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NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2006 

 

Een plek voor jong en oud;  werkgelegenheid/scholing/cultuur voor de inwoners van Battiyah, 

gemeente Coyah, op een prachtige locatie dat is wat de initiatiefnemers voor ogen hebben. In 

Coyah, Guinea wordt een multicultureel park gerealiseerd met jullie financiële hulp. 

 

Hoe ver is het nu: 

In het dorp Coyah, wordt hard gewerkt: de fundering voor de receptie, vergaderzaal/annex 

gemeenschapshuis is klaar. Het terrein loopt af en bij de fundering voor de 

vergaderzaal/gemeenschapshuis kwamen ze tegen dat er toch wel erg veel zand gestort moest 

worden en leek het hun een goed idee om daar een kelderruimte te maken! Prima, we zijn heel blij 

in Nederland met deze eigen initiatieven van de dorpelingen. Het graafwerk voor de toiletten is 

in volle gang; ze komen heel veel stenen en dikke keien tegen. Het zal taps gegraven worden en 

we hebben ons laten vertellen als je er dan een kip en een rubber autoband in gooit, de put 

zichzelf reinigt! In het teken van zorg voor de natuur en milieu, juichen we dit toe. 

 

SOSkinderdorpen  

Mangué heeft na een telefoongesprek met Mamady Kante (directeur SOSkinderdorpen in Guinea) 

een sollicitatiebrief geschreven. Hij wil, als hij een financiële garantie kan krijgen, graag terug 

naar zijn dorp. Zo kan hij alle aandacht besteden aan de kinderen die op het park zullen komen en 

de kennis die hij heeft over de cultuur en traditie overdragen. 

 

Het terrein 

De mensen die op het terrein aan het werk zijn, krijgen de afgesproken zak rijst per maand en 

de vrouwen koken om beurt voor de werkers en hebben zo hun eigen extraatje.  

Charles Tucker Bangoura is degene die de financiën regelt en Identé Sidebé heeft de 

eindverantwoording op het terrein. Er zijn wel eens problemen maar in telefoongesprekken met 

Mangué en onderling overleg komen ze er tot nu toe steeds weer uit.  

Ze kijken natuurlijk vooral uit naar het moment dat er echt verdiend kan worden.  

 

 

 

 

 

 



Hoe gaan we verder 

Afmaken van de 1e bouwfase: de receptie, vergaderzaal, gemeenschapshuis en toiletgroep.  

- stenen vergaderzaal + gemeenschapshuis    -     1.600,00 

- ramen + deuren hiervan      -     1.400,00 

- fundering toiletten       -        400,00 

- stenen          -        400,00 

- deuren         -        300,00 

- rieten daken maart 2006      -     3.950,00 

- zonnepanelen        -     7.800,00 

- inrichting receptie       -     1.500,00 

- inrichting vergaderzaal      -     2.650,00 

Totaal          €  20.000,00 

 

Op dit moment zijn ze in Conakry aan het uitzoeken bij verschillende bedrijven wat de kosten 

voor zonne-energie op het park zullen zijn. Het is de bedoeling dit gefaseerd aan te leggen en te 

betalen. 

In Nederland gaan we door met actie voeren: 

- de Afrikaanse maaltijden in Ermelo bij Aty thuis. 

- Tentoonstelling wereldwinkel in Ermelo, daarna Harderwijk 

- Kunstmarkt in Deventer 

- Optreden via ZWO in Ermelo 

- Actie op het ROC Landstede te Harderwijk. Het organiseren van een goed doel actie gaat 

dan van de leerlingen uit en zij doen dit via de Wilde Ganzen (Jeugd voor Jeugd actie ) 

zodat de opbrengst met ongeveer 50% vermeerderd 

- De website is in de maak!! 

-  Vrienden voor de Stichting zoeken die dit project financieel willen steunen. 

In Guinea: 

- Alice gaat met een opdracht van het bestuur op 4 april naar Guinea (op basis van no cure 

no pay), zij zal contact maken met een fondsenbureau in Conakry en bedrijven in Coayh 

zoeken voor sponsoring. Verder neemt zij cookits (koken op zonneenergie) mee en zaden 

om een groentetuin aan te leggen. 

 

Financiën 

Op dit moment is de kas bijna leeg. Op 9 februari 2006, hebben we weer € 1000 overgemaakt en 

nu is er nog € 700 over. 

Ons probleem is dat zij veel sneller kunnen bouwen, dan wij kunnen sparen! 

 

Toch blijven we doorsparen en hopen op jullie steun !! De verwachting is dat het met twee jaar 

zichzelf zal moeten kunnen bedruipen. Wie helpt ons dit te steunen, wie wordt donateur/vriend 

van de Stichting voor de komende twee jaar??? 

Nog even helpen herinneren aan het bankrekeningnr: 21.24.99.769 

Stichting Vrienden van Multicultureel park Milly Mamoudou. Triodosbank te Zeist 

Voor meer informatie bezoek onze website: www.mamoudou.nl 

 

Hartelijke groet, 

Wil Fijn van Draat, 

Aty van Nes, 

Yvonne Kroon, 

Mangué Camara, 

Alice Scholing 

http://www.mamoudou.nl/


 


