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Mali kerstnieuwsflits 2020
Beste sponsors en belangstellenden,
In alle opzichten beloofde 2020 een mooi jaar te worden, totdat het Coronavirus de hele wereld op zijn kop zette.
Zo ook in Bamako. De scholen sloten en een avondklok werd ingesteld. Een avondklok in Bamako betekent dat veel
kraampjes die het van klandizie in de avond moeten hebben hun inkomsten in rook zagen opgaan. Zo ook de moeder
die met haar kraampje op het kruispunt staat vlakbij waar ik altijd logeer. Gelukkig worden er drie van haar kinderen
door ons project gesponsord. Over de betaling van het schoolgeld hoeft ze zich gelukkig geen zorgen te maken.
Afgelopen week hoorde ik van Sayon Keita dat de besmettingen in Bamako ook weer aan het oplopen waren.
Het bezoek van Sayon Keita, de directeur van de scholen waar iedereen zo naar uitgekeken had, moest worden
afgeblazen. Wanneer dit nu kan gaan plaatsvinden daar heb ik nog geen idee. Ook mijn reis naar Bamako in februari
2021 kan niet doorgaan door deze coronapandemie.
Zeker nu had ik graag gewild. Afgelopen oktober kreeg ik bericht dat Amadou, de man van Marja waar ik altijd logeer
onverwachts was overleden. Alles gaat nu op afstand en ik had Marja graag zelf in de armen willen sluiten. Ik denk
met warme herinneringen terug aan de gastvrijheid en vriendelijkheid van Amadou. Thuis heb ik nog twee prachtige
houten beelden uit de Dogon staan die ik een aantal jaren geleden van hem heb gekregen. Dat vond ik een heel mooi
en bijzonder cadeau om te krijgen.
Hassan, een vriend van Amadou en Marja is 10 december 2019 overleden. Mijn vader kende Amadou en Hassan ook.
Misschien dat zij elkaar boven of op een andere plek weer hebben ontmoet. Dat vind ik een mooie gedachte om aan
vast te houden.
De scholen zijn in september weer geopend. De examens die in mei/juni moesten
plaatsvinden zijn in oktober geweest. De bedoeling is dat de scholen in januari aan het
schooljaar 2020-2021 gaan beginnen. Er moet aardig wat achterstand worden ingelopen.
Wij hebben alle vertrouwen in de directeur en zijn team dat dit voor een groot deel gaat
lukken!
Sayon Keita heeft inmiddels een tweedehands smartphone. Die heeft hij van een vader
van een leerling gekregen. Dat is superfijn voor de communicatie. Hij kan nu appen en ook
leuke foto’s sturen, zoals deze foto van het hijsen van de vlag op het Fraternité. Ik begreep
dat hij nog druk aan het oefenen is om alle functies onder de knie te krijgen.

Financieel gezien heeft het project nauwelijks inkomsten gemist. De kofferbakverkopen gingen niet door. Daarvoor in
de plaats kregen wij vanuit de verkoop van zelfgemaakte mondkapjes € 500,00 gedoneerd. Een vriendin heeft hiervoor
weken achter de naaimachine gezeten.
Ook de donaties van de Wereldwinkel en de Kringloopwinkel, beide uit Woudenberg, bleven doorgaan. En de beide
kerken waar onze vader altijd kwam hebben tijdens de online kerkdiensten ook weer gecollecteerd voor het project.
Douwe Egberts punten bleven komen. Regelmatig vond ik weer een envelop in de brievenbus.
Geen enkele sponsor is afgehaakt. We hebben er zelfs een aantal nieuwe vaste sponsors bij gekregen die een leerling
voor een aantal jaren gaan steunen. Dat is goed nieuws en wij zijn erg blij in het vertrouwen dat iedereen in dit project
heeft en blijft houden.
Ook kregen wij weer een aantal zakken met walnoten van een vader van een vriendin. Hij
heeft een gigantische boom in de tuin staan, zoals u op deze foto kunt zien. De noten zijn
overheerlijk en waren in een mum van tijd verkocht. De opbrengst was € 96,50.
Hopen dat de boom volgend jaar ook weer zakkenvol met walnoten oplevert.

Door al deze mooie opbrengsten was er ook ruimte om op het Lycée Gérard Jean Kramer WIFI aan te leggen. Dit gaat
in januari plaatsvinden. Het wordt in eerste instantie 2MB. De abonnementskosten en onderhoud zijn op jaarbasis
circa € 200,00 euro. 2MB is genoeg voor ongeveer 10 leerlingen. Zij kunnen dan op internet voor hun studie informatie
gaan opzoeken. Er gaat in shifts worden gewerkt. Dit is toch weer een kleine stap voorwaarts. Misschien dat de WIFI
later uitgebreid gaat worden naar 4MB. Deze kosten komen op circa € 340,00. Zo kunnen wij dan deze nieuwsbrief
positief afsluiten.
Voor veel mensen is dit een moeilijk jaar geweest. Sommige mensen hebben een dierbare verloren andere zijn hun
baan kwijtgeraakt of hebben hun levenswerk in rook zien opgaan. Er zijn veel mensen eenzaam en somber. Ieder heeft
zijn eigen verhaal in deze coronatijd. Ook zijn wij weer 5 weken in lock-down gegaan. Dit geeft voor veel mensen ook
problemen zowel financieel als geestelijk.
Gelukkig gloort er voor de Westerse wereld hoop aan de horizon. In Groot-Brittannië zijn ze al begonnen met inenten.
Nederland en de rest van Europa volgen snel. Wij hopen dat de arme landen, waaronder Mali niet vergeten worden
en dat er voor hun ook snel een vaccin beschikbaar komt. Het mag toch niet zo zijn dat zij worden vergeten.
Laten we denkend aan elkaar en in verbondenheid dit nieuwe jaar 2021 beginnen.
Wij wensen u gezegende kerstdagen.
Vriendelijke groeten,
Anja, Roelie en Eddy Kramer

