Amsterdam, 7 maart 2011

Eindverslag project waterput en zonne-energiepomp in Pays
Dogon te Mali.
In februari 2011 ben ik naar Mali gegaan om het project te bekijken en het realiseren ervan
te vieren. Het is een prachtige pomp met heerlijk fris water geworden en iedereen is er erg
gelukkig mee.
Wat ik niet wist, en wat Ana Dolo me daar pas vertelde, was,
dat het niet zo makkelijk (niet zo “pas de problème”) was
gegaan als ik dacht.
Nadat een Malinese geoloog de plek had aangewezen waar
volgens hem een goede kans op het vinden van water
bestond, is Ana gaan organiseren.
Eerst moest hij de eigenaar van de grond benaderen om te
vragen of een put geslagen mocht worden. Toevallig bleek
die verre familie te zijn en wilde wel toestemmen.
Toen moesten de zware wagens met de boren komen;
omdat het regentijd was, kwamen die al snel vast te zitten in
de grond. De enige manier om op de plek te komen was
door een muur van een huis! Gelukkig gaf de eigenaar
toestemming om de lemen muur af te breken en later weer
op te bouwen...
Het boren had nogal wat voeten in de aarde. De rotsachtige grond vraagt veel van een
boor en al snel brak er een. Gelukkig is het bedrijf dat het project had aangenomen, groot
en hadden ze na enkele dagen weer een nieuwe boor op de lokatie. Daarmee werd toen
een gat geboord en na ongeveer 25 meter vond men al genoeg water om voor 12000 liter
per dag te zorgen. Het water is van goede, drinkbare kwaliteit.

Vervolgens werd er met de bouw van het reservoir begonnen.
Dat reservoir met de zonnepanelen werd naast de put aan een
doorgaande weg gebouwd vlakbij de school. Het water uit de put
wordt opgepompt en naar het reservoir getransporteerd door een
buis. Op het reservoir zitten drie kranen met sloten.
De buurvrouw werd als beheerder aangesteld en zij zet de kraan
2 x per dag open (en vaker op verzoek) en int het geld voor het
water. Dat geld wordt gebruikt voor het onderhoud.

Er is een reservoirtje gemaakt waar het gemorste water naartoe
kan stromen en dat is een mooie drinkplaats voor het loslopend
vee.

Toen ik aankwam stond er al een delegatie
klaar: de Chefs van de drie dorpen en een
afgevaardigde van de Hogon (spiritueel
leider). Ze bedankten me uit naam van alle
dorpelingen voor de pomp en put. Na enkele
gloedvolle (van mij ietwat hakkelend in het
frans) toespraken over en weer, kreeg ik als
dank een schaap aangeboden...die hebben
we enkele avonden later met de Chefs en
Hogonafgevaardigde genuttigd.

's Avonds werd er speciaal voor mij een prachtige dansvoorstelling verzorgd door een
groep jongeren uit de dorpen.

In Nederland hebben we dankzij de volgende fondsen en personen het bedrag van
€ 27.195 bij elkaar kunnen krijgen:
Johanna Donk-Grote Stichting

€ 2500

Stichting van Helden -Tucker

€ 2500

Stichting Triodos Foundation

€ 5000

Fred Foundation

€ 9100

Salomon Stichting

€ 200

Haëlla Stichting

€ 2000

Emmaus Eindhoven

€ 200

Emmaus Wageningen

€ 500

Emmaus Haren

€ 500

Emmaus Bilthoven

€ 1000

Privéactie

(vrienden en familie van C.Borggreve) € 3695

Er was € 25.000 nodig, er staat dus nu een reserve
van ruim € 2000 op de Triodos Foundation rekening.
Dat blijft erop staan totdat er een wat groter bedrag
nodig is, bijvoorbeeld voor het vervangen van een
accu of zonnepaneel (en dat door omstandigheden
niet uit de pot voor onderhoud betaald kan worden).
Dat kan nog enkele jaren duren, maar tot dan staat
het geld veilig onder mijn (en van de Triodos
Foundation) beheer. En als dat geld niet gebruikt
hoeft te worden voor dit project, dan zoek ik
in overleg een nieuwe bestemming. Er zijn al
aanvragen bij Ana Dolo binnengekomen, onder
andere voor het bouwen van een school.

Mali is een bijzonder land en ik kan iedereen aanraden om er eens naartoe te gaan; een
prachtige wandeling in Pays Dogon en een bezoek aan de indrukwekkende lemen moskee
in Djenné zijn een paar hoogtepunten. Hoewel zeer arm, zijn de mensen heel aardig en
gastvrij. Op het ogenblik is er een Franse boycot van Mali en dat is catastrofaal voor de
velen die van het toerisme afhankelijk zijn.
Toen wij er waren merkte je dat heel sterk en dat is erg triest.
Ik hoop dat dat in de nabije toekomst zal veranderen.
Nogmaals heel veel dank en vriendelijke groet, Ana Dolo en Charlotte Borggreve
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