Nieuwsbrief december 2012

Het is onrustig in Mali, maar desondanks was het zeer
goed mogelijk op werkbezoek te gaan in december.
We hebben heel veel kunnen overleggen en dertig
bijeenkomsten gehad waarbij we 19 van de 26
vrouwengroepen hebben ontmoet, en drie nieuwe
groepen, waarmee we op weg zijn naar partnerschap.
Verder hebben we twee leiderschapsworkshops
gegeven in epicenter Sangha (dat nu bestaat uit vijftien
groepen) en epicenter Madougou bestaande uit de zes
groepen van de vlakte. Met sommige leiders werken we
al bijna vier jaar, maar voor anderen is het allemaal
heel nieuw. Door ze zo samen te brengen leren ze veel
van elkaar.

Steeds meer vrouwengroepen hebben het idee van een
solidariteitskas overgenomen, waardoor vrouwen die in
problemen zijn van de groep kunnen lenen.

Natuurlijk hebben we het ook over hun projecten en
vieren we met hun het realiseren ervan, zoals bij de
groep in Kamba Komodigili die hun magazijn voor hun
graanmolen af heeft. Eén van de vrouwen gaat leren
hoe ze zelf met de motor en graanmolen kan werken.
In Bongo hebben ze naast hun hangaar nu ook twee
magazijnen gemaakt, waar ze heel trots op zijn. Ze
kunnen daar nu starten met hun zeepproductie, in
plaats van die bij ons op het bureau te maken.
Tijdens de bijeenkomsten met alle groepen hebben we
het over de organisatie van de groep, hun bijeenkomsten, het werken en sparen samen, de muskietennetten,
de houtbesparende fornuizen, de moringa als voedingssupplement, de distributie van de zakjes moringapoeder via de gezondheidsanimatrices en een nieuw
programma, de Wakawaka zonnelamp.

Bij sommige groepen hebben we het daarnaast over
een opslagruimte voor uien, bij andere over de
zeepproductie en bij weer andere over het leren
werken met de naaimachines.

Aan de gezondheidsanimatrices geven we zakjes
moringapoeder van 30 gram (voldoende voor 1 maand)
die zij kunnen verkopen voor 150fcfa (22 cent) aan de
zwangere vrouwen, zogende moeders, voor de
kinderen vanaf 1 jaar en de oudere vrouwen. Op deze
manier ‘betalen’ we de animatrices een beetje voor de
tijd die zij geven aan het verbeteren van de gezondheid
van de vrouwen en kinderen in hun dorp.
We vertellen de hele groep nog een keer de voordelen
van het gebruik, maar ook hoe ze zelf de moringapoeder kunnen maken door een boom te planten (en
goed te beschermen tegen de dieren), de bladeren te
oogsten, te drogen en tot poeder te maken.

Een nieuw programma dat we aanbieden is de Wakawaka oplaadbare zonnelamp. De vrouwen gebruiken
nu zaklampen of kerosinelampen (heel slecht voor de
gezondheid). De zaklampen en de batterijen zijn van
zo’n slechte kwaliteit dat ze vier zaklampen per jaar
kopen. De zonnelamp die wij ze aanbieden zal veel
langer meegaan en kost ze na de eerste aanschaf geen
batterijen of kerosine meer. Elke groep krijgt ter introductie 1 of 2 lampen om te gebruiken bij hun bijeenkomsten. Als de lamp bevalt kunnen ze bij ons de lamp
verkrijgen voor een partnerschapprijs van drie euro.

Het gaat heel goed met de vrouwenkliniek. Niet alleen
de zwangere vrouwen hebben de weg naar de kliniek
gevonden, maar ook vinden er allerlei kleine behandelingen plaats en verlopen de contacten met de gezondheidsdienst in Bandiagara goed. We maken met het
team van de kliniek afspraken over het toewerken naar
het financieel zelfstandig functioneren van de kliniek,
waarbij de salarissen betaald gaan worden door de
betalingen van de behandelingen en de verkoop van
medicamenten. In de door ons pas gebouwde zaal
staan nu vijf bedden zoals afgesproken; prachtig!
De gemeenschappelijke tuin heeft er een waterbassin
bij gekregen wat het water geven van de groenten, de
moringabomen en de opkweek van de jatropha,
vergemakkelijkt.

Onze bijeenkomsten duren vaak twee uur en dat is heel
veel met al het gekrioel van de baby’s en kleine kinderen tussendoor en het valt voor het team werkelijk niet
mee om de aandacht van de vrouwen vast te houden
als er zoveel is om te vertellen en uit te wisselen.
Saidou is er erg goed in en is voor Sosselem, Fatou en
Noë een groot voorbeeld, maar het valt nog niet mee
als ze het zelf moeten doen. Fatou is verantwoordelijk
voor het hele microkredieten- en spaarprogramma en
doet dit uitstekend. Noë voor alle logistiek van de
diverse programma’s als de zeepproductie in diverse
groepen, de ovens, de naaimachines, de muskietennetten, de hulp bij de diverse projecten van de
vrouwengroepen, de moringapoeder en ook voor de
administratieve controle van de vrouwenkliniek.

We ondertekenen het partnerschapcontact met
Wadouba-Oye, de 26ste groep. Dit zou het begin
kunnen zijn van een nieuw epicentrum.
Daarnaast bezochten we twee vrouwengroepen in een
gebied dat buiten de taalzone valt van het team, wat
het extra moeilijk maakt. Nieuwe groepen zijn altijd
leuk, met een warm welkom met dans en muziek, maar
ook wel lastig omdat we geen verkeerde verwachtingen
willen wekken. We zijn direct heel duidelijk over wat
ons partnerschap inhoudt.
Al met al kunnen we heel tevreden zijn over het
vrouwenprogramma met de gestage uitbreidingen van
groepen (binnenkort 30), de aantallen vrouwen (ca.
3000) en de verschillende programma’s en natuurlijk
over het team die dit allemaal aan kan.
In de eerste helft van 2013 zullen ze opnieuw een
gezondheidsworkshop organiseren voor groepen die
deze nog niet hebben gevolgd.
En dan het Groene Woestijn Initiatief.
De zone van Orokamba naar Koundou (ca 25 km) over
een lengte van Yendouma tot Nombori (ca 40 km) is
een gebied dat snel verwoestijnt en als we niet een
manier vinden om het te keren zal de mogelijkheid van
bestaan daar ernstig bedreigd worden.
Dat is onze grote uitdaging. Op dit moment bestaat dit
initiatief uit twee programma’s: het proefterrein van vier
hectare (Ecole Experimental Intiative Desert Vert) en
het duinfixatieprogramma.

In Koundou hebben we met alle leiders gesproken over
het Groene Woestijn Initiatief en hun inbreng daarin.
Verder zijn we daar begonnen met een kredietprogramma; een achttal vrouwen krijgen als coöperatie hogere
kredieten met andere voorwaarden, waarbij ze in tien
jaar hun eigen fonds bij elkaar sparen.
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Over het proefterrein: hier zijn we, naast de greppels
die gegraven zijn waardoor het watervasthoudend
vermogen van de grond hopelijk gaat verbeteren, ook
begonnen met het planten van jatropha als windbreker,
voor het organisch materiaal, maar ook voor de zaden
waar olie (voor de zeep) en biodiesel van gemaakt kan
worden. Ze blijken te kunnen overleven op deze hele
droge grond en we kunnen dus doorgaan. We gaan dit
jaar het terrein gebruiken om te experimenteren met
boomaanplant en nieuwe landbouwmethoden.
Daarvoor moet er een hek omheen, zodat het loslopende vee geen schade aanricht aan wat we planten.
Daarnaast planten we jatropha als natuurlijk omheining
om het hele terrein aan, waarna het hek weg kan.
We gaan vijf soorten bomen aanplanten, waaronder de
Baobab, en data doen we met de Groasis waterbox, die
hun overlevingskans aanzienlijk vergroot.

We willen verder onderzoeken of de bevolking bereid is
zones tot ‘natuurreservaat’ te maken, waar niet gekapt en
gegraasd mag worden. Dit zou echt door de bevolking
gedragen en met strikte regels bewaakt moeten worden.
Deze vorm van natuurbehoud zal essentieel zijn voor het
voortbestaan van de soorten, maar hoe kan een arme en
groeiende bevolking als de Dogon zich dat ‘veroorloven’?
We willen onderzoeken of er een goede vorm te vinden is
‘ter compensatie’, die hun aanmoedigt het vol te houden
totdat die gebieden aansterken.

Met dit zelfde concept van partnerschap en beheer
door de bevolking, gaan we in ieder geval beginnen bij
de duinfixatie door intensieve aanplant in Koundou,
want anders heeft dat aanplanten helemaal geen zin.
We starten in januari met het uitleggen aan de bevolking (van acht dorpen), en het waarborgen van hun inzet
en handhaving na afloop. De methode van aanplant
kennen we, omdat deze al toegepast is in Yendouma en
goede resultaten laten zien. Al met al komt er wat meer
structuur in het Groene Woestijn Initiatief.

We hebben een partner gevonden in Ya-G-TU, die
bereid is een groep vrouwen en jonge mannen van
Koundou en Yendouma, in een training te leren over de
jatropha, de opkweek, het verzorgen en het oogsten.
De productie van jatropha in dit gebied lijkt goed
mogelijk, naast de velden (en niet in plaats van!) die
gebruikt worden voor verbouw van hun basisvoedsel
en de velden die de herders nodig hebben voor hun
dieren. De jatropha vraagt niet veel werk. Naast het
aanplanten is het enkel oogsten en dat kan prima in de
maanden wanneer de bevolking niet bezig is met hun
voedselverbouw (juni-november). De productie van
biodiesel zou voor Dogon en Mali een goed product
kunnen zijn op gronden die ze nu niet gebruiken.

En als laatste: ons bureau in Sangha is nu een waardige
plek geworden om de vrouwen te ontvangen!
Aan het einde van het jaar is er veel goed nieuws op
het gebied van onze fondsenwerving, waardoor we
duizend Wakawakalampen kunnen bestellen en we
ook kunnen investeren in het transportprobleem van
het team, nu het gebied waar we werken steeds groter
wordt. Een prachtige afsluiting van het jaar.
Jacqti de Leeuw
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