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De Stichting Mali-Waalsdorp (opgericht in 1999).  
De naam ‘Waalsdorp’ geeft de thuisbasis aan: de Montessorischool Waalsdorp in Den Haag. 
Tussen deze school en de basisschool in Endé in het Pays Dogon in Mali ontstonden in 1999 
de eerste contacten.  
 
Stichting Mali-Waalsdorp stelt zich ten doel het onderwijs in het dorp Endé te ondersteunen. 
De steun uit zich concreet door de financiering van één van de groepsleerkrachten op deze 
basisschool. Stichting Mali-Waalsdorp breidt deze steun  regelmatig uit met eenmalige 
projecten zoals bouw van een bibliotheek op het terrein van de school, de bouw van twee 
leslokalen ten behoeve van het voortgezet onderwijs eveneens in Ende, financiering van 
schoolbanken en tafels, de aanschaf van computers, beamer en camera ter ondersteuning en 
verbetering van het onderwijs. In 2011 kwam een delegatie van 3 onderwijsmensen uit Endé 
naar den Haag om snuffelstages te doen bij diverse onderwijs- en culturele instellingen en 
maatschappelijke instellingen op het gebied van de gehandicaptenzorg. Kennis hier opgedaan 
probeert men te vertalen naar de werksituatie in Mali. Belangrijk speerpunt was de 
kwalitatieve verbetering van het onderwijs. 
 
Een belangrijk onderdeel van de doelstelling van stichting Mali-Waalsdorp vormt het contact 
tussen de kinderen en jongeren van beide landen en de onderlinge culturele uitwisseling. 
Voortkomend uit een uitwisselingsproject bestaan er nog steeds contacten tussen jongeren uit 
Endé en Nederland. Stichting Mali-Waalsdorp is thans bezig om te komen tot een 
jongerenbestuur. 
 
 
Werkwijze 
De relatie tussen Nederland en Mali is bij aanvang ontstaan op verzoek van de Malinezen. Die 
start bepaalt nog steeds het karakter van de samenwerking: de Malinezen bepalen de 
prioriteiten, de Nederlanders ondersteunen.  
 
Door de politiek instabiele situatie die in Mali ontstond na de coup van april 2012 en de 
daaropvolgende oorlog, hebben wij in onze samenwerking noodgedwongen een pas op de 
plaats moeten maken. De hongersnood, ten gevolge van mislukte oogsten en torenhoge 
voedselprijzen, die het gebied in hetzelfde jaar ook teisterde deed ons besluiten om in dat jaar 
noodhulp te verstrekken. De structurele projecten werden vooruitgeschoven tot een stabieler 
klimaat investeringen weer zinvol maakt. 
 
Onze partners  
Wij werken samen met de plaatselijke bevolking en de plaatselijke autoriteiten. Op de eerste 
plaats met de gemeenteraad van de cercle Kani-Bonzon waaronder het dorp Endé valt. Door 
de politiek van decentralisatie in Mali is er naast de traditionele dorpsorganisatie, met een 
chef de village aan het hoofd van een raad van dorpsoudsten, ook een stelsel van gekozen 
volksvertegenwoordigers. Onze partners voor het onderwijs zijn de staf en het docententeam 
en de ouderraad van de school in Endé en de schoolbegeleidingsdienst, die overigens de hele 
regio bedient.  
 
Situatieschets 
Ende ligt in de cercle Bankass, region Mopti in de West Afrikaanse republiek Mali. Ende 
maakt deel uit van de Pays Dogon. Mali staat genoteerd op de 4e plaats van de wereldranglijst 



van de vijf armste landen en daarbinnen neemt het Dogongebied nog een speciale positie in. 
Ook naar Malinese begrippen behoort deze landbouwstreek tot de armste van het land. Het 
gebrek aan middelen en mogelijkheden maakt het voor de bewoners zwaar om te overleven en 
voor beroepsbeoefenaars, zoals medisch en onderwijzend personeel zwaar om hun taak te 
volbrengen. Het isolement van de streek heeft er in het verleden toe geleid dat aansluiting met 
activiteiten vanuit de Malinese overheid of organisaties voor ontwikkelingssamenwerking  
soms niet of moeilijk op gang kwam.  
Wij zijn met onze stichting aangesloten bij de koepelorganisatie PartIn, die gesprekspartner is 
van de rijksoverheid en de belangen behartigt van de kleinere particuliere initiatieven.  
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