NIEUWSBRIEF DECEMBER 2016

Beste mensen,
Sinds half september weer terug in Guinee en bijna verstoken van Internet omdat mijn telefoon en WiFi gestolen zijn. Verder zijn we heel goed aan het werk.
Algemeen: We hebben een nieuwe Administrateur Général: Sekou Ouma Ba. Een geweldige steun
voor mij, hij spreekt alle lokale talen, is zeer diplomatiek, intelligent en een warmhartig karakter,
geliefd door de mensen en dat helpt in de samenwerking! We hebben twee onverwachte gasten gehad:
Twee Nederlandse studenten uit Wageningen, een Spaanse en Franse jongedame. Hun project liep dan
anders dan voorzien en hebben zij twee weken bij ons gewerkt in de groentetuin. Gelukkig is het toch
een leerzame en interessante tijd voor hen geworden.
Groentetuin: De compostbak is verzet, een beetje meer uit de loop (geeft toch altijd nare luchten). De
omheining van de groentetuin is vernieuwd , er is gezaaid, nieuwe bedden gemaakt. Op naar sla en
groente uit eigen tuin!
Het internetcafé: Sekou Oumar heeft een bezoek gebracht aan het Lycée en dat ziet er hoopvol
uit. We verwachten komende week een telefoontje van de directie om de details verder te bespreken.
Ook om informatie en communicatie over cursussen.
De optiek: Vanaf 27 oktober – 20 november was Matthieu Bos bij ons in de optiek om een training
aan Fassou Kolié en Therese te geven. Fassou moest nog vijf modulus doornemen die heeft hij onder
de knie en daarna heeft hij zijn een certificaat gekregen! Vanaf volgend weekend zal hij er (voorlopig),
ieder weekend zijn. We zijn helemaal blij, nu kunnen we weer veel mensen helpen.
Het kinderprogramma: 10 december hoopt Hanneke van der Valk, met haar vriendin Nathalie voor
vier weken te komen, om de kennis van de assistenten te verdiepen!
Hanneke was er in 2009 ook samen met haar zus, toen kon het kinderprogramma beginnen.
Dat loopt nog steeds en een gevolg is dat er kinderen zijn die dan toch van hun ouders naar school
mogen gaan.
Heel voorzichtig trekt de economie aan. We hebben een groep toeristen op doorreis naar het
binnenland een nacht te logeren gehad, een grote truc met mensen die op doorreis waren en
twee mensen op de fiets. Dat geeft goede moed er komen weer toeristen. Zou er dan toch een
merkbare economische verbetering zijn.
We gaan weer richting einde jaar en ik hoor mijn kleinkinderen over Sinterklaas. Direct roept dat een
bepaalde sfeer op die hier in de warmte heel anders voelt.
Vanuit deze warmte willen wij als bestuur en de mensen van de ONG jullie alle goeds toewensen voor
het nieuwe jaar en hartelijk danken voor de steun, zowel financieel als moreel.
We hopen van harte dat jullie met ons, in dit mooie project blijven geloven. Mag ik nog eens het
bankrekeningnummer geven: Triodosbank NL33TRIO0212499769 t.n.v. Stichting Milly
Mamoudou.
Met vriendelijk groet, mede namens het bestuur, Alice Scholing

