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Een goede start in 2014,

met een werkbezoek, waarin veel in gang is gezet voor 2014.

Groei van het aantal groepen en het team
2013 hebben we afgesloten met 34 vrouwengroepen (3600 vrouwen), waarvan 3400 vrouwen
met een microkrediet werken. Er zijn veel nieuwe
aanvragen van vrouwengroepen. Met vier groepen
(323 vrouwen) zullen we binnenkort al het
partnerschap tekenen en aan de slag kunnen, maar
er zijn nog veel meer aanvragen. We hebben dan
ook drie nieuwe medewerkers aangenomen voor
het begeleiden hiervan (nu zes medewerkers
totaal) en ook drie jongeren die voor het Groene
Woestijn Initiatief gaan werken in Koundou.
Daarnaast hebben we een partnerschap met de
Gezondheidsdienst Bandiagara voor een training
in april aan onze 78 gezondheidsanimatrices over
signalering en bestrijding van ondervoeding.
Met HDS (Harmonie Development du Sahel) gaan
we samen aan onze 28 agro-animateurs een
training geven in duurzaam snoeien en een
methode voor een natuurlijke terugkeer van
bomen. De dienst Water en Bosbeheer Bandiagara
gaat onze projecten medemonitoren, zodat de
overheid ook onze resultaten kent. Met Asai
Guirou zetten we een boomkwekerij op (als
zelfstandige onderneming) voor het bomenprogramma en ook de Moringapoeder.
Al deze partnerschappen helpen om sneller en
effectiever uit te kunnen breiden met de groepen
en al onze programma’s!

Duurzaamheid
Het programma van de houtbesparende fornuizen
gaat ook nog steeds door. In 2013 zijn weer 198
fornuizen bij families geplaatst (eerder waren dat
er al 640). Steeds meer vrouwen plaatsen nu hun
bestellingen omdat ze overtuigd zijn geraakt van
de besparing van hout en kooktijd. De lokale smid
maakt ze en geeft in hun dorpen demonstraties
van het afdekken met leem, zodat er maximaal
bezuinigd wordt op het hout.

Er zijn nu 2150 Wakawaka zonnelampen gedistribueerd. De vrouwen zijn echt heel erg enthousiast, omdat de lamp hun werk verlicht en hen dus
geld oplevert en kosten bespaart (aan kerosine en
batterijen). Er is al weer een bestellijst van meer
dan 1100 lampen!!

De vrouwen gebruiken
hun kredieten steeds meer voor het maken van
nieuwe producten. Zo maken ze nu kinderkleding
en tasjes doordat ze hebben leren werken met de
naaimachines.
Er zijn ook twee coöperaties opgezet waar ze
werken met wat grotere kredieten waarmee oa een
graanbank is opgezet voor hun dorp.

Saidou Teme stuurt het allemaal voortreffelijk aan!

Vijf groepen zijn bezig met de alfabetisering. Hun
leerkrachten hebben een 4-daagse cursus gevolgd
voor een nieuwe didactische benadering, georganiseerd door SDO en stichting BloemendaalDogon (www.bloemendaal-dogon.nl).
Gezondheid
In de kliniek in Koundou zijn inmiddels al meer
dan zeventig baby’s gezond ter wereld gekomen.
Dat betekent dat ze daar nu echt hun gewoonte
om thuis te bevallen in slechte hygiënische
omstandigheden achter zich hebben gelaten. Een
prachtig succes! De vaccinaties, simpele
medicamenten (zoals bij
malaria) en
andere zorg
worden nu
lokaal
verstrekt.
Dit alles

uiteraard in
samenwerking
met de
gezondheidsdienst, maar
bekostigd door
de vrouwengroep zelf. Wij
hebben zorg gedragen voor de voorzieningen
zoals elektriciteit voor oa het koelkastje voor het
bewaren van serum.

De duinen groeien snel
en we willen ze zo snel
mogelijk beplanten voor
dat de diepe erosiegeulen
ontstaan, maar het gaat
wel over een lengte van
40 kilometer! Bij elke
zone wordt de bevolking
van
de
omliggende
dorpen betrokken bij de
aanplant en het beheer.
De verdiensten hiervoor
zijn zeer welkom, want door de zeer beperkte
regenval (slechts 200-300 mm!) is er een hele
slechte oogst in het gebied. In mei 2014 zal
opnieuw 20 ha. aangeplant worden en hopelijk
meer als de fondsen dat toelaten.
Onze eerste boszone: vorig jaar zijn er op 4ha.
3500 bomen en 6500 Jatropha struiken geplant.
Door de enorme droogte is er zeker wel uitval,
maar 80% heeft zeker een overlevingskans. We
hebben veel kennis opgedaan van lokale bomen
die veel profijt kunnen opleveren voor de
bevolking. In 2014 zal gestart worden het plaatsen
van de hekken voor vier boszones van elk 1 ha.
en ook met de opkweek van 15.000 bomen en
struiken in de twee kwekerijen samen met de
vrouwengroepen aldaar.
De (900) waterboxen zullen worden gebruikt voor
de opkweek van soorten die moeilijk aanslaan om
ze het eerste jaar te helpen. Ze zullen ook worden
uitgeleend aan families die bomen op hun velden
willen plaatsen en daar hoort ook een
beschermende korf bij.

Het Groene Woestijn Initiatief

In 2013 zijn 22 ha. duinen aangeplant met 1,5
miljoen Euphorbiastruiken in een gebied van vier
bij één kilometer en die zijn goed aangeslagen.
Rietmatten moeten gaan zorgen dat de
erosiegeulen niet nog dieper worden. Verder
zullen we ook een lokaal grassoort zaaien (Telle)
en Vertiver gaan aanplanten, mede op advies van
een lokale agronoom Abdoulah Bine Guindo.
Beide grassen hebben allerlei toepasssingen.

Jong ondernemerschap
Tenslotte hebben we een bijeenkomst gehad met
13 afgestudeerde jongeren over hun ondernemerschap om de lokale economie te stimuleren. De
eerste ideeën zijn geboren en wie weet een nieuw
initiatief: Initiative Enteprise Dogon.
Met alle programma’s gaat het dus goed, de
vrouwen en het team werken hard en zijn heel
blij met uw support!

