Jaarverslag 2017 stichting MaTimBa 10 jarig bestaan!
1. Inleiding
Missie
MaTimBa staat voor Mali –Timboektoe –Bamako en richt zich op ontwikkelingssamenwerking met als
doel de levensomstandigheden van de nomadenbevolking van Timboektoe te verbeteren.
Doelstelling
Het doel bij de oprichting van de stichting in 2007 was het bouwen van een kleuterschool in een
buitenwijk van Timboektoe, Mali omdat daar geen kleuterschool aanwezig was en de
omstandigheden voor de kinderen aldaar zeer slecht zijn. De kleuterschool is gebouwd en is sinds
januari 2012 operationeel en richt zich op het voorbereid rekenen en het vergroten van de
taalvaardigheid, voor zowel jongens als meisjes! Onderwijs is een belangrijk middel om een bevolking
zelfstandiger te maken. Bovendien kan worden gesteld: dat hoe jonger gestart wordt met het
stimuleren van de ontwikkeling, hoe groter de kans is dat een achterstand wordt voorkomen.
Visie
Stichting MaTimBa streeft naar duurzame ontwikkelingshulp waarbij deze bevolkingsgroep op een
gegeven moment hun eigen inkomsten kan verwerven. Bijvoorbeeld door zelf producten te telen, te
vervaardigen en te verkopen. Het uitgangspunt van MaTimBa is klein starten en het overzichtelijk
houden.
Mali
Ook in de afgelopen jaren is er veel gebeurd in Mali. Helaas zijn er weer aanslagen geweest, maar
gelukkig zijn er in het afgelopen jaar diverse gesprekken geweest tussen de verschillende partijen
over verzoening. Het wordt langzamerhand duidelijk dat het traject naar vrede een langdurig proces
zal worden. De situatie in het Noorden is nauwelijks veranderd. Het vertrouwen in elkaar is gedaald
naar een dieptepunt en het is geen makkelijke opgave om het vertrouwen in elkaar te herwinnen,
zolang rebelleerde groepen infiltreren op diverse niveaus binnen de samenleving zoals overheden en
scholen.

2. Timboektoe en de school
Alhoewel de situatie in Mali niet makkelijk is, houdt de school in Timboektoe stand. Met trots kunnen
we melden dat ook in 2017 20 à 25 kinderen op school zaten, wat mogelijk is gemaakt mede dankzij
veel donateurs en sponsors. Toch hadden we al 3 jaar geleden met de Le Bon Samaritain (onze
partner organisatie in Mali) afgesproken In september 2017 de school over te dragen; het streven
was immers om de school duurzaam te krijgen. Dat is gelukt en Le Bon Samaritain is nu de eigenaar
en stichting MaTimBa heeft nu alleen een adviserende rol ten aanzien van de school. De school draait
nu op eigen kracht en wordt gefinancierd door de ouders. De ouders werken op de moestuin waar
we zonnepanelen hebben aangeschaft voor de waterpomp die het water moet oppompen van 30
meter diep. Daar kunnen de ouders van de kinderen producten verbouwen en later verkopen. Van
de opbrengst kunnen ze een klein bedrag afstaan voor de schoolbijdrage (5 euro).
2017
Gesteld kan worden dat Mali ook in het afgelopen jaar geen makkelijke tijd heeft doorgemaakt. De
VN trekt zich langzamerhand terug maar de situatie is in het Noorden nog lang niet stabiel. Er
worden nog steeds aanslagen gepleegd door terroristische groeperingen. Hierdoor verblijft Pasteur
Bouya (voorzitter Le Bon Samaritain) al langere tijd in Bamako en heeft de organisatie van de school
overgedragen aan de directrice van de school. Bovendien is zij toegetreden tot het bestuur van Le
Bon Samaritain. Hierdoor blijft de voortgang van de school gewaarborgd! Veel scholen hebben
ondertussen al hun deuren gesloten omdat de druk vanuit de terroristische groeperingen te groot
werd ; ze werden gedwongen om een islamitische school te worden. Gelukkig is dat niet met onze
school gebeurd!
Desalniettemin hebben we door de instabiele situatie de bus, die eind 2016 is aangeschaft, nog niet
naar het Noorden kunnen brengen. De bus wordt tijdelijk door Pasteur Bouya gebruikt voor een
vluchtelingen(school)project in Bamako. Wel zijn de 6 koffers begin van dit jaar aangekomen in
Bamako, gevuld met schoolmateriaal voor de kinderen. Dat materiaal hebben we in 2016 ingezameld
en opgestuurd naar Senegal. Het doel was om deze koffers naar Timboektoe te krijgen, alleen is dat
dit jaar nog niet gelukt, vanwege gevaar voor inbeslagname door terroristische groeperingen.

Ondanks de moeilijke (gevaarlijke) situatie in Mali heeft het bestuur in maart een werkbezoek
afgelegd aan Mali. Helaas konden we niet naar Timboektoe voor onze eigen veiligheid, maar we
hebben wel veel andere prachtige plaatsen gezien van Mali zoals Ségou en Djenné. Bovendien
hebben we een bezoek afgelegd aan de Nederlandse Ambassade in Bamako en hebben we
uitgebreid gesproken met de ambassadeur Jolke F. Oppewal. En natuurlijk is er naderhand een
uitgebreid overleg/vergadering geweest met Pasteur Bouya.
In het najaar hebben wij met het bestuur ons 10-jarig jubileum gevierd d.m.v. een feestelijke lunch,
voorafgaand aan een conferentie van Wilde Ganzen.
3. Bestuur
Het bestuur heeft zich in 2017 niet gewijzigd.
- Georgette Engel als secretaris;
- Astrid Maloncy als penningmeester;
- Helga Smit als voorzitter/oprichter.
Henk van Aartsen heeft in juni 2017 zijn taak als adviseur neergelegd. Hij heeft zich jaren voor de
stichting met hart en ziel ingezet, maar wil zich nu graag richten op andere zaken en genieten van zijn
pensioen.
4. Acties en toekomst
Het afgelopen jaar hebben we donaties binnen gekregen en hebben we bij de Albert Heijn in
Zoetermeer via statiegeldbonnen geld ontvangen. Verder zijn er geen directe acties meer gehouden .
Dit heeft alles te maken met de huidige situatie in Mali en de overdracht van de school aan Le Bon
Samaritain.
Graag zou het bestuur van stichting MaTimBa de school verder uitbouwen, mits de situatie in Mali
stabiel zou zijn. Helaas ontbreekt een stabiele situatie op dit moment en daarom heeft het bestuur
ervoor gekozen om geen investeringen te doen in Timboektoe. Onze prioriteit is ervoor te zorgen dat
de huidige school zoals deze er nu staat draaiend te houden d.m.v. voornamelijk een adviserende
taak. We houden contact met Le Bon Samaritain en zullen als bestuur nog één keer in de 2 à 3
maanden bij elkaar komen om de vinger aan de pols te houden.

