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Nieuwsbrief oktober 2017
Beste donateurs, belangstellenden en vrienden,
Sinds de vorige nieuwsbrief is er weer het een en ander te melden!
Om te beginnen:
De schoolmaaltijden
Vanaf januari ’17 is er door VivaSahel € 27.500 overgemaakt voor de schoolmaaltijden, 1 maaltijd
per leerling per schooldag à €0,95. Er zijn 220 leerlingen.
Ze kunnen nu enige tijd voort. Dat is hard nodig, want de oogst is…….op het laatste moment
wederom mislukt. Het leek goed te gaan, maar in de laatste week heeft het net die ene, cruciale keer
niet geregend. Nu doen de wormen zich tegoed aan de gierst, zie foto’s.
Bonenproject
Mede dankzij enkele verjaardagen had VivaSahel de mogelijkheid om €7.500 op te sturen voor snel
groeiend bonenzaad. Het zaaien is namelijk mogelijk dankzij het feit dat de grond nu nog wat
vochtig is.
Een deel van de opbrengst gaat naar de schoolmaaltijden en een deel gaat, in gedroogde vorm, naar
de graanbank, om volgend jaar opnieuw te kunnen zaaien.
En nu ons plan voor de toekomst:
Het bouwen van een dam in de oude rivierbedding om in het regenseizoen water te kunnen
opvangen en bewaren. Dit is een project dat door Tamaci al twee jaar geleden is ingediend, maar
door de overstromingen was een groot deel van het dorp weggespoeld en besteedden we ons geld
aan noodhulp en wederopbouw.
De werkzaamheden worden door de mensen uit het dorp zelf gedaan, waarvoor ze een vergoeding
krijgen. Werkgelegenheid, dus! Gepland is dat het drie maanden gaat duren.
Aan materiaal is er niet veel nodig (€450). Het totaal komt neer op €14.191.
De blog
Zoals u misschien weet, is er sinds enkele maanden een VivaSahel-blog, die regelmatig door
Marlies wordt bijgehouden als er nieuws is, of als er interessante dingen te vermelden zijn:
stichtingvivasahel.blogspot.nl .
NB Als u erop geattendeerd wilt worden dat er nieuws is toegevoegd aan de blog, kunt u dat aan de
stichting melden.
We hopen van harte dat u onze stichting ook verder blijft steunen.
Met vriendelijke groet,
Nel Dekker, secretaris
Marlies Swen, voorzitter
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