Werkbezoek 26 augustus 2012
Hoop in Dogon-Mali,
Dertig bijeenkomsten in 12 dagen, drie nieuwe groepen en vier aanvragen, er wordt een goede oogst
verwacht dit jaar, we starten met nieuwe programma’s die zowel de lokale economie stimuleren als
de gezondheid verbeteren, ons prachtig epicentrumgebouw in Koundou is in gebruik genomen en we
beginnen met een groot nieuw project in het Groene Woestijn Initiatief.
En, heel belangrijk, ons team kan dit allemaal aan!
U hoort berichten uit Mali over wat er allemaal op politiek niveau gebeurt, maar voor de Dogonvrouwen,
die ver van dit alles leven, is een goede oogst toch het allerbelangrijkst. De gevolgen van de
terugtrekkende ontwikkelingsorganisaties, het toerisme en investeringen zullen zich nog wel laten zien,
maar intussen doen wij wat we kunnen met onze programma’s om de kwaliteit van leven in het
Dogongebied te beïnvloeden door het ontwikkelen van het lokale leiderschap en dat doen we met
inmiddels 24 vrouwengroepen, 2800 vrouwen en een sterk lokaal team.
Tijdens mijn bezoek praten we in de bijeenkomsten met de leiders van de groepen over hoe het gaat in
hun groep en wat er allemaal mogelijk is om het leven van de Dogonbevolking te verbeteren. En dat is
heel veel; met de muskietennetten, de houtbesparende leemoventjes, het werken met de
microkredieten, het samen sparen en projecten maken, samenwerken in collectieven, elkaar geld
lenen zodat ze niet in handen vallen van de commerciële kredietverstrekkers, zelf graanbanken
opzetten,leren naaien op de naaimachines, leren over preventie van ziektes als diarree en malaria
(waar hun kinderen aan sterven) gezondere voeding en voedingsgewoonten, betere pre- en postnatale
zorg. En dat alles met een klein team en een beperkt budget!

Ondanks de moeilijk begaanbare wegen lukt het om intensief met de vrouwen te werken en met hen
een dialoog aan te gaan, waarin de vrouwen met hun vragen en problemen komen en ze open en
eerlijk zijn over wat niet goed gaat, zodat wij ze kunnen ondersteunen daarbij. Want niet bij alle 24
groepen gaat het vanzelf en gemakkelijk. Door de voedseltekorten en schaarste lukt het bijvoorbeeld
bij sommige groepen niet dat alle vrouwen het volhouden om hun bijdrage aan de gezamenlijke
spaarkas af te dragen, waardoor er onenigheid ontstaat die de leiders niet zo maar opgelost krijgen.
Met hulp van het team lukt het wel om de vrouwen het belang van hun solidariteit te laten zien en zo
hun verschillen te overstijgen. Met redelijk simpele interventies pakken ze een nieuwe koers op en zijn
ze blij met de steun van het team dat naar ze luistert en ze serieus neemt.
De gezondheidsbewustzijnworkshops in april hebben 56 animatrices opgeleverd die aan de andere
vrouwen in het dorp hebben verteld wat ze hebben geleerd over preventie van ziekten en gezonde
voeding voor henzelf als ze zwanger zijn, hun baby’s en kinderen. Met deze animatrices starten we
een programma waarin zij campagne voeren voor het gebruik van moringapoeder als een uitstekend
voedselsupplement, die de vrouwen ook zelf kunnen maken en simpel kunnen toevoegen aan de
maaltijd. Een aantal lokale partners gaat moringapoeder produceren en wij gaan die afnemen, zodat de
animatrices die tegen een geringe vergoeding kunnen verkopen in hun dorp. Dit is win-win-win
aangezien de gezondheid verbeterd wordt, de animatrices wat verdienen en er ook lokaal verdient
wordt aan de productie.

Het Groene Woestijn Initiatief
www.dogonvrouweninitiatief.nl/12/Groenewoestijn.html

Het proefproject van zeven greppels van elk 180 meter lang is klaar. Er komt nog een afrastering
omheen om te voorkomen dat de dieren alsnog de ontspruitende zaden opeten. Het zal enige tijd
duren voor er te zien zal zijn of het watervasthoudend vermogen van dit stuk grond verbeterd is door
deze techniek. We hebben jatrophaplanten aangepland, ook buiten de zone en daarmee kunnen we
zien of er een verschil in ontwikkeling zal zijn. Omdat het nu het natte seizoen is slaan ze heel goed
aan, maar de komende maanden gaan we door met de aanplant.
De vrouwen van Koundou hebben we gevraagd voor de opkweek te zorgen en zij verdienen daar
wat mee. We hopen later biodiesel te kunnen maken van de zaden die de planten op gaan leveren.
De biodiesel zal een goede vervanger zijn van de dure diesel die nu gebruikt worden voor de
graanmolens.

Maar we gaan nog een nieuwe uitdaging aan; het fixeren van de duinen die nu de landbouwgronden
bedreigen door de enorme erosie. We gaan de uitgekiende methode gebruiken die in Yendouma al
wordt toegepast, van aanplant en zaaien van specifieke planten in vakken van tien bij tien meter, en
zo zullen we twintig hectare aanplanten, verspreid over een zone van vijfhonderd meter bij negen
kilometer, van Yougo tot aan Koundou. Dit zal onder onze regie gebeuren, maar het werk zal
volledig door de lokale bevolking worden gedaan. Op deze manier betrekken we hen bij het beheer
en het behoud, want erna zal een algeheel verbod tot snoeien en begrazing van geiten en schapen
noodzakelijk zijn en dit vraagt echt lokaal commitment. Dit project starten we per direct en zal tot
april 2013 duren. Daarna kunnen we met een volgend stuk aan de slag; van Koundou tot Ibi, 7 km,
van Ibi tot Banani, 8 km en zo verder. Doen we dit niet, dan zullen in hele korte tijd de
landbouwgronden die tussen de duin en de rotswand liggen, hun bestaansgrond, bedekt raken met
het duinzand dat uit de Sahel door de wind meegevoerd wordt.
De fondsen voor dit project zullen komen van stichting Dogon Onderwijs, onze partner in
Association Dogon Initiative, de lokale organisatie.
Wij zijn er trots op dat we zo’n project kunnen lanceren.
Jacqti de Leeuw

