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 NIEUWSBRIEF OKTOBER 2005 

 

Een plek voor jong en oud;  werkgelegenheid/scholing voor jong en oud 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: 

Mangué, Aty en Alice zijn afgelopen zomer naar Guinea geweest en hebben daar op hun 

manier, hard gewerkt, heel goed naar hun zin gehad, veel regen, niet koud, gezellig, lekker 

gegeten, genoten van de mensen en muzikanten, van het mooie landschap, de slechte wegen. 

Gesprekken en contacten met de dorpelingen en ook de directeur van SOS stond een paar 

keer op de agenda. We hebben een groot streekziekenhuis in Mamou bezocht en een 

waardevol gesprek met een directeur van een lagere school in Kindia gehad. In Nederland 

hebben we dit gesprek samen met zijn Nederlandse vrouw voortgezet. Zij zijn  vorig jaar in 

Kindia een school voor kinderen en volwassenen gestart. 

 

SOS-kinderdorpen  

Het contact met SOS is veelbelovend: zij willen met ons samenwerken en nemen het deel van 

de kinderen op zich: zij zoeken kansarme gezinnen en gaan die begeleiden + het stuk scholing 

voor de kinderen. Wij (als park) bieden de kinderen drie middagen in de week traditionele 

dans en muziek aan en werken naar een optreden op zaterdagavond toe, waarop we de 

dorpelingen uitnodigen en zo een gezellige avond kunnen maken. De opbrengst van deze 

avonden kan besteed worden aan workshops voor de kinderen.  

 

De grond 

Door de aankoop van de grond is er afgelopen zomer een start gemaakt met de bouw van een 

receptie (=voorlopig slaap-  en opslagplaats), vergaderzaal annex eetgelegenheid en een 

toiletgroep. De mensen die aan het werk zijn op het park zijn allemaal woonachtig in het dorp 

Coyah. Er wordt door 5 verschillende vrouwen om beurt gekookt op het park (voor de 

bouwers) en worden betaald uit de pot van Milly Mamoudou (€1 per keer). In de basis groep 

van het project zitten 5 mannen die op dit moment met 1 zak rijst per maand worden betaald 

(€19). Als zij bij bepaalde werkzaamheden  extra mensen nodig hebben, worden die wel 

betaald ( €1.50 per dag).   

We hebben een vrachtwagenchauffeur gevonden die zijn truck op kosten van Milly Mamoudou 

(€ 2000) heeft kunnen repareren. De afspraak met hem is dat hij eerst, zo nodig, voor Milly 

Mamoudou rijdt en daarna eigen activiteiten kan ontplooien.  

De mensen in Coyah zijn blij met de ontwikkelingen, de hoop en verwachting op een betere 

toekomst voor een grote groep: kinderen via SOS en volwassenen door directe verdiensten uit 

de eetgelegenheid en de vergaderzaal op het park.  

 



Financiën 

In kas op 20 juli 2005: € 14500 

Mangué, Aty en Alice namen € 8000 mee naar Guinea, als volgt besteed: 

Ceremonie           €  482                                                                                                              

 voorbereiding bouw/architect        €  770 

vergoeding werkers /  eten                   €   525                                                             

omheining, palen,cement                  €     32                                                                                        

bouw receptie/materialen, kruiwagen, herstel dak van de keuken, transport etc  € 2225 

 inkoop winkel voor Nederland                 €  140                                                                            

 auto                      € 2000                                                                                                                  

 totaal                                                                                                                    € 6174 

Achtergelaten voor de bouw, salaris, eten, starten bankrekening €1826. 

Op 16 september weer €1000 overgemaakt voor het vervolg van de bouw. 

   

Hoe gaan we verder 

Afmaken van de 1e bouwfase: de receptie, vergaderzaal, eetzaal en toiletgroep. We hopen dit 

rond maart 2006 klaar te hebben. 

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

voor zonne-energie op het park zullen zijn. Toen we daar waren hebben we een lijst met 

wensen gemaakt. Wie is goed en goedkoop… het lijken wel Hollanders. Het is de bedoeling 

dit gefaseerd aan te leggen en te betalen. 

 

In Nederland gaan we door met actie voeren: 

- de Afrikaanse maaltijden op 29 oktober en 5 november in Ermelo bij Aty thuis. 

- Een stand op de “tweezijdig geven-markt” te Ermelo op 12 november 

- In voorbereiding is een actie op het ROC Landstede te Harderwijk. Het organiseren 

van een goed doel actie gaat dan van de leerlingen uit en willen we proberen dit via 

de Wilde Ganzen (Jeugd voor Jeugd actie )te laten lopen, zodat zij dit met ongeveer 

50% vermeerderen. 

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

 

We blijven 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 

 

Hartelijke groeten, 

Wil Fijn van Draat, 

Aty van Nes, 

Yvonne Kroon, 

Mangué Camara, 

Alice Scholing 

 

 


