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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, 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

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.
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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

ambassadeur in Niger
Dogo Mayaki, 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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Projecten 2018

Bomenproject:

Chris Reij, uit ons Comité van Aanbeveling, heeft ons voorgelicht over de
mogelijkheden van vergroening in onze regio. Hij heeft een groot vergroeningsproject
in een andere regio van Niger, in de buurt van Zinder, oostelijk Niger. We hebben een
groep mensen uit Tamaci en omstreken daarheen laten gaan zodat ze zelf hebben
gezien hoe het werkt en wat de verbluffende resultaten zijn.
Bij terugkomt in Tamaci is een bijeenkomst belegd met alle geledingen van de
bevolking van de regio. Unaniem is besloten, een dergelijk project in Tamaci te
starten.
Omdat VivaSahel 10 jaar bestond, hebben wij als verjaarscadeau gevraagd om 10.000
bomen. Het werd ongeveer de helft, maar toch véél bomen!
Probleem: uit Mali zijn een aantal veeboeren met kudden (Peulh) gevlucht en
neergestreken in de omgeving van Tamaci. Zij houden zich niet aan de afspraken om
hun vee niet te laten eten van jonge aanplant. Voorlopige oplossing: de gekochte
jonge boompjes zijn in omheinde terreinen, zoals ziekenhuis, school en privétuinen
geplant.
Nog ongeveer €3000 is op onze rekening gereserveerd voor de aankoop van
boompjes.
De school: door de vloedgolf in 2017 is het dak van de school ernstig beschadigd.
Men heeft de overheid gevraagd de schade te herstellen, maar de overheid heeft het
weer laten afweten. Daarom heeft VivaSahel in januari het verzoek gekregen om het
dak te herstellen. Wij hebben €1000 overgemaakt voor de herstelwerkzaamheden.
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Het dak van de maternité heeft dit jaar ook schade opgelopen door heftige regens.
Daarvoor is €3000 overgemaakt. De maternité functioneert prima!
schoolmaaltijden
Vanwege de uitermate slechte oogsten van de laatste jaren gaat VivaSahel, op advies
van Dogo Mayaki, door met het verschaffen van voldoende geld via 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 en in de
Schoolvakanties maaltijden voor de kinderen gekookt.

Schooltuin
Men probeert groenten etc. te verbouwen.
De inheemse bomen rondom het schoolterrein doen het goed.
Bonen
De oogst van de giert was mislukt door de onregelmatige regenval.
Omdat VivaSahel niet voor het hele dorp gierst kon aanschaffen en toch wilde helpen,
hebben we op advies van Dogo Mayaki bonenzaad gekocht: omdat de grond nog
enigszins vochtig was, kon het aanslaan. Het bleek een uitkomst!
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Als een deel van de bonen na het oogsten ervan gedroogd worden, kan er opnieuw gezaaid worden,
zodat er weer opnieuw een oogst komt. Etc.
Schooltuin
Ook dit jaar heeft de schooltuin onze aandacht en is VivaSahel bereid, eventueel te helpen met de
aanschaf van benodigde zaden.
Tot slot:
De bouw van een dam bij Tamaci : Het was een mooi plan, maar helaas zijn de
mensen in Tamaci het onderling niet eens geworden over de bezoldiging. Dit project
werd door de plaatselijke bewoners vergeleken met projecten van Grote Stichtingen
die een redelijk salaris kunnen uitbetalen. VivaSahel kan dat niet.
Anticonceptie
Er was een stichting in Niamey die zich hiermee bezig hield: Marie Stopes.
Helaas is de stichting vorig jaar het land uit gejaagd… men was bang dat de vrouwen
stiekem onvruchtbaar gemaakt werden.
Het is een zeer gevoelig onderwerp in het overwegend islamitische Niger. We menen
dat we als VivaSahel onvoldoende kunnen bijdragen aan een verandering op dit vlak.

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34297526. Giften zijn aftrekbaar van de
belastingen.
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