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Doelstelling
De statutaire doelstelling van Stichting VivaSahel is:
Het eenmalig of doorlopend financieel ondersteunen van projecten en organisaties
zonder winstoogmerk, die ten doel hebben het verbeteren van de
levensomstandigheden van arme bevolkingsgroepen in Niger en voorts al hetgeen met
een en ander rechtstreeks of zijdelings verband heeft of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin van het woord.
In de praktijk komt dit erop neer dat Stichting VivaSahel als doel heeft om de
bevolking in de Sahel, met name in de Sahel in het noordwesten van Niger, structureel
te helpen om het leven daar leefbaarder te maken.
Wie zijn wij?
VivaSahel is een kleine stichting, bestaande uit vrijwilligers in Nederland, met
beperkte financiële middelen.
VivaSahel wil met deze beperkte middelen kleinschalige veranderingen teweeg
brengen, die de bevolking helpen om zich te ontwikkelen, zodat zij in de toekomst
zelfstandig verder kan.
Stichting VivaSahel werkt voor de uitvoering van haar doelstelling samen met de
lokale NGO Groupement Protef (Groupement PROTection Environnement et
Faune), opgericht en gevestigd in de districtshoofdstad Filingué, Niger.
De samenwerking met de lokale bevolking is heel belangrijk. Afhankelijk van de
noden, zetten wij ons gezamenlijk in om projecten op te zetten die een duurzame
oplossing bieden en de bevolking ondersteunen in het bereiken van een betere
kwaliteit van leven en zelfredzaamheid.
Bestuur, vrijwilligers en Comité van Aanbeveling
Het bestuur van Stichting VivaSahel werkt op vrijwillige basis en bestaat uit:
Marlies Swen
Voorzitter
Josée van de Laar
Penningmeester
Nel Dekker-Pierhagen
Secretaris
Dogo Mayaki, onze ambassadeur in Niger
hij is opgegroeid in Niger en heeft vele jaren in Nederland gewoond. Hij spreekt dus
ook Nederlands. Hij kent de problematiek in Niger als geen ander, kan het bestuur
adviseren over een goede projectaanpak en kan goed communiceren met onze partner
en de bewoners van de projectregio. Hij ontvangt hiervoor een kleine vergoeding,
door enkele donateurs speciaal hiervoor geoormerkt.
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Vrijwilligers
Om vanuit Nederland de samenwerking met de NGO Protef optimaal te houden
worden wij ondersteund door drie vrijwilligers:
Caroline ter Braak:
zij verzorgt de lay-out van alles wat gedrukt dient te worden: folders, visitekaartjes,
posters en programma’s voor de benefietconcerten, etc.
Tjeerd Klerk:
is onze webmaster. Hij heeft de website ontworpen en maakt up-dates indien nodig.
Protef : werkt in Niger op basis van vrijwilligheid aan de projecten mee. Alleen als
iemand langdurig voor VivaSahel onderweg is en onkosten maakt, betaalt VivaSahel
een dagvergoeding van ongeveer €10 plus de onkosten.
Comité van Aanbeveling
Paul Rosenmöller
Jan Pronk

Fréderique van Asperende Boer
Chris Rey

Ex-parlementariër
Hoogleraar theorie en praktijk internationale
samenwerking in Den Haag. Voormalig minister van
ontwikkelings-samenwerking
Niet westerse sociologe
agrobosbouw en duurzame landbouw Afrika

Projecten 2017
Microkredieten
De reeds in vorige jaren verstrekte (en gecontroleerde) microkredieten voor de
vrouwen zijn helaas gestopt. Er waren dit jaar grote problemen, zodat de vrouwen niet
konden terugbetalen wegens de wederom mislukte oogst en de herhaling van de
overstroming.
De vloedgolf en zijn gevolgen
Tamaci is wederom door een vloedgolfgetroffen, maar niet zo dramatisch als in de
vorige jaren. VivaSahel heeft € 7.500 voor bonenzaad gegeven zodat er gekweekt kon
worden in het koude seizoen.
Door de vloedgolf in 2017 is het dak van de school ernstig beschadigd. Men heeft de
overheid gevraagd de schade te herstellen.
Schooltuin
Vanaf oktober zijn de leerlingen en meesters weer begonnen met de voorbereidingen
voor het volgende seizoen.
De inheemse bomen rondom het schoolterrein doen het goed. 240 Boompjes lijken te
zijn aangeslagen, er 100 boompjes bijgekomen.
Schoolmaaltijden
Vanwege de uitermate slechte oogsten van de laatste jaren gaat VivaSahel, op advies
van Dogo Mayaki, door met het overmaken van geld (€23.000) naar Protef voor
schoolmaaltijden in Tamaci: zonder eten kan je immers niet goed leren.
Met de twee grote pannen die al eerder aangeschaft waren, worden door twee
weduwen uit het dorp dagelijks, behalve in het weekend, maaltijden voor de
schoolkinderen gekookt.
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Schoolbanken : voor de school in Chikal schoolbanken zijn 89 aangeschaft (€3750)

De hoofdonderwijzer voor zijn klaslokaal in Chikal

Toiletgebouwtjes: bij de technische school in Filingué zijn 2 toiletgebouwtjes
geplaatst: één voor de meisjes, één voor de jongens (€5000)

Teff
De import van Teff is dus niet gelukt omdat het te duur is om het naar Niger te
transporteren. Hetzelfde geldt voor de Bamboe: de import daarvan in Niger is niet
van de grond gekomen.
Koken met de zon
Ondanks dat onze donateur Henk Blok zich intensief bezig heeft gehouden met het
bevorderen van koken met de warmte van de zon in plaats van met hout in Afrikaanse
landen, is ook dit project niet aangeslagen. De vrouwen in Tamaci zijn heel
behoudend, bang voor vernieuwingen. Bovendien vinden ze hun pannen te groot voor
solarboxen etc.
Anticonceptie
Er is een stichting in Niamey die zich hiermee bezig houdt: Marie Stopes.
Dogo, onze vertegenwoordiger, heeft herhaaldelijk tevergeefs contact gezocht. De
laatste keer werd hem verteld dat deze stichting niet naar Tamaci kan omdat het daar
te onveilig is i.v.m. rebellen, Boko Haram en Al Quaida.
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