
 
Harderwijk, 17 april 2009 

 

Lieve mensen,  

Over een paar dagen is het weer zover: 
Henk en ik hopen maandag a.s. voor 3 maanden naar Guinee te gaan. Heel fijn om dit samen 

met Henk (mijn nieuwe levenspartner) te mogen doen. Hij is opticien en gaat als zodanig daar 

aan het werk. Zijn werkruimte moet nog opgeknapt en ingericht worden. Vanuit Nederland 

heeft hij veel materiaal zoals een slijpmachine, glazen, monturen, tangen, etc gekregen. 

Geweldig, dat helpt reuze bij het starten. Vooral schoolkinderen zullen zijn aandacht krijgen 

voor oogmetingen.  

Stand van zaken: 
In de afgelopen periode hebben we van twee Guineers afscheid moeten nemen: Charles 

Tucker Bangoura, directeur general, voor hem bleek het hebben van deze verantwoording te 

groot. Saidos Sylla, directeur operationel, hij gaat zich concentreren op zijn project in 

Foulayah. Hij heeft zich een periode volledig ingezet voor de Stichting, maar in ons laatste 

bezoek bleek de verantwoording van het geld niet correct. Beiden willen wij bedanken voor 

hun inzet. 
Hamidou Thiam is onze nieuwe coördinator, hij heeft 5 jaar in Nederland gewoond en kent 

onze manier van denken en doen dus ook een beetje! Heel prettig! 
Bij ons laatste bezoek hebben vooral gewerkt aan de “betrokkenheid” van de dorpelingen. 
Zo is het kapstokmodel geïntroduceerd. Onder de naam van de Stichting vallen verschillende 

takken: multicultureel centrum, kinderen, vrouwen, landbouw en optiek. Onze adviseurs 

hebben bekwame mensen gevonden. Een landbouwkundige met stages in het buitenland; de 

coördinator bij de kinderen heeft Chemie in Moskou gestudeerd. Twee architecten begeleiden 

de bouw van het centrum en twee vrouwen uit het dorp die kunnen lezen en schrijven, gaan 

een educatie- programma voor vrouwen opzetten. Wij zijn blij dat deze mensen in ons dorp 

gevonden zijn want 80% is analfabeet. 
Programma komende periode: 

-         In mei starten met het kinderprogramma: twee Nederlandse onderwijzeressen komen 

voor twee maanden naar het dorp. Zij gaan 10 assistenten opleiden in vooral het spelen 

met kinderen.  
-         Uitwerken afspraken met Sos-kinderdorpen. Zij hebben hun steun toegezegd! 
-         In gesprek met de vakbonden en onze adviseurs over sociale regels van de Stichting 
-         Administratie voor alle takken opzetten 
-         Voorbereiden elektriciteit – zonnepanelen – inrichting – promotie 
-         Contact met het kippenproject in Koba, waar op dit moment rijst en groente verbouwd 

wordt. 
Sinds 1 april ben ik helemaal “beschikbaar” voor de Stichting en zal per jaar zeven tot acht 

maanden in Guinee zijn. Ik ben heel blij met deze kans en heb veel zin om hier mijn tijd en 

aandacht aan te geven.  
De afgelopen 6 weken hebben ze het “alleen” moeten doen en we zijn benieuwd naar hun 

ervaringen en verhalen…..op weg naar zelfstandigheid! We verwachten nog drie jaar 

financieel gesteund te moeten worden. Mag ik het banknr weer noemen?: Triodosbank te 

Zeist nr 21.24.99.769, ANBI nr. 81.36.26.225; de website wordt “geüpdate” in week 17/18 

 www.mamoudou.nl 
  

Lieve groet, mede namens het bestuur Alice 

http://www.mamoudou.nl/


  

 

  


