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In 2005 steunde de stichting de school van Sareseyni, een Peul dorp in de overstroomde 
gebieden, dat bekend staat als 'niet ontvankelijk voor ontwikkeling'. In 2010 steunde de 
stichting een dorpsgemeenschap. De dorpelingen hebben ons destijds gevraagd om sociale 
en educatieve infrastructuren te realiseren. Nu, in 2015, biedt het dorpsterrein Suundu 
peeral educatieve activiteiten aan de jeugd en een vergadering- en trainingsruimte aan de 
dorpelingen. Jullie vinden hier het goede en het slechte nieuws uit het Saheldorp Sareseyni, 
dan uit Mali en tenslotte informatie over de activiteiten van de stichting in Nederland. 

DORP SARESEYNI

De autoriteiten en 'hun' dorpsterrein
Het dorpshoofd is overleden in april 2015. De Grand Diorro, de traditionele chef, vervult 
die functie. Hij is de contactpersoon voor het team van activiteitenbegeleiders. Zij geven 
hem door wat de problemen zijn op het terrein, zoals recentelijk vervuiling van de put en 
versleten batterijen van de zonnepanelen. Ik geef het woord aan de Grand Diorro: 'Wij zijn 
blij om te zien hoe de jeugd bezig is op het dorpsterrein. Wij wensen dat vrede en veiligheid 
weer in Mali komen. Het regenseizoen (1) is goed geweest en de oogsten ook goed voor de 
rijstvelden (2) en de tuinen van de vrouwen (3). De herders moeten steeds verder lopen met 
hun kudde om gras te vinden. Dat blijft een enorm probleem voor de samenleving en de 
natuur. Wij verzoeken om steun voor het gezondheidscentrum' 
(1) Regenseizoen (hivernage) is van juli tot september.
(2) Rijstvelden: irrigatie systeem gefinancierd door de Wereld Bank
(3) Tuinen door Fodesa: Fonds développement au Sahel

Op zoek naar weilanden. Yaaral! Het  overstekken van de Niger met de koeien Yaaral Foto 2014

Koran scholen en publieke school
Sareseyni is opgericht door een heilige en is een bedevaartplaats. Ik heb voor 2012 vaak de 
gelegenheid gehad om te praten met pelgrims die met de boot (pinasse) uit Mopti kwamen. 
Zij zoeken zegeningen voor een bepaald doel (zoals: zieke familieleden, een huwelijk of een



tentamen...).  Het dorpsterrein bevindt zich tussen een Koran school en 'de case de passage'  
(huisvesting van pelgrims). In te slaap vallen met het geluid van hun gebed had iets magisch
en rustgevends. De 267 talibés (leerlingen van de Koran scholen) zijn niet alleen het 
straatbeeld in het dorp: met hun ijzeren blik gaan zij langs de huizen om te bedelen om eten.
Zij zijn ook trouw aan de activiteiten op het terrein en komen elke dag op Suudu peeral.Zij 
zijn niet alleen 'mendiants' zoals de dorpelingen ze noemen, maar ook vrolijke en 
nieuwsgierige jongens.  De publieke school begon na 4 maanden vakantie met 120 
leerlingen. In 2005 waren er 3 Koranscholen, nu in 2015, zijn er 14 Koranscholen. 

Meisjes komen ook naar de activiteiten maar moeten eerst afwassen in de Niger.

Activiteitenbegeleiders team : 1000 kinderen per maand op Suudu peeral
Moctar Guindo, onderwijzer en activiteitenbegeleider moest het dorp verlaten. De 
Onderwijs Inspectie (CAP) heeft besloten dat hij directeur moest zijn in een ander dorp. Het
is treurig want hij was de eerste onderwijzer die de twee functies zo goed deed. Wij gaan 
hem missen. Ik bewonderde zijn didactische talenten. Hij had de vertoning van een 
documentaire over de oorlog en serval operatie georganiseerd voor de dorpelingen. Hij 
logeerde in het leemhuis en zorgde goed voor alles. Hij begeleidde de scholieren tijdens de 
twee vrije middagen op woensdag en donderdag. Hij is vervangen door Kola Diallo. 

Ouma, de lokale vroedvrouw tussen Gueladio, ''animateur'' activiteitenbegeleider en Kola stagiaire animateur

Gueladio heeft hem getraind. Een ex-scholiere van de lagere school zal ook getraind 
worden.  Het idee om huisvesting te bieden met comfort (put, elektriciteit, latrines) was 
bedoeld om de leerkrachten te stimuleren '' en brousse'' in de bushbush te blijven! Een 



onderwijzeres, Myriam, zal in het leemhuis gaan logeren en de huur (2500 cfa = 4 €)  
betalen aan de Président de la coopérative agro-pastorale Lekel (onze partner). Zij zal 
schapen meenemen. Laten wij hopen dat deze schapen de bomen levend laten.... 

Behoefte aan medisch materiaal voor het gezondheidscentrum
Ouma, de lokale vroedvrouw of matrone, gaf deze behoefte door aan Grand Diorro. Het 
bouwen van een gezondheidscentrum werd gefinancierd door de Fundation Aga Khan 
Basismateriaal ontbreekt echter. Wat ik in 2014 heb meegebracht is al lang op (dit was een 
donatie via een verpleegster uit Utrecht). Ouma is een middelbare scholier: haar training van
4 maanden werd ook door Agha Khan betaald. Zij is pas bevallen. Gefeliciteerd Ouma! 
Deze geboorte versterkt haar status bij haar activiteiten die bestaan uit : bevallingen 
begeleiden, zorg voor moeder en kind en voorlichting over gezinsplanning.

MALI

Doute (twijfelen), Désillusion (desillusie), Désespoir (wanhoop)?
Malinese bron: Le Reporter 13/10/2015 Artikel: Les 3 D.
Onveiligheid versus hoop voor vrede
In het jaarverslag van 2014 had ik in de alinea 'Politieke situatie en onderhandelingen 
vredesakkoorden' geschreven: 'Zal ik naar Mali kunnen gaan volgende winter? 
Inschallah!' In januari 2015, was ik  klaar voor de reis. Toen werd de aanslag in Bamako
gepleegd. Ik ben niet gegaan. Het is voor mij moeilijk om optimistisch te zijn sinds mijn 
laatste verhaal. 
www.scholeninmali.org Rubriek Nieuws  April 2015: Jaarverslag 2014 en politiek in 
april 2015 De groepen die ik heb genoemd in mijn tekst in april kunnen worden verdeeld in 
Tegen en Pro Bamako. 

CPA Tegen Bamako: willen eigen autonomie Plateforme Pro Bamako: willen eenheid in 
Mali 

CMFPR2 Coordination des mouvements et 
Fronts patriotiques de résistance

CMFPR1 Coordination des mouvements et 
Fronts patriotiques de résistance

MNLA Mouvement national de libération de 
l'Azawad

MPSA Mouvement populaire pour le salut de 
l'Azawad

HCUA Haut conseil pour l'unicité d'Azawad GATIA Groupe auto-défense touareg Imghad et 
allíés

MAA Mouvement arabe Azawad MAA 2

CPA Coalition du peuple de l'Azawad 

CMA Coordination des mouvements Azawad Plateforme 

CMA en Plateforme speelden een belangrijk rol tijdens de vredesonderhandelingen
Het is met zoveel verschillende groepen niet verbazend dat de onderhandelingen om een 
vredesakkoord te bereiken zo moeilijk zijn geweest. Eindelijk is het toch gelukt op 10 
oktober! De weg naar verzoening en rust is lang. Kidal, territorium van de MNLA in het 
Noorden, blijft tegen Bamako. In oktober 2015 zijn er nog veel incidenten gebeurd: 
conflicten met het Malinese leger, de eerste minister was niet welkom en de school bleef 
dicht op de eerste schooldag in oktober.



De ongewenste groepen bij de vredesonderhandelingen : Ansar Dine en AQMI 
Naast deze groepen (die telkens weer uit elkaar gaan en nieuwe bewegingen oprichten), zijn 
er groepen van radicalen die niet bij de vredesonderhandelingen (Plateforme en CMA: 
coordination du mouvement Azawad) welkom waren, dit zijn : 
1 Ansar Dine (guerilla methode: valt Fransen en VN-doelwitten aan) 
2 AQMI (Al Qaida au Maghreb islamiste) bekend om zijn handel in drugs. 
Er zijn nog twee jihadisten groepen : Al Mourabitoune en FLM
Alle twee de groeperingen hebben banden met IS. In totaal zijn er 120 aanslagen geweest 
tussen 5 januari 2015 en 6 oktober 2015 met 300 slachtoffers. De twee jihadistengroepen 
zijn actief sinds begin 2015. Hun strategie: kamikazeaanslagen plegen met de motor. Hun 
doelen: leger, burgers en symbolen van de staat.  FLM heeft ook banden met Boko Haram.  
1 Al Mourabitoune (Toeareg)
Mohammed Kennen is de leider. Al Mourabitoune betekent De Almoravides, Berber 
dynastie XI eeuw. Deze groep is ontstaan in 2013 na de fusie tussen 'Signataires du Sang' 
van Moktar Belmoktar et Mujao (Mouvement Unité Jihad en Afrique de l'Ouest). Zij zijn 
specialisten in gijzeling, drugshandel en sharia executies. Een schatting van het aantal 
aangesloten mannen: 300 mannen in 2012, en 600 in 2015. De stam Toeareg telt 400 000 
mensen.
2 FLM Front de Libération du Macina (Peul)
Bestaat sinds eind januari 2015. Iyad Ag Ghaly, leider Ansar Dine, is de 'peetoom'. 
FLM heeft banden met IS en Boko Haram.
In de 19e eeuw heeft Sekou Amadou het Peul keizerrijk van Macina opgericht. Hij was de 
chef van een theocratische staat gebaseerd op de Islam. De administratieve structuur was 
zeer goed georganiseerd : 40  militaire en religieus chiefs (Ardo) in 5 regio's. Hij regelde de 
route van de herders met hun kudde en creëerde een meetsysteem. De '' Ardo'', vielen de 
Toeareg aan en voerden de jihad tegen de Bamana animisten in de regio Segou. In 1892 viel
El Hadj Omar het Peul keizerrijk aan in Hamdallaye. Het was het einde van het Peul 
keizerrijk.  
FLM wil in 2015 een kalifaat oprichten, volgens het model van Sekou Amadou : een 
kalifaat voor de 13 miljoen Peul die in de Sahel landen wonen. De spirituele leider van FLM
is de Iman Amadou Diallo uit Mopti, hij is 63 jaar. Hij noemt zich Amadou Koufa. Hij staat 
bekend om zijn radicale preken. Hij verklaarde al in 2012 dat de overheidsadministratie niet 
meer bestaat, daarmee doelend op: Prefecten, burgemeesters, belastingen, 
identiteitskaarten... De vrouwen moesten thuis blijven en gesluierd op straat lopen. Volgens  
Radio France International (RFI) is de FLM verantwoordelijk voor de aanslagen in 
Nampala, Tenenkou en  Diafarabe in januari 2015. Sinds januari gaan hun acties verder dan 
alleen in Gao en Gourma in Noord Mali en worden ook Mopti, Sevare, Segou en Sikasso 
erbij betrokken. In Mali, zijn er 1 000 000 Peul. Niet alle Peul willen de FLM steunen.

Meer weten over FLM Front de Libération du Macina
http://www.jamestown.org/programs/tm/single/?tx_ttnews%5Btt_news
%5D=44593&cHash=8b46b953b2373675d248929a39f8264b#.VkeqL9Ivet- 
http://afrikhepri.org/empire-du-macina-diina/

Slecht nieuws
1 Slachtoffers in Mekka Mali rouwt om zijn 270 slachtoffers (van 1687 in totaal).
2 Malaria Veel Malinezen lijden en sterven aan een nieuwe soort malaria.
3 Incidenten in Kidal Conflicten tussen de Toeraegs en het Malinese leger, eerste minister

http://afrikhepri.org/empire-du-macina-diina/


niet welkom. De President moest eerder terug uit Frankrijk. 
Goede nieuws
1 Economie Zou weer groeien dankzij buitenlandse investeerders
2 Bezoek IBK in Frankrijk Oktober 2015 De Président kon de geldschieters overtuigen. Hij
kwam terug met een beloofde : 3, 2 miljard € voor de periode 2015/2017.

NEDERLAND
Jubileum steun aan het dorp 22 augustus 2015

10 j steun dankzij de samenwerking met Abdou Kasse, de voorzitter van de Landbouw veeteelt coöperatieve Lekel, onze partner

In december 2005 kwam ik voor de eerste keer in het dorp. De pinassier, de bootman had
mij beloofd dat wij naar een dorp zouden varen waar geen toubab komt. Ik was direct
verkocht/verliefd op dit Sahel dorp dat eruit zag als een mini Djenne metleemhuizen en
straatjes die naar de schattige moskee leiden. Ik hoorde kinderstemmen in de verte. In een
leemgebouwtje zat een tiental kinderen op de grond en zij werden begeleid door een
enthousiaste onderwijzer. “Kom binnen”, zei hij. Wij gingen braaf achterin het lokaal zitten.
Er was pauze. 'Hoe kan ik u helpen?' vroeg ik. Het antwoord luidde: met leesboeken, geen
schoolboeken. Zo is het begonnen. Ik kwam terug met Franse leesboeken in Turkse tassen 
en bleef daar vaak in de wintermaanden :  kennis maken met de dorpelingen, een eerste 
klein leeszaal inrichten en activiteitenbegeleiders trainen.
In 2007 is de stichting opgericht. Op 22 augustus was er een bescheiden feest om het 
jubileum te vieren samen met familie, vrijwilligers en vrienden van de stichting. Er zat € 
1300 in de spaarpot. Hartelijk bedankt! In 2016, komt een Mali middag, die toegankelijk is 
voor iedereen voor iedereen. Meer informatie hierover komt later.

28 november Welkom bij de Kermesse Francophone in Den Haag van 12 tot 18u
ISH Internationale school Wijndaelerduin 1 Kijkduin
Iedereen is welkom voor deze bijzondere internationale gebeurtenis. Vriendelijke sfeer,
gelegenheid om Frans te praten en te genieten van eten en drinken uit alle Franstalige
landen: Afrika, Egypte, Libanon, Marokko, Zwitserland, Vietnam, regio's uit Frankrijk.
Boeken, kleding, curiosa en speelgoed zijn ook te koop. Het geld gaat naar goede doelen
van geselecteerde projecten. Ik doe weer mee. Jullie kunnen mij vinden in 'België' waar ik
de 'assiettes de charcuterie' voorbereid. Na 14u heb ik wel tijd om te kletsen …



Lezingen Presentaties Mali
Oproep: Weten jullie een groepje mensen, een stichting of een organisatie bij wie ik een
presentatie kan houden? Dat kan ook in een woonkamer voor een klein groep.
In oktober 2014 gaf ik een presentatie van 'Een Sahel dorp' in de SOOP in Amsterdam voor
de groep van de cursus Frans van Els.
Ik geef 3 soorten presentaties:
• Virtuele reis in Mali (voor een brede doelgroep)
• El Qaida en terrorisme in de Sahel (politiek, link met geschiedenis)
• Sahel Peul dorp en het project van de stichting (concreet, ook voor kinderen )

SLOTWOORD Educatie voor iedereen, ook voor de armsten!
'Instruire en s'amusant a toujours été un grand principe des maîtres de jadis'.
'Leren gaat samen met ludieke activiteiten. Het is een basis geweest van de vroegere
Meesters' (mijn vrije vertaling). Dit citaat is van Amadou Hampate Bâ, schrijver en
onderzoeker over de orale traditie. Hij heeft mij altijd geïnspireerd in het project van
Sareseyni. Ik heb de activiteitenbegeleiders getraind zodat zij de verhalen/boeken vertellen
en niet alleen voorlezen. Volgens de directeur van CAP, staat de regio van Sareseyni niet
open voor ontwikkeling. Weinig Peul sturen hun kinderen naar school. Soms een of twee per
familie, onderwijs blijft duur. Er zijn meer Talibés in het dorp dan scholieren. Het lijkt mij
beter om de jeugd ludieke en educatieve activiteiten te bieden die hun geest stimuleert in
plaats van hen een wapen/kalanischkov te geven. De stichting beantwoordt de behoefte van
deze kinderen. Help ons om de educatie voor iedereen te garanderen!

Françoise Haeck 
Voorzitter
francoisehaeck14@gmail.com 
Tel 003120 6257173/0031625257035


