Nieuwsbrief Augustus 2014
Op dit moment participeren 4.695 vrouwen in ons programma en zij
hebben impact op 28.000 mensen. Er is 40 ha. duin gefixeerd en 8,5
ha bos aangeplant met 10.000 bomen en struiken door hen zelf
opgekweekt en aangeplant

In augustus hebben we een kandidaat geselecteerd voor het epicenter

Sharona Ceha en Jacqti de Leeuw waren op werkbezoek van 7 tot 20

in de vlakte (Sogou Yaguem). Alle programma’s vallen onder Saïdou

augustus. Er waren bijeenkomsten met twintig vrouwengroepen,

Teme als directeur en onder het lokale bestuur van ADI.

leiderschapsbijeenkomsten in drie epicentra en heel veel overleg met
de teams van IFPD en IDV die alle 16 programma’s begeleiden.

Partnerschap en zelforganisatie
In 2014 zijn er al weer negen nieuwe partnerschappen getekend,
waardoor we nu met 43 vrouwengroepen zijn. De leiders van de
groepen van de eerste jaren (2008) delen nu hun ervaringen met de
nieuwe groepen in de trainingen en bijeenkomsten die we organiseren.
Hun groepen functioneren door hun leiderschap autonoom, maar ze
blijven deel uitmaken van het partnerschap, want het partnerschap is

Leiderschapsbijeenkomst met 34 leiders van Epicentre Sangha

niet alleen met ons, maar bovenal met elkaar!

Sinds januari 2014 heeft IFPD (Initiative Femmes du Pays Dogon)

Hierdoor ontstaat er een groot platform voor nieuwe ontwikkelingen

extreem veel nieuwe aanvragen gekregen van vrouwengroepen uit het

En daar maken we gebruik van bij het introduceren van nieuwe

hele Dogongebied; namelijk 27. Zo’n snelle groei kunnen we niet in

programma’s die bijdrage aan de kwaliteit van leven. In 2013 was dit

een keer aan, maar door de groepen te organiseren in epicentra met

de WakaWaka zonnelamp waar alle vrouwen nu zo enthousiast over

elk een ‘chef d’épicentre’, en een goede planning denken we in 2016

zijn. Ze willen er dan ook allemaal een! Vanwege de sterke groei van

al deze aanvragen te honoreren. Er zijn nu vijf vaste medewerkers in

het aantal vrouwen hebben we de partnerschapprijs die de vrouwen

dienst bij IFPD en vier parttime bij IDV (Initiative Désert Vert).

betaalden moeten herzien. Tijdens het werkbezoek leggen we uit dat

ze de helft van de kostprijs moeten gaan betalen om mogelijk te maken

(IDV). Met platform van de vrouwen kunnen we nu een volgende stap

dat alle vrouwen een lamp kunnen kopen. Ze gaan 5.000 fcfa (!7,50)

zetten, namelijk mannen en vrouwen leren duurzaam te snoeien en

betalen. Dat is een hoog bedrag voor de vrouwen, maar dat is het hun

jonge bomen te beschermen. In 2015 willen we in alle dorpen (meer

waard. Ze hebben ervaren dat de WakaWaka hun heel veel geld

dan 50) drie mannen en drie vrouwen een training geven. Saïdou

bespaart, omdat ze geen kerosine, batterijen en zaklampen (meerdere

bevraagt de vrouwen over het belang van de bomen. In alle groepen

per maand!) meer hoeven te kopen! Er zijn nu 2.000 WakaWaka’s

vertellen de vrouwen dat de bomen schaduw, hout, bladeren en

onderweg met een container, dus de vrouwen moeten nog even

vruchten als voedsel en medicijnen geven, maar ook dat ze de grond

geduld hebben.

verbeteren en, heel belangrijk, dat als er meer bomen zijn er meer
regen komt. Maar zonder hout kunnen ze niet koken, dus hun korte
termijn belang maakt dat ze toch hout kappen waar de boom nog niet
klaar is om het te geven. Verbieden te snoeien is geen optie, maar
verstandig snoeien kunnen we ze leren. Alle vrouwen luisteren
ademloos naar Saïdou als hij verteld dat de bomen levende wezens
zijn die niet kunnen praten maar wel ademen en zo voor de wolken

Meer voorbeelden van voorwaarden scheppen en een impuls geven
In 2012 zijn we met de gezondheidsanimatrices begonnen. Er zijn er
nu tachtig. Zij krijgen trainingen over ondervoeding, hygiëne en wat de
vrouwen zelf kunnen doen. Ook zijn we in 2012 begonnen met de
houtbesparende fornuizen. Die vinden nu hun weg naar alle families
omdat ze merken hoeveel het hun bespaart aan hout en tijd. De
fornuizen zijn een eerste antwoord op het grote probleem van de
ontbossing en de erosie. De tweede stap is het opkweken en planten
bomen, waar nu grootschalig mee begonnen is; Initiative Désert Vert

zorgen die uitregenen, dat de bomen huilen als je ze snoeit met een
bot mes en wonden maakt waaraan ze sterven. Dat slaan tegen de
takken onrijp fruit geeft en oogsten (ook van het hout) wachten op het
juiste moment vraagt. Hun intense aandacht stemt ons heel hoopvol
voor dit programma. We vragen ze advies hoe we de mannen kunnen
betrekken hierbij en zij denken dat ook de mannen blij zullen zijn.

Doe de Dogon!
Voor 69 euro een WakaWaka power voor u en in
Dogon licht met de WakaWaka light voor de vrouwen.
Bestel direct op www.dogonvrouweninitiatief.nl

De resultaten van IDV zijn zeer hoopvol

afscherming èn een bevolking die zorg draagt

De bevolking is gemotiveerd en het is in 2014 weer gelukt 22 ha. duin

voor de aanplant succesvol zijn. Alle andere

te beplanten teneinde die te fixeren. Er zijn in twee kwekerijen 10.000

zijn een fiasco gebleken.

bomen opgekweekt en deze zijn aangeplant in 8,5 ha bos, een
schooltuin, in het duin en op de velden van de agro-animateurs onder
andere met de waterbox die we gebruiken voor de lokale bomen die
niet meer zonder dit hulpmiddel opgekweekt kunnen worden. Er zijn
op deze manier 17 lokale soorten bomen aangeplant.

Een nieuwe methode
Maar niet alles gaat nog goed. De grote
erosiegeulen die het zand naar de landbouwgronden voert zijn door de
afgelopen regens nog dieper geworden. Dit vraagt stevigere
maatregelen. Dijkjes met stenen is hier onbegonnen werk en we
besluiten dijkjes te maken van zakken gevuld met zand. We kopen
nieuwe zakken en ruilen die voor de oude zakken van de bevolking.
Dit zal aangevuld worden met heel veel rietmatten om zo de
waterstroom verder te vertragen. Met deze klus zal direct begonnen
worden, want het regenseizoen is nog niet afgelopen. Het blijft een

Biotoop herstel is zichtbaar na 2 jaar
Op het terrein van 4,5 ha waar nu 2 jaar een hek om heen staat en
5.000 bomen en struiken zijn geplant, staan de verschillende soorten
grassen wel een meter hoog, er zijn vlinders, insecten en vogels en dat
in zo’n korte tijd. Op de foto is te zien wat het verschil is met buiten
het hek waar de rondtrekkende kuddes alles kaal grazen. Er zijn
Euphorbia en Acaciastruiken (die prikken) geplant als heg om het hek
later te vervangen als de bomen hoog genoeg zijn. De Malinese
overheid heeft aangegeven dat enkel boomprojecten met een

hele uitdaging, maar wel een essentiële!

Leidende principes voor partnerschap

Én er was de oprichting van Solution Solaire Mali.

Het bestuur DVI heeft de leidende principes geformuleerd die de

Een coöperatie van 6 agentschappen, die de WakaWaka Light en

programma’s in Mali zo succesvol maken, om daarmee op zoek te

WakaWaka Power gaan verkopen voor de echte, maar niet-

gaan naar partnerschappen voor de financiering.

commerciële, prijs van resp. ! 15,- en ! 28,-. Doel van Solution

1. We geven geen geld, geen dingen, geen kant-en klare oplossingen,
wel begeleiding en partnership.
2. We gaan samen op weg en leren iteratief. Het doel is niet vast
omlijnd maar dynamisch en afhankelijk van de ontwikkeling.
3. We scheppen voorwaarden en geven impulsen aan de groepen

Solaire Mali is schone offgrid licht- en energieoplossingen bieden in
Pays Dogon. Het is nu nog een pilot, die overigens apart (niet door
DVI) gefinancierd wordt, maar wat een schone toekomst maakt dit
mogelijk!
LAMPE et
CHARGEUR
SOLAIRE

opdat de vrouwen daadwerkelijk hun problemen kunnen oplossen.

8 heures du soleil

We bieden hiertoe microfinancieringen, training, begeleiding,
praktische interventies en innovatieve oplossingen.

LUMIERE

LAMPE SOLAIRE

8 heures du soleil

16 heures lumière brillante !

40 heures lumière brillante

ou

une charge complète sur un (smart)phone!

4. Wij begeleiden de leiders van de groepen extra, om goed, vitaal en
duurzaam leiderschap te veroorzaken.
5. Wij analyseren problemen diepgaand en gezamenlijk in dialoog. Dat
betekent dat wij niets doen totdat duidelijk is wat echt nodig is.
6. We houden het eenvoudig. Simpele programma’s met heldere
afspraken, structuur en verantwoordelijkheden. ‘Pas simple, pas bon’
7. Wij respecteren het natuurlijke tempo en de diversiteit.
8. Wij belonen initiatief.
9. Wij streven naar veel impact met weinig.
10. Wij doen alleen beloften die we waar kunnen maken.
Het zijn leidende principes voor vitaal leiderschap die ook hier bij ons
kunnen inspireren.
Geïnteresseerd? Sharona@dogonvrouweninitiatief.nl

PRIX FIXE 18.000 F CFA

SOLUTION SOLAIRE MALI

PRIX FIXE 9.500 F CFA

SOLUTION SOLAIRE MALI

