
Stichting Multicultureel Park Milly Mamoudou 

 

Beste mensen, 

Zoals u weet is de Stichting Multicultureel Park Milly Mamoudou in Coyah,Guinee, 

opgericht in 2004 en inmiddels uitgegroeid met een bestuur van 5 mensen in 

Nederland en een Raad van Adviseurs in Guinee. 

In de afgelopen periode bent u één van onze “gevers” geweest en mede dank zij 

uw steun kunnen we nog steeds verder gaan met de bouw van het project.  

 

Het gaat goed met de voortgang van het project; na het overlijden van Mangué in 

juni 2006, durven we nu te zeggen dat we door onze “diepte” heen zijn. We 

hebben echter hard moeten werken om elkaar in de nieuwe samenstelling te 

vinden en te begrijpen. 

Er is nu in Guinee een nieuwe werkploeg met een krachtige manager! 

De werksfeer is plezierig en er wordt goed en nauwkeurig werk geleverd.  

De werkers hebben een badge gekregen met het logo van Milly Mamoudou en een 

pasfoto. Het geeft hen een zekere status en is tevens een goede reclame.  

In Coyah wordt er veel gepraat over het project. 

Eind 2008 hopen we tot exploitatie van het eerste deel over te gaan. 

 

Onlangs zijn Aty en Alice voor 4 maanden naar de projecten in Guinee geweest, 

André heeft zijn vakantie gebruikt om het project te bezoeken en Aty en Alice 

te ondersteunen. Berichten hierover kunt u lezen onder het kopje “nieuws” op 

www.mamoudou.nl. 

 

Heel hartelijk willen wij u bedanken voor de financiële steun en hopen/rekenen 

ook in de nabije toekomst op u. De materiaalkosten zijn hoger dan verwacht, de 

transportkosten duurder en we zijn nu van de betaling van een zak rijst per 

maand, over gegaan op een salaris. Het dak van het gemeenschapshuis moet erop 

voor de regentijd (juli tot en met september) en kost € 5000.  

Dit alles brengt een ander kostenplaatje met zich mee en blijft financiële steun 

voorlopig nodig. 

 

Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur, 

Alice Scholing 

Bankreknr Triodos 21.24.99.769, Kamer v Koophandel 08125746 

http://www.mamoudou.nl/


 

 

 

 

 

 

 


