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Kleding maken

Als je in Bamako wilt leren om kleding te maken, is stof te duur om mee te oefenen.
Gelukkig is er geschikt oefenmateriaal: oude cementzakken. Inmiddels kunnen de



vrouwen van het naaiatelier de prachtigste modellen jurken naaien, van cementzakken.
Maten opnemen, netjes uittekenen, knippen. Dat zijn vaardigheden die zij soms voor het
eerst oefenen. Maar als ze het goed beheersen, maken ze echte kleding van de mooiste
stoffen. Ondertussen volgen de vrouwen ook een alfabetiseringscursus.

De groep vrouwen is heel divers. Er is een heel gemotiveerde kerngroep met vrouwen die
er altijd zijn en zelfs op tijd. Daarnaast zijn er sommigen, die onregelmatig komen en
een paar die vrijwel niet komen. Dat komt meestal omdat zij het niet kunnen combineren
met alle talloze andere taken die de vrouwen thuis hebben. De training is ook heel
intensief met vijf middagen, terwijl er altijd wel een pasgeborene is in het dorp, of een
doopsfeest of trouwerij of begrafenis.

Maar het is wel belangrijk, want het doel is om hen op weg te helpen om een eigen
inkomen te generen. Om bij te kunnen dragen aan de eerste levensbehoeften van het
gezin.

Jonge meiden die op school gestrand zijn vormen dit jaar voor het eerst een groepje
dat haak- en breilessen krijgt, daarnaast zijn ze ook in het naaiatelier gestart. Ze
hebben in korte tijd al een paar mooie babykleertjes gehaakt. Nu maken ze kleine lapjes
om deel te nemen aan het project “Haak aan”, wat de culturele hoofdstad Leeuwarden
organiseert. De lapjes vanuit de hele wereld vormen met elkaar duizenden kleurrijke
dekens die verkocht worden voor een goed doel. Voor de meiden staat er een flinke tas
wol tegenover.

Iedereen naar school

Wendela woont op een eigen terrein in de buitenwijken van Bamako. Op dat terrein komt
elke ochtend een hele klas met kinderen naar school. En die komen allemaal. Sterker nog,
er zitten ook twee verstekelingentjes bij, twee kleine jongetjes die gewoon erbij zijn
komen zitten en alle lessen meedoen. Omdat sommige kinderen wel iets om te eten in de
pauze meekrijgen en anderen niet, hebben we besloten om ze allemaal een beker melk te
geven. Eigenlijk is de voeding van allemaal heel eenzijdig en een eiwitextraatje is zeer
welkom. En geen verdrietige gezichtjes meer. Alle leerlingen tellen tot honderd en
kennen al veel letters. Ze leren nog veel meer, zoals zingen, dansen, spelletjes en sport.

Heel gewoon zou je zeggen, maar deze kinderen gingen aanvankelijk eigenlijk helemaal
niet naar school. Hun ouders konden het niet betalen en hielden ze dus maar thuis. De
meesten zijn dus al iets ouder dan gebruikelijk voor groep 1. De bedoeling is dat ze bij



ons worden bijgespijkerd, zodat ze na één jaar alsnog kunnen instromen op een reguliere
school, in een klas van hun eigen leeftijd.

Coen (broer van Wendela) is al enige tijd bezig met diverse projecten in Endé, in de
Dogonvallei. Malikanu maakt het al jaren mogelijk dat de kinderen daar naar school
kunnen gaan door de helft van de schoolspulletjes te financieren. De ouders betalen dan
zelf de rest. Coen werkt aan de realisatie van twee groentetuinen, met een nieuwe
waterput. Ook financiert hij met Malikanu de vervaardiging van heel mooie stoffen uit
de Dogonvallei.

De achtergrond informatie over de projecten kun je vinden op www.malikanu.net

Projecten in Endé

In Endé en in de buurdorpen Bagourou en Yabatalou zijn de projecten die door Malikanu
gesteund worden in volle gang.

De kleuterklas in Endé geniet van zijn nieuwe dak, dat veel meer ruimte biedt en
hopelijk wel tegen de zware regens tijdens de zomer bestand is. De Franse afdeling van
Malikanu gaat in het vervolg een maandelijkse bijdrage geven voor het kopen van gierst
en wat suiker om een voedzame drank voor de kinderen van te maken en voor een
bijdrage aan beide kleuterjuffen. Dit is mogelijk gemaakt door een gift van een Franse
stichting die zelf geen contacten meer had in Mali en die toch door wilde gaan met
projecten te steunen.

Het Bogolan project is een waar succes. De vrouwen hebben alle katoen gesponnen en
zijn alweer met nieuwe katoen in de weer. Er zijn een heleboel meters stof geweven
( ongeveer 4 km…) en doeken genaaid en gekleurd. Voor een deel worden de producten in
Mali verkocht en voor een deel in Nederland en Frankrijk. Kijk vooral op de pagina van
de site waar foto's, maten en prijzen te vinden zijn. De stof is niet goedkoop, maar
gezien al het handwerk en de nog veel hogere prijzen die er normaal voor gerekend
worden is dit een eerlijke handel, die natuurlijk volledig ten goede komt van de mensen
in de Dogon vallei.
Voor de verkoop van deze mooie stoffen hebben we wel nog wat hulp nodig. Als je daar
iets voor kan doen, is fijn. Een winkel in Hengelo heeft bijvoorbeeld 300 meter stof
gekocht, dat schiet aardig op.

De tuin van Bagourou is al een tijd klaar, maar er werd nog niet veel verbouwd want er
zat niet genoeg water in de put. Nu ze weer een hoop zand eruit hebben gehaald lijkt
het beter te gaan en zijn de mensen alsnog begonnen met het verbouwen van groenten.
Ook zijn er bomen geplant.

http://www.malikanu.net


Vandaag zijn de bewoners van Yabatalou begonnen met het graven van de put voor hun
tuin. Amadou belde net om te vertellen dat alles voorspoedig verloopt, de burgemeester
en de dorpsoudsten waren aanwezig en iedereen steekt de handen uit de mouwen.

Bomen planten staat ook op de lijst. In Endé en in Bagourou zijn al een paar honderd
bomen gekocht en in het regen seizoen gaan we nog veel meer planten. Zowel in de
tuinen als in de dorpen en misschien in een apart omheind perceel. Er is altijd het gevaar
van hongerige geiten, termieten en droogte, maar als de bomen eenmaal door de
beginfase heen zijn groeien ze hard. Als je aan dit project wil bijdragen dan is dat meer
dan welkom.

De film 'Het leven in Endé' is nu in het Frans, Nederlands, Engels en Spaans te zien op
YouTube en op Facebook. Laat hem vooral ook aan vrienden en kennissen zien.

Ik heb bijna dagelijks contact met Amadou via telefoon en Facebook en iedereen moet
altijd de hartelijke groeten hebben. Het is altijd een feest om te horen hoe ijverig ze
daar aan de gang gaan met dat wat mede dankzij jullie hulp mogelijk wordt gemaakt.
Merci à tous !

Stoffen te koop: https://lavieaende.com/boutique/

YouTube kanaal met de films:
https://www.youtube.com/channel/UCTo51to2OtjnItXmkFdBIrA

Facebook pagina: https://www.facebook.com/lavieaende/

Video's Malikanu: https://www.youtube.com/channel/UCjIiGb_GScGTVQmrz33ptSg

Acties nu en in de komende tijd : Stoffen kopen/verkopen, Bomen planten, Film
verspreiden, met leuke ideeën komen :-)

https://lavieaende.com/boutique/
https://www.youtube.com/channel/UCTo51to2OtjnItXmkFdBIrA
https://www.facebook.com/lavieaende/
https://www.youtube.com/channel/UCjIiGb_GScGTVQmrz33ptSg
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