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...33x zo groot als Nederland.
...ten zuidoosten van Marokko.
...dat voor de helft uit woestijn bestaat
(de Sahel).
...waar het overdag in de winter 42oC kan zijn.
`s Nachts hebben we n keer meegemaakt dat
het 16oC werd.
...waar wij sinds 2004 scholen in het zuidwesten van Mali ondersteunen, vr van de
hoofdstad Bamako (op 370 km afstand).
...waar ouders en overheid/gemeentebesturen
3 belangrijke doelen hebben:
1. goede schoolopleiding voor alle kinderen
2. goede watervoorziening
3. goede gezondheidszorg.
...waar de minimumkosten voor levensonderhoud 500 cefa ( 0,80) per persoon per dag
bedragen; een land waar het minimumloon per
arbeider per dag 500-650 cefa ( 0,80 - 1,-)
bedraagt.
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Het schoolgeld voor 1 kind per jaar bedraagt
500 ‡ 1.000 cefa. Er zijn heel wat ouders
die dit schoolgeld niet kunnen betalen,
of het schrift en de BIC-pen/potlood,
die het kind zelf
moet meebrengen
(een schrift kost 150
cefa en een BICpen
kost 7 cefa).
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Op zeer jonge leeftijd trouwen, polygamie en
meisjesbesnijdenis zijn in Mali aan de orde van de dag.
Door scholing kunnen jongeren ook over deze
onderwerpen bewustwording ontwikkelen.
Samen kunnen we hier iets aan doen en we hopen van harte op uw steun. Wij houden u op de
hoogte via onze nieuwe website:

www.maliproject.nl

Cees van der Sluijs &
Addie van der Sluijs-Goud

Opmaak en drukwerk
aangeboden door:
bjvh strategie branding
en creatie www.bjvh.nl

Ontwikkeling
gaat door!
Bouwt u verder mee aan de
toekomst van MALI?

Het project
De 4 scholen, waar ons scholenproject bij
betrokken is, in het zuidwesten van Mali,
liggen in de gemeente Bamafl (dorpen
Marna, Tintila en Nantla) en in de gemeente
Diokli (dorp Sollo).
Via het PUM-vrijwilligerswerk van Cees in
2004 en 2006 is de situatie op de betreffende
scholen onder onze aandacht gekomen.
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Hoe gaan we verder?
Tintila
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Ecole/Lycee
Le Bon Berger
Onze vriend M’Bimba Dembele, tolk/
vertaler/pastor, is de initiatiefnemer van
dit scholencomplex. Het hoofdgebouw is
in maart 2011 klaar. Er is daar ruimte voor
een creche en de eerste klassen van het
basisonderwijs. Ook zal M’Bimba en zijn
team beginnen met de bouw van klaslokalen.
Wanneer er schoolgelden binnenkomen,
kunnen we verder bouwen aan de school
voor hoger onderwijs. In de komende
jaren zal stapsgewijs Lycee le Bon Berger
gerealiseerd worden. Hoger onderwijs komt
dan binnen het bereik van veel jongeren,
die anders geen kans krijgen.

