Bomen aanplant in de Dogonvallei in Mali
Stichting Malikanu, contact Coen Engelhard, tel 0033677797089, coenengelhard@gmail.com
• Wat is het algemene doel van de organisatie?
Stichting Malikanu steunt sinds 2009 kleinschalige projecten in Mali. In de buurt van Bamako
krijgen kinderen en vrouwen onderwijs en in de Dogonvallei worden projecten opgezet met tot doel
inkomsten te genereren voor de bevolking op weg naar zelfstandigheid.
• Wat is de werkwijze van de organisatie?
De stichting werkt samen met Association Malikanu in Frankrijk. Tot nu toe bestaan de financiële
middelen uit particuliere donaties. Voorzitter Wendela Engelhard, die in Bamako woont en
projectleider Amadou Guindo in de Dogonvallei zorgen voor een glasheldere transparantie. Elke
euro die hier binnenkomt, komt in Mali in goede handen terecht en wordt wel besteed.
• Om welke concrete activiteit gaat het nu?
In de Dogonvallei willen we bomen planten voor de productie van hout, fruit, medicijnen, veevoer,
bos, schaduw en vochthuishouding. Daarvoor is het nodig een perceel te omheinen omdat dieren
anders de aanplant opeten. Bovendien moet put gegraven worden. Daar heeft de stichting veel
ervaring mee. Het aantal hectares en aantal putten kan naar de hoogte van de financiële middelen
aangepast worden.
• Wie zijn daarbij betrokken?
Projectleider Coen Engelhard hier, Amadou Guindo ter plekke in Mali en de bevolking van de
Dogon dorpen Endé, Bagourou en Yabatalou. In deze dorpen zijn de afgelopen jaren groentetuinen
aangelegd met waterput en omheining.
• Wat is het te verwachten resultaat op korte termijn?
Bomen groeien snel in Mali, binnen een jaar kunnen de eerste vruchten geplukt worden. Moringa
bladeren kunnen al na een paar maanden gebruikt worden. Voor mango's en andere bomen is meer
tijd nodig.
• Hoe is het onderhoud en/of de exploitatie op langere termijn geregeld?
De productie van hout voor constructie en als brandstof is een lange termijn project. De eerste jaren
zullen de jonge bomen water nodig hebben in het droge seizoen. We hebben een aantal hard
werkende mannen en vrouwen ter plekke die het onderhoud zeker toevertrouwd is.
• Wat is het verwachtte resultaat op langere termijn?
Er is altijd behoefte aan brandhout en aan bouwhout. In de Dogon worden allerlei bomen ook
gebruikt voor medicijnen, fruit en veevoer. Bovendien is dit een prachtige gelegenheid om het
oprukkende zand uit de woestijn een halt toe te roepen. De hele waterhuishouding zal ook
verbeteren als de aanwezigheid van veel bomen het water beter vasthoudt en voor meer schaduw zal
zorgen.
• Hoe heeft de organisatie dit verwachtte resultaat bepaald?
Bomenaanplant in andere streken en landen geeft een goed voorbeeld. In de Dogonvallei zijn mooie
oude bomen, maar niet genoeg. De hele streek was lang geleden bos, dat kan gedeeltelijk weer
terugkomen.

• Hoe ziet de begroting eruit?
Dit project kan zo groot worden als de financiering toelaat.
Maar om te beginnen kunnen we een bomen tuin van 2 hectare aanleggen voor 10.000 €.
Een put graven met betonnen wand, 20 meter diep = 2000 €, 600 m omheining van gaas met palen
van ijzeren profielen = 3300 €, arbeid = 2000 €, bomen aankoop = 1200 €, bomen aankoop voor in
de bestaande tuinen = 1000 €, transport en materieel = 500€.
Precieze gegevens zijn uit ervaring met de aanleg van groentetuinen voorhanden.
• Aan wie wordt een financiële bijdrage gevraagd?
We vragen de leden en donateurs om mee te doen, een aanvraag is naar Rabobank Foundation
gestuurd, nu bij deze aan Voeten in de aarde en we staan open voor suggesties.
• Wat voor soort bijdrage wordt gevraagd? (lening, gift, garantie)
Onze ervaring is dat lenen geen zin heeft. De financiële nood is zo groot in Mali dat terugbetalen
niet reëel is. We werken alleen met giften om teleurstellingen te voorkomen. Wel werken we toe
naar autonomie van de plaatselijke bevolking. Ervaringen met de tuinen en katoen projecten
bewijzen de doeltreffendheid van deze werkwijze.
• Hoe groot is de bijdrage die gevraagd wordt?
10.000 € is een uitgangspunt, maar nogmaals, voor 20 € kunnen we een paar bomen planten in de
bestaande tuinen en voor 50.000 € een heleboel … Als een eerste bomen tuin een succes is kunnen
we doorgroeien naar meerdere.
• Overige belangrijke feiten:
Door Malikanu gerealiseerd in 2014 een groentetuin in Endé 4000 €, in 2015 schapen project 1500
€, 2016 groentetuin van Bagourou 4000 €, 2017 tuin van Yabatalou 5000 € en katoenproject 1500 €,
2018 voedselactie voor meerdere dorpen 7000 €
Film “Het leven in Endé 2017” op YouTube, Site www.lavieaende.com

