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Bericht van het bestuur van het Dogon Vrouwen Initiatief
Op 14 augustus jl. overleed Jacqti de Leeuw-van Stigt.
Hieronder vindt u een uitgebreid ‘In Memoriam’ over Jacqti. Jacqti was de
spil van DVI en naast bestuurslid was zij ook de drijvende kracht in
Nederland. Gelukkig is Rens de Leeuw (echtgenoot van Jacqti) bereid toe
te treden tot het bestuur, als voorzitter. Rens was steeds actief betrokken
bij haar werk, in Nederland en in de Dogon. Gonny van Stigt-Amesz is
benoemd tot erevoorzitter.
Het belang van DVI en de kwaliteit van leven van de vrouwengroepen,
hun gezinnen en hun leefomgeving is ons zeer dierbaar. Het bestuur heeft
het volste vertrouwen dat de lokale organisatie in Mali toegerust is om de
programma’s van DVI en het Groene Woestijn Initiatief zelfstandig uit te
voeren en te laten groeien. Ook hebben wij het vertrouwen dat we DVI
samen met onze partners in Nederland verder kunnen ontwikkelen.
Wij missen Jacqti enorm, maar zullen met haar visie in gedachten
het werk voortzetten.
Het bestuur van de Stichting Dogon Vrouwen Initiatief:
Rens de Leeuw (voorzitter)
Sharona Ceha (secretaris)
Bas Maassen (penningmeester)
Christine van Dalen

In Memoriam Jacqti de Leeuw (1960-2015)
Jacqti de Leeuw-van Stigt was in navolging van haar
vader Joop van Stigt mateloos gefascineerd door het
Dogon volk en vooral door de vrouwen die hier het
meeste werk doen. In 2008 richtte zij - amper een jaar na
haar eerste bezoek aan dit gebied - de Stichting Dogon
Vrouwen Initiatief op. Inmiddels heeft de stichting 48
lokale vrouwengroepen met 6000 leden in het gebied
kunnen vormen. Binnen deze lokale groepen – de leidster
krijgt een speciale training – kunnen vrouwen hun eigen
speciﬁeke problemen oplossen en leren hun leven vorm
te geven. Daarnaast kan microkrediet worden verkregen
voor ondernemingsinitiatieven als een klein handeltje
of de aanleg van een uienveldje. Het Dogon Vrouwen
Initiatief is dermate succesvol dat op dit moment meer
dan twintig lokale groepen in de wachtrij staan om toe te
treden.
Zeven jaar na de oprichting is Jacqti plotseling overleden,
na een ziekbed van drie maanden. Ze overleed op 14
augustus, een maand na haar 55ste verjaardag. Behalve
haar man Rens laat Jacqti zoon Wouter na. Sinds januari
was ze de trotse oma van kleindochter Saga.
Jacqti werd in Amsterdam geboren als het tweede
kind van de architect Joop van Stigt. Jacqti volgde een
opleiding interieurarchitectuur aan de Rietveld Academie
in Amsterdam, waarna ze zich vestigde als zelfstandig
bouwbegeleider en interieurarchitect. Nadat ze in 1991
haar echtgenoot Rens de Leeuw had leren kennen,
besloot ze een andere weg in te slaan. Samen met hem
richtte ze een bureau op voor training en begeleiding
van personeelsfunctionarissen en stafmedewerkers

van grote bedrijven in Nederland. Veel aandacht werd
daarbij gegeven aan persoonlijkheidsontwikkeling:
empowerment. Haar vader Joop was toen al vaker
naar de Dogon gereisd. Onder de indruk van de cultuur
ontwikkelde hij een blijvende liefde voor de Dogon. Met
zijn vrouw Gonny van Stigt richtte hij de Stichting Dogon
Onderwijs op die tot doel heeft via educatie de bewoners
een perspectief binnen hun eigen land en cultuur te
bieden.
Ook Jacqti wilde iets doen. Ze werd in 2001 voorzitter
van de Nederlandse vestiging van The Hunger Project
(THP). Ze was overtuigd van het uitgangspunt van de
Hunger Project dat werkelijke hulp geen voedsel maar
empowerment van de vrouwen is. Door de kracht van
vrouwen te versterken kon armoede effectief bestreden
worden. Nadat ze afscheid had genomen van
THP Nederland besloot ze, na een eerste bezoek aan de
Dogon, samen met haar moeder Gonny een stichting op
te richten om het principe van vrouwelijk leiderschap in
de praktijk te brengen. Vooral de harmonieuze vorm van
samenleven bij de Dogon en de krachtige uitstraling
van de vrouwen inspireerden haar. In Mali is er
inmiddels ook een lokale NGO opgericht door Jacqti en
haar broer Jurriaan, tegenwoordig de voorzitter van
Stichting Dogon Onderwijs. Hiermee is een stevige basis
gelegd voor een organisatie die vele initiatieven lokaal
coördineert.
Met het Dogon Vrouwen Initiatief heeft Jacqti op een
schitterende wijze inhoud gegeven aan haar passie en
aan de waarden in het leven.

Stichting Dogon Onderwijs 20 jaar
SDO, de partnerstichting van DVI, bestaat twintig jaar. Dat wordt op 4 oktober gevierd, van 14.30 tot 17.00 uur in het
ABC, Grootheiligland 47, Haarlem. Daar is ook de tentoonstelling ‘Twee werelden, één gedachte’ te zien van LEVS
architecten, over door de stichting gerealiseerde projecten. Voorzitter Jurriaan van Stigt zal de toekomstplannen
toelichten, inclusief de samenwerking met DVI. Namens DVI houdt Sharona Ceha een praatje over bouwen aan
vrouwelijk leiderschap in de Dogon. De overige sprekers zijn Jan Joost Peskens, Marta Rota en Liesbeth Spigt.
De middag wordt afgesloten met een toast op de toekomst. Aanmelden kan via een mail aan post@dogononderwijs.nl

Verslag van het werk van DVI over het eerste
halfjaar van 2015
De eerste zes maanden van 2015 werden overschaduwd
door de ziekte van Jacqti. Het bestuur is verdrietig, maar
vastberaden om in Jacqti’s geest door te gaan. U vindt
hier de samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen
in het werk van DVI over het eerste halfjaar. Het bestuur
zal zich de komende tijd wijden aan het formuleren van
beleid voor DVI na 2015. Jurriaan van Stigt gaat het
bestuur adviseren.
Het lokale management in de Dogon voert twee
hoofdprojecten uit: de leiderschapprogramma’s voor
vrouwen, inclusief de verstrekking van microkredieten, en
het Groene Woestijn Initiatief (IDV).

vrouwengroepen bedragen opnemen voor projecten in
hun dorp met een gemeenschappelijk doel. Tijdens het
afgelopen halfjaar zijn zes projecten uitgevoerd, zoals
de bouw van magazijnen voor de opslag van uien, een
vergaderplaats en sanitaire voorzieningen.

De andere activiteiten

Ook ging DVI in het eerste halfjaar van 2015 door met de
andere activiteiten, zoals het maken en – met korting verkopen van houtbesparende ovens (230),

Het DVI team in Mali

Saîdou Teme geeft als directeur leiding aan vier managers
in de epicentra. Een van hen is verantwoordelijk voor
IDV. In Sangha heeft DVI een secretaresse die ook de
administratie van microkredieten voert. Het Malinese
team is goed toegesneden op de taken in de komende
periode; de doelen zijn helder, de structuur staat als een
huis en het team deelt de waarden in de geest van DVI.
Binnenkort vindt uitbreiding met enige ondersteunende
mensen plaats, omdat IDV veel tijd vergt.

48 vrouwengroepen
5317 vrouwen
participeren

In 2015 startten we met 44 vrouwengroepen;
eind juni was het aantal groepen
toegenomen tot 48 met 5317 vrouwen.

Leiderschapprogramma’s

De toegenomen intensiteit van de leiderschapprogramma’s zien we terug in het aantal bezoeken van
het lokale management aan de vrouwengroepen: van
januari tot en met juni was het aantal bezoeken 170,
tegenover 76 in dezelfde periode van 2014.

Workshop over voeding en hygiëne in Madougou.

De houtbesparende ovens.
verkoop en distributie van lampen die op zonneenergie werken (wakawaka) (134), verspreiding
van muskietennetten (494), eco training (3) en een
gezondheidszorgprogramma (1). De verkoop van
wakawaka lampen lag even stil, omdat de voorraad op
was. Nu zijn 2100 lampen en 1000 batterijen
onderweg naar de Dogon.

Het Groene Woestijn Initiatief (IDV)

Het doel van IDV is om via het planten van heesters
(Euphorbia) zandduinen te ﬁxeren dicht bij de dorpen,
zodat het zand zich niet kan verspreiden over de
akkers van de boeren. Winderosie, die zorgt voor grote
ongewenste geulen en in de regentijd waterstromen,
wordt daarmee tegengegaan. Het kweken en
planten van bomen is een ander onderdeel
van GWI en vindt plaats in aparte boszones
(omheind), bij scholen en op het erf bij boeren.
De zandzakken worden gebruikt bij het tegen13452 bomen
gaan van erosie en dit is het derde onderdeel.
geplant
IDV is heel succesvol, vooral ook omdat de lokale
bevolking veel betrokkenheid laat zien. In de afgelopen
zes maanden is 42 hectare beplant met 13452 bomen.

Microkredieten

Het totale bedrag aan uitstaande microkredieten is
vanaf januari 2015 toegenomen met 2.894 euro.
Alle terugbetalingen zijn volgens afspraak uitgevoerd.
De tien procent rente die de vrouwen per jaar betalen
wordt op spaarrekeningen gezet. Hiervan kunnen de

Met zandzakken worden ook de wegen verbeterd.

redactie: Sharona Ceha, Anita van Stel
stichting@dogonvrouweninitiatief.nl
www.dogonvrouweninitiatief.nl
IBAN: NL96INGB 0004609187, De Zilk

