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Een moeilijk jaar ligt achter ons en 2021 gaat misschien beter worden. We hopen dat we gezond
blijven en de veerkracht houden om moeilijke momenten het hoofd te bieden. Toch richten we ons
volop op de toekomst, want gezond optimisme blijft nodig.
Goed begin
De
heeft daar al aan bijgedragen door de opbrengst van hun kerstloterij aan Walanta te
schenken. Hartelijk dank aan iedereen die loten heeft gekocht, want daarmee werd het mooie bedrag
van € 1.220 bijeengebracht. En voor dat bedrag kunnen weer gereedschappen worden aangeschaft.
President afgezet – ook een goed begin of goede wending?
“Waati sera” – de tijd is gekomen – zeiden de militairen die een coup pleegden in augustus 2020. Dat
ging zonder bloedvergieten en bijna met instemming van de Malinezen. Het was allang duidelijk dat
de burgers vernieuwing wilden en de president (IBK genoemd) beu waren. Hij had bij zijn aantreden
gezegd dat hij alles zou doen om Mali weer nieuw leven in te blazen. Dat is niet gebeurd. Hij stond
bekend als de “uitstelpresident”. Op de vraag of de president eigenlijk terug zou moeten komen
antwoordde iemand: “tandpasta stop je toch ook niet terug in de tube”? Intussen is er een
overgangsregering en misschien is dat een weg naar beter bestuur en krijgen de Malinezen
vooruitzicht op een betere toekomst.
Niet stil gezeten:
Het leek misschien alsof we niets deden, maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt. Het is alleen
niet altijd zichtbaar te maken. We hebben minder gedaan aan fondsenwerving, omdat de opleiding
stillag, maar achter de schermen is veel overleg geweest en van alles gepland – bijvoorbeeld met de
planning van de nieuwbouw in Timboektoe, overleg met Wilde Ganzen, wat we kunnen doen om het
leven van de mensen in Toga te verbeteren, of de leerlingen wel of geen les moeten krijgen. Meer
hierover vind je verderop in deze nieuwsbrief.
CORONA, maar toch….
De jongeren in Timboektoe kunnen weer een beetje vooruitkijken ondanks de coronacrisis. Eigenlijk
zouden we het daarover liever niet hebben, maar ja, dit virus heeft nog wel heel veel invloed op ons

leven. Al hebben ze in Mali officieel maar weinig coronagevallen, de maatregelen zijn dezelfde en
zonder steun van de regering is het dagelijks leven nog meer dan gewoonlijk een kwestie van
overleven geworden. Geen werk, geen inkomen, dus is het een kwestie van proberen ergens iets te
“schnabbelen”, zodat er een beetje geld is om die dag iets te eten te kunnen kopen.
En als we het toch over corona hebben:
Voorlopig zullen we nog wel een neusmondmasker
moeten blijven gebruiken en als je een leuke wilt, in
Afrikaanse stijl , bestel er dan eentje ( of meer) bij
ons. Het staat leuk en je steunt de lessen “Couture”
in Toga.
Ze kosten €5 per stuk - dat is inclusief het versturen
per post.
Je kunt ze bestellen door het bedrag over te maken
bankrekening NL27 INGB 0005 115 120 van stichting
Walanta. Zet je naam en adres erbij en wij zorgen
dat ze zo snel mogelijk bij je in de bus vallen.
Op de foto zie je een paar; wil je meer weten of
zien? Mail dan naar info@walanta.nl
“Vakantieschool “ in Toga
De onderwijzersstaking (over de betaling van lonen) maakte
dat de leerlingen maandenlang geen basisonderwijs kregen.
Daar kwam Corona nog eens bij. Online-onderwijs kennen ze
niet in Toga.
Leerlingen van de 2e en 3e klas waren zo teleurgesteld dat ze
geen les kregen, dat ze zelf klusjes zijn gaan doen om genoeg
geld bij elkaar te krijgen om het salaris voor 1 onderwijzeres te
betalen, zodat zij hen een paar maanden les kon geven.
De onderwijzeres wilde dat doen als dat in de buitenlucht zou
gebeuren. Wij hadden al geld voor de schoolboeken geworven
en besloten om de leerboeken voor het 2e en 3e jaar aan te
schaffen, zodat de leerlingen volop aan de slag konden.
… en ook de PRAKTIJKOPLEIDING afmaken
De jongeren zijn begin dit jaar, in overleg
met Taflist en de vakdocenten , toch aan
de slag gegaan met de praktijkopleiding –
nog steeds in kleine groepjes omdat de
verbrande gereedschappen nog niet zijn
vervangen en vanwege het coronavirus.
Deze 7 jongeren hebben de opleiding tot
Motoronderhoudsmonteur gevolgd en een
paar weken geleden examen gedaan. Zij
zijn allemaal geslaagd en zijn HARTSTIKKE
TROTS. En dat zijn wij ook.
Verdere plannen voor Toga
We willen de bevolking helpen bij het opzetten van een grote gemeenschappelijke groentetuin met
daarin ook 2 waterputten en 2 waterbassins om regenwater in op te slaan. Zo kunnen ze aan de slag
om groente te verbouwen en die te verkopen, waardoor er meer inkomen is binnen de gezinnen en
zijn ze minder afhankelijk van eventuele noodhulp. We gaan geld inzamelen voor 2 eenvoudige

waterputten, het tuingereedschap, de omheining en een zadenpakket voor het 1e jaar. Zo’n 30
vrouwen kunnen de tuin in de tuin aan de slag. (foto’s zijn vergelijkbare tuinen).

En dan die regen ieder jaar
Op zich heel fijn voor alles wat moet groeien en bloeien maar als
het dorp onderstroom is dat wat minder. In onze vorige nieuwsbrief
hadden we al verteld dat de dorpsbewoners op eigen initiatief zelf
een eenvoudige waterafvoer hadden aangelegd en betaald.
En dat heeft gewerkt. Veel minder water is het dorp ingestroomd
en heeft ook minder schade veroorzaakt. Toch is dit niet voldoende
en moet er (door een expert) worden gekeken naar andere
mogelijkheden om de overlast van het regenwater verder te
beperken (en de eventuele schade aan de klassen te voorkomen),
zoals dammen en betere, diepere afvoergoten, die het water
omleiden.
Plannen voor TIMBOEKTOE
De groeiende vraag naar beroepsonderwijs in Timboektoe heeft ervoor gezorgd dat op dit moment al
40 jongeren een opleiding volgen in een pand, dat gratis ter beschikking werd gesteld tot eind 2021.
Maar de eigenaar liet eind 2020 weten dat hij het pand zelf wil gaan bewonen en de jongeren
moesten weg. Ze zitten voorlopig op een ommuurd terrein waar we een overkapping neergezet
hebben. Geen ideale situatie.

meubelmakers

Daarom willen we een Praktijkschool voor Vakonderwijs bouwen waar jongeren dat beroepsonderwijs
krijgen. We hopen dat we tegen het einde van het jaar met het bouwen van 2 klassen en 3 toiletten
kunnen beginnen. De plannen voor deze nieuwbouw vorderen gestaag. De aanzet hiervoor was al in
2020 gedaan tijdens het bezoek aan Mali en de vergaderingen met Taflist. ( zie onze 2e nummer
Walanta Nieuws van 2020). Inmiddels is het terrein geïnspecteerd, zijn de bouwtekeningen gemaakt
en heeft de burgemeester zijn fiat gegeven. We zullen moeten wachten totdat de financiering rond
en die willen we handen en voeten geven in samenwerking met
Het mooie aan het
samenwerken met Wilde Ganzen is dat zij 50% van het bedrag dat wij voor de bouw nodig hebben,
voor hun rekening nemen.

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.
Je kunt je bijdrage storten op de rekening NL27 INGB 0005 115 120 van stichting Walanta te
Rotterdam.
Wil je even je emailadres op de overschrijving zetten – dan kunnen we je persoonlijk bedanken en je
laten weten waaraan we donaties besteden
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.

Zelfs als je niet zoveel tijd hebt kun je toch veel voor ons betekenen.
Wil jij je kennis en vaardigheden inzetten om ons te helpen met:
- grafisch design (website, brochures, filmpjes, video’s)
- organiseren van activiteiten en evenementen (met ons, door jezelf, bij je bedrijf of school)
- promoten ( bij diverse Afrika Festivals)
- contacten leggen (bedrijfsleven, scholen, kerken, sociëteiten)
Heb jij interesse? Of ken je iemand die dit zou willen?
Laat ons dit even weten via info@walanta.nl

Wij zorgen dat kansarme jongeren 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 hun over Walanta en vraag of zij misschien mee willen doen.
Ook daarvoor nu al een hartelijk dank je wel.
Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
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