Jaarverslag 2015 stichting MaTimBa
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
In de afgelopen jaren is er veel gebeurd in Mali. Ondanks de aanwezigheid van de VN sinds 2013 zijn
er aanslagen geweest, maar het land is ook bezig met de wederopbouw en er worden gesprekken
gevoerd over verzoening en hopelijk dragen die bij aan de stabiliteit van het land. Met name in het
Noorden is er veel kapot gemaakt en moet er veel hersteld worden. Bovendien moeten de mensen
weer vertrouwen in elkaar krijgen. Dat is geen makkelijke opgave, zeker niet voor het Noorden van
het land, dat heeft tijd nodig en op dit moment kan daarom niemand voorspellen hoe de toekomst er
voor Mali uit zal zien.

2. Timboektoe en de school
De Franse VN militairen hebben in juli 2013 het Noorden ontzet. De moslim rebellen werden
verjaagd en de mensen die waren gevlucht kwamen langzamerhand weer terug naar Timboektoe.
Een proces dat overigens nog steeds gaande is. De school opende in het najaar 2013 weer de deuren
maar was behoorlijk gehavend. In het voorjaar 2014 nam het bestuur van MaTimBa het besluit om
de school weer een nieuwe kans te geven en zijn gesprekken met Wilde Ganzen geweest om
gezamenlijk een project op te starten voor de renovatie waarbij Wilde Ganzen 45% van de kosten
voor de renovatie op zich zou nemen. Stichting MaTimBa is destijds direct met een inzamelingsactie
begonnen en in januari 2015 was de beoogde 18.074,34 euro bijeen verzameld.
2015
In januari kon de voorzitter van MaTimBa verslag uitbrengen van haar bezoek aan Mali, Timboektoe.
Het bezoek dat duidelijk maakte dat er veel kapot gemaakt was in Timboektoe en dat we eigenlijk
weer van voren af aan konden starten. De school was grondig vernield door de moslimrebellen. Ook
waren lang nog niet alle kinderen teruggekeerd naar Timboektoe. Het onderwijs op de school was
sinds 2014 herstart, twee enthousiaste leerkrachten, een kok en een bewaker zorgen ervoor dat de
kinderen onderwijs krijgen. De salariskosten en het eten is tot en met september geheel opgebracht
door MaTimBa. Vanaf oktober betaalt MaTimBa 2/3 van de lopende kosten. In 2018 dient de school
zelfstandig te kunnen draaien.
Desalniettemin, onze partnerorganisatie “Le bon Samaritain”, met name Pasteur Bouya de voorzitter,
voelde zich echter steeds minder veilig en zij zijn in het voorjaar van 2015 naar de hoofdstad Bamako
gevlucht. Dit had grote consequenties voor het project omdat daardoor de renovatie van de school
niet gestart kon worden. Bovendien kreeg Pasteur Bouya een beroerte (tia) in de maand juni.
De onveilige situatie in Timboektoe en de gezondheidstoestand van Pasteur Bouya heeft ertoe
bijgedragen dat de renovatie pas in januari 2016 van start is gegaan.
Ondanks de moeilijke situatie in Mali waren er gelukkig in Nederland een aantal positieve
ontwikkelingen. Er kwam in het voorjaar een nieuwe website en een professioneel iemand die de
website is gaan beheren. Een grote onkostenpost maar noodzakelijk om MaTimBa ook in Nederland
een nieuwe impuls te geven.

3. Bestuur
MaTImBa kon in 2015 twee nieuwe bestuursleden verwelkomen:
- Georgette Engel als secretaris;
- Astrid Maloncy als penningmeester;
- Olga Nagtegaal nam afscheid van het bestuur.
4. Acties
Verschillende acties hebben in 2015 plaatsgevonden:
- De vastenactie in februari bij de Elthetokerk in Amsterdam. Tijdens de vastenmaand werd
geld ingezameld voor MaTimBa.
- De film “Timbuctu”, deze film draaide in februari in verschillende theaters en bioscopen.
Filmtheater “The Movies” gaf MaTimBa de kans om een verhaal te vertellen over
Timboektoe en om voor MaTimBa geld in te zamelen voor de school.
- In april heeft MaTimBa met spullen op Koningsdag gestaan. Spullen die belangeloos door
diverse belangstellenden aan MaTimBa waren gedoneerd.
- In juli heeft een barbecuefeest plaats gevonden waarbij de opbrengst ten goede kwam aan
MaTimBa.
- Ook heeft in deze maand een fietssponsortoer plaatsgevonden. De secretaris en voorzitter
waren naar Sneek gefietst en van Sneek naar Gorssel.
In augustus heeft MaTimBa gecollecteerd in Zoetermeer.
- In december heeft MaTimBa gecollecteerd in Amsterdam.
Sinds september dit jaar kunnen mensen zich ook weer aanmelden voor het adoptieplan.
Belangstellenden kunnen een kind ondersteunen door bijvoorbeeld het schoolgeld te betalen of
het inschrijfgeld.

