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      weer·bar·stig (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)  
           als iets of iemand zich anders gedraagt dan je wilt 
 
           Die weerbarstigheid hebben we de afgelopen maanden gemerkt want  
           er zijn een aantal dingen gebeurd in Mali waar wij geen grip op hadden. 
           Daardoor zijn voor Walanta en de opleiding in Timboektoe de zaken  
           deels anders gegaan dan we aan het begin van het jaar hadden verwacht  
           en gehoopt. Welke dingen anders gingen?  In goede en minder goede zin? 
           Dat kun je hierna lezen.  

 
Het nieuw jaar is al weer een maand oud en behalve jullie een prachtig jaar toe te wensen willen we  jullie 
ook het laatste nieuws te vertellen. Dankzij jullie steun doen we veel in Toga en zoals jullie in Walanta 
Nieuws 1-2019 konden lezen waren we van plan om daarmee door te gaan. In principe hebben we dat ook 
kunnen doen zoals boeken, gereedschap en andere materialen aanschaffen. Maar de boeken en schriften 
bleven een tijdje op de plank liggen omdat er dingen gebeurden waarop wij geen invloed hadden. 
 
Staking:  in 2018 begonnen de onderwijzers met werkonderbrekingen en dat werd uiteindelijk een landelijke 
schoolstaking. Ook  in Mali, net als in Nederland, worden sommige beloftes door de overheid niet altijd 
nagekomen. We hadden gehoopt dat de onderwijzers in Toga niet aan deze werkonderbrekingen en staking 
zou meedoen. Mohamed, onze projectmanager, is er een tijd in geslaagd om onze onderwijzers over te 
halen les te blijven geven. Onder druk gezet door hun collega’s in Timboektoe hebben zij uiteindelijk toch 
hun werk neergelegd.  Het 1e kwartaal  heeft de school goed kunnen draaien en we konden alleen maar 
hopen dat in september veel leerlingen ook weer terug zouden komen. Dat is ook gebeurd, maar niet zonder 
obstakels. 
 

 

 
Zware regenval: 
 
Een echte tegenvaller was de 
regentijd.  
Normaal zijn er dan pittige en 
korte buien waarbij het water nog 
kan weglopen. Dit jaar werd Mali 
voor het tweede opeenvolgende 
jaar getroffen door zware 
regenval; urenlange en zelfs 
dagenlange stortbuien.  De 
heftigheid van deze buien en de 
hoeveelheid water die daarbij viel 
had men nog nooit meegemaakt.  
Veel dorpen raakten overstroomd 
en veel huizen beschadigd.  
Ook in Toga hadden 3 klassen en 
de toiletten veel schade 
opgelopen, maar intussen is alles 
helemaal gerepareerd. 
 

 
Nieuwe schooljaar:  
in oktober is het nieuwe schooljaar begonnen, maar er wordt voorlopig geen basisonderwijs gegeven, in 
ieder geval tot begin 2020. Veel scholen zijn gesloten omdat religieuze (gewelddadige) groeperingen ze 
vernielen, de leraren bedreigen of ontvoeren en de overheid weinig doet om dit te voorkomen. Deze 
groepen zijn het niet eens met de “Franse lesmethodes”. Ze zijn nog niet in Toga geweest, maar wel in 
dorpen in de buurt. De onderwijzers zijn bang en geven daarom geen les.  



 

Voor het beroepsonderwijs ligt het anders – daar kan 
gewoon mee doorgegaan worden en dat betekent dat er 
nu zo’n 40 leerlingen fulltime praktijkonderwijs krijgen. 
Dit betekent dat zij binnen 1 jaar hun diploma kunnen 
halen. Ze zijn leergierig en hebben het allemaal heel 
erg naar hun zin. 
 
We hebben 20 meisjesleerlingen “verloren” omdat zij 
inmiddels getrouwd zijn ( sommigen al op 15-jarige 
leeftijd) en hun echtgenoten hen verbieden om naar 
school te gaan. We doen ons best om deze meisjes 
toch hun opleiding te laten vervolgen, maar dat zal 
waarschijnlijk niet helemaal lukken. 
 
Voor de vakken kleding maken, metselen, timmeren en 
metaalbewerking is animo genoeg. Maar voor het vak 
smid of leerbewerker was er minder belangstelling bij  
de jongeren uit Toga. Wel is er belangstelling voor een 
nieuw vak – motoronderhoudsmonteur. De leerlingen 
zien daar meer toekomst in. 
Ze baseren dat op de toename van het aantal motoren; 
auto’s zijn bijna niet meer te betalen dus stapt men over 
op een motor. We gaan bekijken of dit tot de 
mogelijkheden kan gaan behoren. 
 

Ook begonnen in Timboektoe: 
Een twintigtal jongeren pendelde tussen Timboektoe en Toga juist om les te krijgen in de vakken zilversmid 
en leerbewerking. Dat hoeven ze voorlopig niet meer te doen, want iemand heeft ons een leegstaand pand 
aangeboden waar wij een jaar lang gratis gebruik van mogen maken om de jongeren op te leiden. Daar 
krijgen ze nu ook fulltime les deze vakken. En intussen zijn er nog eens 15 leerlingen bijgekomen. 
Ondanks al deze tegenvallers begon er toch iets moois  in de stad Timboektoe en daarom zijn we altijd nog 
gemotiveerd en hebben we de inspiratie om door te gaan om deze jongeren te steunen in hun wil om hun 
opleiding voort te zetten.   
 

Brand:   
Het grootste deel van de gereedschappen en 
materialen die we het afgelopen jaar hadden 
aangeschaft voor het komende schooljaar, 
stond opgeslagen in een magazijn (wachtend 
op transport naar Toga). In dat magazijn is 
brand uitgebroken. Daardoor is jammer genoeg 
een deel helemaal verbrand en de rest is zo 
beschadigd dat het niet meer te gebruiken is. 
Gelukkig stonden  de boeken en schriften al in 
Toga net als een klein deel van het 
gereedschap, maar dat is nu niet genoeg voor 
alle leerlingen. Daarom krijgen de leerlingen 
voorlopig in groepjes de praktijklessen, totdat 
we weer materiaal kunnen aanschaffen. 
Daarvoor willen we toch opnieuw een beroep 
doen op iedereen die ons al steunde. 
De politie onderzoekt wie er verantwoordelijk is 
en hoe de brand heeft kunnen ontstaan, maar 
de schade zal waarschijnlijk op niemand 
verhaald kunnen worden.   

 De verbrande gereedschappen vervangen. 
Met steun van jullie en andere donateurs konden we veel gereedschap aanschaffen, maar ja, nu willen wij  
natuurlijk heel graag de gereedschappen en andere basismaterialen die verbrand zijn vervangen. Dan 
hoeven de leerlingen niet meer in groepjes les te krijgen en ook niet meer op elkaar te wachten om met het 
gereedschap aan de slag te kunnen. Met jullie hulp en die van anderen zouden we dit kunnen doen. 



Wil jij bijdragen?  
Draag jij Walanta een warm hart toe en wil je dit project steunen? Jouw bijdrage maakt echt een groot 
verschil voor deze jongeren, want zo krijgen zij een onafhankelijke toekomst zonder armoede.  
Ieder bedrag is welkom en elke gegeven euro wordt daar goed besteed. 
Je kunt je bijdrage storten op de rekening NL27 INGB 0005 115 120 van stichting Walanta te Rotterdam. 
 
Wij willen graag dat iedereen weet wat er met zijn bijdrage gebeurt. Daarom vragen we je om s.v.p. even je 
adres of emailadres op de overschrijving te zetten. Dan kunnen we je bedanken voor jouw bijdrage en je op 
de hoogte houden van het project.  
 

Wanneer je Walanta een aantal jaren achtereen wilt steunen is een periodieke 
schenking fiscaal aantrekkelijker dan één of meer “gewone” giften. Een periodieke schenking is helemaal 
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De door de fiscus hieraan verbonden voorwaarden zijn terug vinden 
op onze website www.walanta.nl   (trefwoord: anbi status) 
We willen alvast iedereen heel hartelijk danken voor de betrokkenheid en donaties.  
 

 want zonder vrijwilligers kunnen wij niet. 
We willen veel doen voor de jongeren in Timboektoe/Toga, maar dat kunnen we niet alleen. Daarvoor 
hebben we ook jou nodig. Zelfs als je niet zoveel tijd hebt kun je wel veel voor ons betekenen.  
 
Wil jij meedoen bij het: 
- organiseren van activiteiten en evenementen (met ons, door jezelf, bij je bedrijf of school) 
- bemensen van stands (bij diverse Afrika Festivals) 
- geven van presentaties, 
- maken van brochures, filmpjes (en montage) 
- contacten leggen (bedrijfsleven, scholen, sociëteiten)  
 
Heb jij interesse om vrijwilliger van Walanta te worden?  Of ken je iemand die dit zou willen?  Laat ons dit 
dan even weten via info@walanta.nl  
 

  Wij zorgen dat kansarme kinderen ook onderwijs krijgen. Help jij mee om het werk van 
Walanta meer bekendheid te geven? Stuur deze nieuwsbrief dan alsjeblieft door naar je familie, vrienden, 
collega’s en bekenden; vertel hen over Walanta en vraag of zij misschien mee willen doen. Ook daarvoor nu 
al een hartelijk dank je wel. 
 
Met vriendelijke groeten van Pieter, Coen en Janka.  
 
 

 

Stichting Walanta     Vasteland 179     3011 BJ Rotterdam 
Tel. 010-4122761 / 06-86006298  
Bankrekening: NL27 INGB 0005 115 120 
www.walanta.nl                             email: info@walanta.nl  

 

 

  en niet alleen volgen, ook graag   
 
https://www.facebook.com/Stichting-Walanta-1669986853282873/  
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je een relatie van stichting Walanta bent.  
Mocht je deze nieuwsbrief niet op prijs stellen, wil je ons dat dan laten weten via info@walanta.nl  
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