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Mali kerst nieuwsflits, december 2021
Het jaar is bijna ten einde. Voor ons scholenproject kunnen wij terugkijken op een geweldig jaar. Alle sponsors zijn ons
weer trouw gebleven en ook nieuwe sponsors hebben zich gemeld. Na onze oproep in de nieuwsflits van september
hebben zeven nieuwe sponsors zich gemeld. Voor Saran Bogayogo zoeken we nog een sponsor en de tweeling Adam
en Awa Konata kunnen inmiddels 2 jaar naar school.

Saran Bogayogo

De kofferbakverkopen konden eindelijk weer van start gaan. Ik heb op twee kofferbakverkopen gestaan. Deze hebben
een bedrag van 574,00 € opgebracht. Via internet probeer ik ook nog kleding en andere spullen te verkopen. Daar
druppelen ook inkomsten vanbinnen. Mijn broer is nog bezig met de verkoop van Cd’s die van een overleden vriend
zijn geweest. Ook hebben wij ontzettend veel Lp’s ontvangen van een goede bekende. Dit heeft ook een prachtig
bedrag opgebracht van € 404,00.
Bij het Lycée Gérard Jean Kramer is een aantal jaren geleden ook het Complexe Scolaire Gérard Jean Kramer van start
gegaan. Er is toen begonnen met de opstart van 2 klassen. Inmiddels is het Complexe uitgegroeid tot een volwaardige
school met in de eerste cyclus 6 klassen met in totaal 191 leerlingen. In de tweede cyclus bevinden zich 3 klassen met
in totaal 56 leerlingen. Sayon Keita en zijn team hebben dit op eigen kracht gerealiseerd. Daar zijn wij dan ook
ongelooflijk trots op. Op het Complexe Scolaire Gérard Jean Kramer sponsoren wij 3 leerlingen.
In totaal werken er ook 11 leerkrachten en 5 mensen op de administratie.
Ondanks dat de scholen bijna 6 maanden gesloten zijn geweest door corona hebben ze toch een redelijk goed leer
resultaat gehaald. Wel minder dan voorgaande jaren. Ook hier zijn er net zoals in Nederland leerachterstanden. Helaas
is er daar geen pot met geld die de overheid beschikbaar stelt voor de scholen. De privéscholen hebben tijdens de 6
maanden sluiting geen enkele vorm van financiële hulp of subsidie ontvangen van de overheid.
Tot zover alleen maar goed nieuws. Helaas is er ook minder goed nieuws te melden. Dit gaat over het Lycée Gérard
Jean Kramer.
Dit heb ik 3 weken geleden vernomen. Het schooljaar op het Lycée is 1 november pas van start gegaan. Door corona
hebben alle examens later plaats gevonden. Er was daardoor ook later inzicht in hoeveel leerlingen er door de overheid
aan het Lycée Gérard Jean Kramer werden toegewezen. Nu blijkt uit de begroting die Sayon Keita de directeur aan mij
heeft gemaild, dat de overheid geen enkele leerling aan het Lycée heeft toegewezen. Ze hebben iedereen naar een
publieke school gestuurd.
Dit betekent dat in de 10de klas (de startklas) geen enkele leerling is begonnen. Er zitten voor schooljaar 2021-2022 in
totaal 65 leerlingen op het Lycée. De overheid betaald voor 45 leerlingen een bijdrage van €192,00 euro per leerling.
De overige 15 leerlingen worden door ons project gesponsord en 5 leerlingen laat de directeur gratis studeren. Die
ouders hadden geen financiële middelen om hun kind te laten studeren.

Vorig jaar waren er door de overheid 20 leerlingen toegewezen om in de 10de klas te beginnen. Doordat er nu geen
enkele leerling in de startklas is begonnen resulteert dit in een tekort op de begroting € 3800,00. Immers het Lycée
heeft minder leerlingen waar de overheid een bijdrage voor betaald. Sayon Keita heeft de minister met klem gevraagd
om oog te hebben voor de financiële situatie van de privéscholen in Bamako en deze situatie te verbeteren.
Sayon Keita heeft een dringende oproep aan ons gedaan om dit tekort aan te vullen om zo het schooljaar 2021-2022
te redden. Omdat er voldoende geld op de rekening van het project staat, hebben wij besloten om dit tekort aan te
vullen. Voor de 5 leerlingen die nu gratis studeren wordt er dan ook weer schoolgeld betaald uit het project. Nu kunnen
de 65 leerlingen en alle leerkrachten die er werken hopelijk weer in alle rust en zonder financiële zorgen het schooljaar
afmaken.
Hopelijk is de situatie voor het schooljaar 2022-2023 gunstiger en ziet de overheid in dat ze de particuliere scholen
niet in de kou kunnen laten staan.
De directeur heeft mij gemaild en bedankt alle sponsors uit de grond van zijn hart voor het redden van het schooljaar.
Hij wenst ons een goede kerst en een gelukkig en gezond 2022 en bovenal een lang leven.
Het is fijn om de nieuwsbrief met goed nieuws te kunnen eindigen.
Het Centrum de Coupe et Couture is inmiddels in volle gang. Er is een feestelijke eenvoudige opening geweest, waar
veel mensen uit de buurt op af kwamen. Er zijn 10 leerlingen gestart. 4 leerlingen volgen ook lessen op het Lycée
Gérard Jean Kramer. Dit is pittig, zij volgen een dubbel programma. Petje af voor deze leerlingen. De mensen in de
wijk zijn ontzettend blij met de start van dit centrum. Het is geweldig dat deze sponsor op ons pad kwam zodat in ieder
geval voor twee jaar deze opleiding door kan gaan. Ik was aangenaam verrast dat het centrum naar mij is vernoemd.
Het heeft geen zin om hier tegenin te gaan. Dit besluit van de directeur staat dan vast. Ik heb het maar over mij heen
laten komen. Ik vind het wel bijzonder dat ik nu samen met mijn vader op het uithangbord voor de school sta. Toen ik
de foto’s zag, werd ik er wel emotioneel van. Dit gold ook voor mijn broer en zus. Het is ontzettend jammer dat ik in
februari 2022 weer niet naar Bamako kan afreizen. Nu maar hopen dat het in 2023 weer mogelijk is.

Nog meer goed nieuws. 9 December jl. stond ons project weer in de krant in de rubriek ‘Lezers helpen lezers’.

Hier hebben wij al meer dan 100 reacties op ontvangen en inmiddels ook al honderdduizenden punten. Mijn zus en ik
kunnen weer aan de gang met tellen. Zoals bekend schaffen wij voor deze punten Senseo’s, waterkokers en
filterkoffiezetapparaten aan (kan alleen van het merk Philips). Deze verkopen wij onder de winkelprijs. Uiteraard zit er
ook twee jaar garantie op de apparaten.

Mochten jullie zelf een apparaat nodig hebben, iemand in de directe omgeving of op het werk, denk er dan aan om
dit via ons aan te schaffen. Zo genereren wij weer inkomsten voor ons mooie schoolproject.
Douwe Egberts punten zijn nog steeds van harte welkom voor ons project.
Het is bijna kerst. Door corona zal dit waarschijnlijk bij veel mensen in kleinere kring en in de eigen bubbel gevierd
worden. Wij spreken de wens uit dat ondanks deze beperkingen iedereen een fijne kerst heeft. Ook wensen wij
iedereen een gezond en gelukkig 2022. Dat er vele lichtpuntjes op ieders pad mogen komen.
Tot slot willen wij alle trouwe sponsors en belangstellenden bedanken voor het vertrouwen dat u ons weer heeft
gegeven in het afgelopen jaar. Wij zijn hier ongelooflijk blij mee.
Tot de volgende nieuwsflits.
Vriendelijke groeten,
Anja, Eddy en Roelie Kramer

