaalbewerking) smid/edelsmid en
naaien/borduren/leerbewerking en dat hebben we ook kunnen doen. Alle 36 leerlingen
kunnen nu beginnen met de praktijklessen, die worden gegeven door de FAFPA ; dat is de
organisatie die de vakdocenten levert.
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Alle materialen worden aangeschaft in Mali. Als we de werkgelegenheid en de lokale
economie kunnen stimuleren, dan doen we dat. Daarom kopen we de gereedschappen en
materialen bij de leveranciers in Timboektoe. Ook al kan de kwaliteit dan iets minder zijn,
dat accepteren we omdat we mensen aan werk en inkomen helpen. Bovendien hebben de
jongeren, als zij aan het werk gaan, alleen maar de beschikking over gereedschap uit eigen
land.

de diepe waterput aanleggen
In het dorp is welgeteld één put waar de mensen water kunnen halen. Soms staan de
vrouwen en de meisjes urenlang in de rij voordat ze aan de beurt zijn. In het warme
seizoen staat deze put zelfs droog en moeten ze meer dan 2 uur lopen naar een andere
put. Op het terrein van de school is een diepe waterput aangelegd. De put is met de hand
gegraven en om het water naar boven te halen wordt een hijskatrol met waterzak gebruikt.
Er is niet gekozen voor een waterpomp, omdat dit meer kost in aanschaf en vooral aan
onderhoud en vervanging. De leerlingen hebben nu altijd vers en schoon drinkwater tot
hun beschikking. Bovendien kunnen ze water halen om de latrines door te spoelen; zeer
noodzakelijk voor de hygiëne. De andere dorpsbewoners kunnen tegen betaling uit deze
put water halen.
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Vers water voor de leerlingen. Het water dat overblijft in de emmer wordt niet weggegooid, maar in het ander bassin
gedaan. Dat water wordt gebruikt om de groentetuin te bewateren en de dieren te drinken te geven

de schooltuin omheinen en aanleggen
Omdat we in 2019 de leerlingen een schoolmaaltijd willen geven, wilden we dat zij zelf hun
groente gaan verbouwen, die ze dan voor de lunch kunnen gebruiken. De maaltijden in
Mali zijn nogal eenzijdig (rijst, gierst, spaghetti en een beetje saus), maar de opbrengst uit
de groentetuin kan dan gebruikt worden als aanvulling van die lunch en als basis voor
sauzen.
Een deel van het schoolterrein (20x100 meter) werd als schooltuin ingericht, waar de
leerlingen (o.l.v. volwassenen) alvast wel konden beginnen met het omspitten en bemesten
van de tuin en de eerste groentes gaan verbouwen.
Om te voorkomen dat de loslopende geiten, schapen en ander vee alles kaalvreten is een
omheining noodzakelijk. De omheining wordt gevormd door palen en grofmazig
kippengaas. Dit gaas wordt met de hand gemaakt door een coöperatie van vrouwen uit
Timboektoe.
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de omheinde schooltuin

en de eerste groenteaanplant

een woning voor de bewaker bouwen.
Al sinds de bouw van alle lokalen is er een bewaker aanwezig om ervoor te zorgen dat er
geen materialen werden gestolen. Nu is hij bewaker, conciërge en schoonmaker. Hij woont
met zijn vrouw in een hut die niet wind- en waterdicht is. Bovendien wordt er in de hut ook
gekookt en al die houtskoolrook is slecht voor de gezondheid. Wij wilden zijn woonsituatie
verbeteren door een kleine woning (4x6) voor hem te bouwen met een afgeschermd
gedeelte waar gekookt kan worden.

de opening van de school
De school zou in september officieel worden geopend door de zangeres Khaira Arby. Zij is
in Timboektoe geborenen getogen. Ze vond onderwijs één van de belangrijkste dingen en
droeg Walanta een warm hart toe. We waren erg blij dat zij de opening wilde verrichten.
Het heeft jammer genoeg alleen niet zo mogen zijn. In augustus kwam het verdrietige
nieuws dat ze was overleden. We zullen haar en haar warme persoonlijkheid missen als
vriendin en als bevlogen zangeres en als voorvechtster voor vrouwenrechten.
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Wat ging met “hobbels”
Verschillende dingen zoals bijvoorbeeld:
- de levering van allerlei bestelde spullen. Hier zijn we van een “strakke planning” maar
daar gaat het net iets anders dan wij, westerlingen, gewend zijn. Neem alleen maar eens de
bestelling van de boeken.
In Timboektoe waren ze niet voorradig, dus werd er gebeld naar een boekhandelaar in
Bamako. Die zei: “Il n’y a pas de problème” (een vaak gebruikte uitdrukking in Mali). Bij
navraag bleek dat hij toch niet alle boeken in huis had en dus zelf een zoekslag moest
doen bij andere boekhandels. En dan hebben we het alleen nog maar over boeken. Ook
naaimachines, sommige gereedschappen en onderdelen voor de waterput moesten
besteld worden. Dan is daar nog het bijkomende transport van die bestelde artikelen en de
betonnen bekisting voor de waterput over een afstand van zo’n 1.000 km. over wegen die
meer gat dan asfalt zijn of helemaal geen asfalt hebben. “Vandaag besteld is morgen in
huis” – nou nee.
- de regentijd… een echte tegenvaller. Normaal in die tijd zijn pittige, korte buien, maar nu
kwam de regen met bakken uit de hemel vallen, soms de hele dag. Ze hadden zoiets nog
nooit meegemaakt. Hele stukken van de stad en ook Toga stonden blank. Daardoor liep de
levering van de boeken en gereedschappen vertraging op. Er is maar 1 asfaltweg naar
Timboektoe en de laatste 150 kilometer moet over (onverharde) zandwegen worden
afgelegd. Dat gaat wat lastig als het water de weg onzichtbaar maakt.
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Door al die onverwachte regen heeft men pas in maart 2019 kunnen beginnen met de
bouw van de bewakerswoning, want toen was de grond weer voldoende opgedroogd.
De puttenbouwer heeft het bijzonder moeilijk gehad bij de aanleg van de waterput. Ook al
was het eerste deel van de grond weer goed bewerkbaar, het grondwater stond veel hoger
dan normaal en daar moest hij toch doorheen graven om de juiste diepte te bereiken.
- de klaslokalen die waterschade opliepen omdat het water niet weg kon zakken in de
door de zon keihard geworden zandlaag. De onderkant van de lokalen stonden daardoor
lang in het water, dat langzaamaan optrok in de muren. De scheuren en afgebladderde
bepleistering, die zo ontstonden, worden zo snel mogelijk gerepareerd door de inwoners
van Toga. Als de regentijd ieder jaar zo heftig gaat zijn zullen we maatregelen moeten
nemen om het water weg te leiden. Misschien in de vorm van betonnen watergoten
rondom de klassen.
- de ouders die hun kinderen van school hadden gehaald om hen mee te laten werken bij
het binnenhalen van de oogst. Op zich wel te begrijpen als je weet dat deze ouders
nauwelijks iets verdienen - alle beetjes extra zijn dan zeer welkom. Ze hadden wel broers
en zusjes ter vervanging naar school gestuurd en dachten daar goed aan te doen. Maar
dat zet natuurlijk geen zoden aan de dijk. Deze “vervangers” steken weinig op van de
lessen omdat alles hen boven de pet gaat. Na terugkeer van zijn werkbezoek gaat de
projectmanager de ouders erop aanspreken. Van deze ouders wordt een denkomslag
verwacht wat betreft schoolgaande kinderen en dat gaat niet zonder slag of stoot. Ze
moeten leren inzien dat leerlingen niet zomaar een tijd van school kunt gaan en daarna
verwachten dat de onderwijzer hen de gemiste lessen laat inhalen.
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- en dan de landelijke onderwijzersstaking, die in december begon. Gelukkig kon de
projectmanager bewerkstelligen dat onze onderwijzers nog niet gingen staken. Maar of dit
zo zou blijven als de stakingen ook in 2019 doorgaan was onzeker. Welke gevolgen dit
eventueel voor ons project zou kunnen hebben is niet helemaal duidelijk. We hebben
overleg gehad over mogelijkheden om opgelopen achterstanden te beperken.

Wat deden we nog meer in 2018?
scholen – acties en medewerking
We hebben meerdere scholen benaderd met de vraag of we een presentatie of gastlessen
mochten geven en of er misschien daarna een actie opgestart kon worden. Op die manier
konden de kinderen iets doen voor hun “medeleerlingen” in Timboektoe. Veel scholen
vonden ons project goed en aantrekkelijk, maar ze zagen (nog) geen mogelijkheden om
ons te steunen. Meestal was dat omdat ze al een bepaald goed doel steunen. Walanta wil
graag met nog meer scholen in contact komen, dus gaan we er volgend jaar mee door.
presentaties houden en netwerken
We hebben presentaties gehouden bij organisaties en hebben ons netwerk proberen uit te
breiden door o.a. aan de Partindag mee te doen. We willen graag onze naamsbekendheid
vergroten, maar ook mensen leren kennen die al veel ervaring hebben met projecten in
Afrika en die kennis met ons willen delen.
verkoop:
Ook hebben we bij diverse gelegenheden Afrikaanse spullen kunnen verkopen. Er zijn dit
jaar geen handgemaakte Toearegsieraden verkocht, want de leden van L’Association
Tafliste hebben bijna geen geld om zilver en andere materiaal te kopen om de nieuwe
sieraden te maken. We hebben besloten hen te helpen door het geven van een
microkrediet van € 150 p.p. zodat ze weer aan de slag kunnen gaan. De sieraden die ze
maken, worden vervolgens door Walanta verkocht op diverse festivals. Met de inkomsten
daarvan kan het microkrediet binnen 2 jaar terugbetaald worden.
Ander nieuws uit Timboektoe
“Festival Vivre ensemble à Tombouctou”
De situatie is nog steeds niet zoals iedereen dat graag zou willen; de overheid is wel erg
langzaam de wederopbouw. In Timboektoe wonen diverse groepen, zoals Toeareg, Peul,
Sonrai met hun eigen tradities en gewoontes en die in goede harmonie samenleefden.
Door het conflict in 2012 veranderde dat. Om die harmonie weer terug te krijgen, de
onderlinge verschillen op te lossen en het wantrouwen om te buigen naar vertrouwen
werd dit festival gehouden.
150 regioleiders, de minister van Werkgelegenheid en Beroepsopleiding en de gouverneur
van Timboektoe waren aanwezig om te debatteren over de rol die de gekozen
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functionarissen en gemeenschapsleiders moeten en kunnen hebben bij het herstel van de
samenleving. Of dit alles het nodige effect gaat hebben is afwachten.

Communicatie
Wij vinden het belangrijk om op een duidelijke manier te praten over onze activiteiten en
werkzaamheden en we doen dat met diverse middelen:
o
digitale nieuwsbrieven, minimaal 2x per jaar
o
website www.walanta.nl
o
facebook https://www.facebook.com/Stichting-Walanta-1669986853282873/
o
brochures en folders
o
presentaties en acties op scholen
o
netwerken
o
met en door onze onmisbare vrijwilligers

Met de partnerorganisatie onderhouden we minimaal wekelijks contact en verder zo vaak
als het nodig mocht zijn, via de projectmanager. Soms lukt dat een tijdje niet, omdat de
telefoonverbindingen niet werken door stroomstoringen of omdat de regering internet
en/of telefoonverkeer blokkeert, als zij vinden dat de situatie in het noorden dit eist. Zoals
in elke organisatie het geval is, zijn er bij deze besprekingen weleens meningsverschillen

STICHTING WALANTA

JAARVERSLAG 2018

11

en miscommunicatie, maar we hebben afgesproken dat een overleg niet afgesloten wordt
voordat er compromissen gevonden zijn.
Projectmanager bezoek in Nederland:
Hoe graag we het ook een kijkje zouden willen nemen bij ons project - het is jammer
genoeg nog steeds niet veilig genoeg om op werkbezoek te gaan in Timboektoe. Daarom
komt Mohamed, de projectmanager, naar Nederland en hij neemt dan alle facturen mee
en foto’s van alles wat er is gedaan en aangeschaft. We kunnen dan brainstormen over het
afgelopen jaar en nadenken over hoe we verder gaan. Uiteindelijk doen we dit project
samen. En natuurlijk doet hij mee aan promotionele activiteiten en bezoekt de
Zilverschool in Schoonhoven om nieuwe technieken op te doen.
Dan was daar nog de AVG :
de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de nieuwe privacywet. Ook Walanta
heeft zich hieraan te houden. Wij respecteren uw privacy en willen u laten weten wat we
doen met uw gegevens. In het kort komt het hierop neer: We verzamelen en bewaren
alleen de gegevens die we echt nodig hebben om de relatie met u te onderhouden en om
te voldoen aan de wettelijke verplichting tot registratie. Want dat is genoeg om u te
informeren over onze activiteiten, de resultaten van ons project, het sturen van
nieuwsbrieven, het beantwoorden van uw vragen enz. De uitgebreide versie kunt u vinden
op https://walanta.nl/privacybeleid/

Wat willen we het komende jaar bereiken:
In 2019 willen we
o schoolboeken aanschaffen voor de 2e en 3 klassers. Zij moeten het nu nog doen
met wat de onderwijzer op het bord schrijft. Huiswerk maken is op deze manier
een beetje lastig.
o meer gereedschappen voor de praktijklessen, want nog niet voor alle leerlingen is er
voldoende gereedschap en ander basismateriaal. Het is een beetje frustrerend als je
steeds op je medescholier moet wachten tot hij of zij klaar is met het gebruik van
een hamer, een zaag of iets anders.
o een schoollunch aanbieden. Veel leerlingen komen met een lege maag naar school
en gaan vaak ook niet naar huis voor de lunch. Hoe gemotiveerd ze ook zijn – met
een knorrende maag is het lastig om bij de les te blijven.
Het middageten bestaat uit een bord met rijst, gierst of pasta en portie groente,
gekweekt in de eigen schooltuin. Daarbij komt 1x per week een stukje vlees en
1x een ei. Bij de maaltijd krijgen ze een beker water.
We willen deze jonge mensen een stabiele basis bieden door hen een beroep te leren en
kansen te bieden zich te ontwikkelen onafhankelijke vakmensen met zicht op een betere
toekomst. En daarbij hoort ook voldoende materiaal en gezond eten.
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Tot slot:
Waar zijn we trots op?
Op heel veel. Op alles wat we tot nu toe hebben kunnen doen.
En we gaan er alles aan doen om dat wat we nog willen gaan doen ook tot een succes te
maken. Samen leveren we een bijdrage het onderwijs aan de jongeren voor een betere
toekomst en daarmee ook aan de bestrijding van de armoede.
Het vertrouwen dat we krijgen van onze vrienden en donateurs (die niet met name
genoemd worden i.v.m. AVG ) die ons mentaal en materieel ondersteunen. Hun
belangstelling, hun betrokkenheid, hun kritische vragen, hun complimenten en
commentaar doet ons goed.

Financiële verantwoording
Wij willen u laten zien waaraan het geld dat u hebt gegeven wordt besteed. We willen
resultaten boeken en deze zichtbaar maken. We willen duidelijk maken dat bestede euro’s
daar veel waarde toevoegen en kansarme jongeren kansen krijgen om zich ontwikkelen.
(Het jaarresultaat vindt u op de volgende pagina)
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Financieel verslag 2018
Overzicht van de ontvangsten en uitgaven over 2018
Saldo bankrekening 01-01-2018
Ontvangsten
donaties fondsen
donaties privé
verkoop
Uitgaven
betalingsverkeer ING
bankkosten ING
kosten fondsenwerving
presentatiekosten
kopieerkosten (projectplan etc.)
postzegels
telefoonkosten Nederland Mali
aanschaf laptop, printer, kabels,
externe HD, cartridges en usbsticks
installatie diverse programma’s
en beveiligingssysteem
website abonnement en SSL
ticket werkbezoek projectmanager
besteed aan project (van 2017)
besteed aan project
microkrediet Tafliste
nog te betalen aan project

€ 37.061,34
€ 65.436,24
€ 1.945,00
€
189,95
totaal
€
€
€
€
€
€
€

€ 67.571,19
€ 104.632,53

136,82
379,81
453,75
209,70
406,00
166,50
526,97

€ 1.272,04
€
€
€
€
€
€
€

saldo ontvangsten en uitgaven
continuïteitsreserve
saldo/beschikbaar voor doelstellingen

299,00
146,41
1.219,96
2.290,00
59.335,42
3.000,00
4.825,00

€
€
€
€

74.667,38
29.965,15
13.200,00
16.765,15

gezien en gefiatteerd (i.v.m. publicatie op diverse media wordt dit verslag niet met handtekeningen getoond
Pieter van den Oudenrijn, penningmeester
Coen de Jong, secretaris
Janka de Vries, voorzitter

Het bestuur nam de volgende kosten voor haar rekening: reiskosten met trein, tram of auto / parkeergeld en
onkosten voor bezoek aan scholen, bijwonen netwerkbijeenkomsten en cursussen; telefoonabonnement in
Nederland; de reis-, verblijf- en verzekeringskosten van de projectmanager in Nederland.
De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de risicodekking (van wegvallende dan wel wisselende
inkomsten) op korte/ middellange termijn en om ervoor te zorgen dat het project aan haar verplichtingen kan
voldoen.
Baten en lasten, voor zover ze er betrekking op hebben, worden toegerekend aan het boekjaar, ongeacht of
zij tot ontvangsten en uitgaven in het boekjaar hebben geleid.
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Colofon

Stichting Walanta
Vasteland 179
3011 BJ Rotterdam
Telefoon: 010 – 4122761 / Mobiel: 06 – 86006298
Website: www.walanta.nl
E-mailadres: info@walanta.nl
Bankgegevens : NL27 INGB 0005 115 120
KvK gegevens: 52921786
ANBI - RSIN-nummer: 8506.66.648
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