NIEUWSBRIEF 2013

Harderwijk, juli 2013

Het is al even geleden dat wij u via de nieuwsbrief informeerden en dus weer tijd om u bij te praten over
de ontwikkelingen van de Stichting Milly Mamoudou. Gelukkig heeft u wel onze activiteiten via de website
en Facebook kunnen volgen! Toch vinden wij het belangrijk om via deze nieuwsbrief even het jaar met u
door te nemen. Dank zij uw steun kunnen we nog steeds door gaan met de activiteiten in Guinee. Daarvoor
onze hartelijke dank!
Ontwikkeling
Een moeizaam maar interessant project .Het is niet makkelijk om gewoontes in een traditionele cultuur te
veranderen, dat ervaren we dagelijks. Gelukkig zijn er wel vorderingen. Het zijn kleine maar waardevolle
stapjes:
•
•
•

Zo heeft het vakantiepark inmiddels een voorbeeldfunctie gekregen binnen het dorp Coyah waar
nu ook op verschillende plaatsen het plastic apart wordt gehouden.
In de voorbereidingen voor de biologische groentetuin worden de leidingen zichtbaar gemaakt
om ze niet te beschadigen bij het omspitten.
Bij het “vrij” tekenen in het kinderprogramma, bootsen de kinderen de tekening niet meer na van
de assistent maar komen ze met een eigen ontwerp! Geweldige ontwikkelingen want dit komt uit
hen zelf, het betekent dat ze beginnen te creëren en vooruit denken en niet alleen meer
afhankelijk blijven van anderen.

Nogmaals dank
In het afgelopen jaar hebben we dankzij uw steun ook weer veel zaken kunnen realiseren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mede dankzij de actie bij de Wilde Ganzen hebben wij een betere auto kunnen kopen
Er zijn op het park drie kamers bij gebouwd
Er is een soort tent als overkapping tegen de zon en regen.opgezet, aan de waterkant
Het park is verfraaid met kweekplantjes die op het park zelf gekweekt zijn
We hebben bamboe meubeltjes gemaakt met de bamboe van het park.
Er is een muur gemetseld om zo een afgesloten keuken te hebben in het grote souterrain op het
park.
Er is een prachtige schildering bij de kookplaats gemaakt (zie de website)
Er is een vriezer op zonnepanelen gekocht, zodat we voorraad kunnen hebben en er nauwelijks
iets overstuur gaat.
In de hangar van het “Maison Sociale”, is een bibliotheek gekomen met Franse en Engelse boeken.
Deze bibliotheek wordt beheerd door de assistenten van het kinderprogramma.
De optiek is nu drie dagen per week geopend.
De werkzaamheden bij het Telecentrum zijn uitgebreid met het maken van bamboegordijnen.

Partnerschap FABIK
In maart 2013 hebben we een driejarig partnerschap ondertekend met de ONG FABIK een stichting
dichtbij Kindia, die zich concentreert op biologische landbouw. Zij zijn interessant voor ons om kennis en
begeleiding van een biologische moestuin en wij zijn voor hen de moeite waard met ons
kinderprogramma. In oktober zullen wij naar hen toe gaan om ze daar te informeren en begeleiden met
het opzetten van een kinderprogramma, zoals dat bij ons al sinds 2009 draait. Afgelopen april is FABIK
begonnen met een opleiding “biologische landbouw” op het Park voor alle mensen die hier werkzaam
zijn. We hebben een biologische composthoop gemaakt en later een biologische kweektafel. Het

beschikbare terrein is omgespit en hier zijn biologische “bedden” gemaakt waarop vanuit de kweektafel
wordt verbouwd.
Financiën
Sinds november 2012 draait de ONG in Guinee volledig zelfstandig, er is dus genoeg geld voor salaris en
onderhoud. Het geld dat wij voorheen vanuit Nederland voor deze posten overmaakten, wordt nu
gebruikt voor het afbetalen van de drie kamers die afgelopen jaar op het park gebouwd zijn. De maanden
november tot en met februari zijn prima verlopen, maar daarna werd het moeizamer.
Deze financiële situatie zorgt ervoor dat er met elkaar creatieve oplossingen worden bedacht om meer
geld te genereren. Zo worden er nu bamboe gordijnen gemaakt van de bamboe op het park, die in het
telecentrum verkocht worden De mango’s die groeien in de vele mangobomen op het park worden
gedroogd om te verkopen. De groente, die wordt verbouwd in de biologische moestuin op het park, wordt
gebruikt voor de maaltijden van de werkers op het park en alles wat over is wordt op het park verkocht.
Politiek
De Politieke situatie in Guinee is nog steeds alles behalve stabiel. Zo zijn er nog steeds geen Tweede Kamer
verkiezingen geweest, wat betekent dat Guinee een land is zonder wetten en dus in feite een stuurloos
land is. Iedere donderdag zijn er sinds februari 2013 in Conakry (de hoofdstad) protestmarsen, een
gelegenheid die door de werkloze jongeren, aangegrepen wordt om te plunderen en brand te stichten. Er
zijn al 24 doden gevallen en mensen blijven dus in de buurt van hun huis en gaan niet op pad. Bij ons in
Coyah is het rustig, al deze problemen spelen zich af in de hoofdstad maar stralen wel uit naar de
potentiële gasten voor ons in Coyah.
Moeilijke tijden
De regentijd komt eraan, de Ramadan staat voor de deur. Maanden waarin er weinig gasten zullen komen.
Wat moeten we doen, wat kunnen we doen?
De medewerkers in Guinee doen geweldig hun best en op zich gaat het goed. Hun inzet is geweldig en
maken een goede ontwikkeling door, maar kunnen ze het volhouden met zo weinig salaris en soms nog
minder. Hoe gaan wij er hier in Nederland mee om? Wij willen graag dat ze zelfstandig zijn en in dat
opzicht al een heel eind gekomen. Onze doelstelling is altijd geweest dat de ONG in Guinee eind 2013
volledig financieel onafhankelijk zou moeten kunnen draaien. Nu, halverwege het jaar, stellen wij ons de
vraag of wij hen financieel tegemoet moeten komen in deze krappe maanden of niet. Zo ja, waar halen we
het geld vandaan? Helaas is ook voor ons als Stichting de crisis volop merkbaar en moeten wij ook
plannen zoals het uitbreiden van de zonnepanelen, helaas nog uitstellen.
Toch zijn we niet negatief of ontmoedigd, bijna het tegendeel. We zien hoe zij zich ontwikkelen, gewoontes
zelfstandig doorbreken, meer kennis hebben gekregen en die ook gebruiken. Daar zijn wij enorm trots op!
Steun ons
Zouden wij echt met onze filosofie, als inspirerende gangmaker en intermediair een Stichting zijn die de
mensen werkelijk op weg kan helpen naar een beter leven? Wij als bestuur zijn hier van overtuigd.
Om onze ingeslagen weg voort te kunnen zetten en ons mooie werk af te maken hebben wij geld nodig. Dit
kan door ons te blijven steunen met bijvoorbeeld jaarlijks, maandelijks of met regelmaat een donatie te
doen op het rekening nummer 212499769 van de Triodosbank te Zeist.
Kijk ook eens op onze site www.mamoudou.nl of volg ons op Facebook: Stichting Milly Mamoudou
ANBI 813626225.
Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur: Aty van Nes, Marieke Edink, Maarten Huiskamp,
Yolanda van Velzen, Lummy de Lange en Alice Scholing (coördinator )

