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De bouw van een dam bij Tamaci
Vorig jaar kwam het verzoek binnen vanuit Protef om een dam bij Tamaci te
bouwen om te voorkomen dat er weer een overstroming komt. Die dam heeft
ook nut voor de veehouders voor het drenken van vee, voor de landbouwers,
die water kunnen halen voor irrigatie, en voor het dorp – er blijkt immers veel
vis in het water te zwemmen. De werkzaamheden worden in principe door de
bevolking (man en vrouw) zelf uitgevoerd. Er zijn nu onderhandelingen over
het bedrag dat de arbeiders per dag zullen ontvangen.

Tekening van de dam, door onze ingenieur in Niger
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Microkredieten: helaas kan dit project niet doorgaan wegens de problemen met terug
betalen. Door de overstromingen hebben de vrouwen het geld gebruikt om voor hun
gezinnen voedsel te kopen.
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Weer schoolmaaltijden
Van Dogo is het voorstel gekomen om ook dit jaar gierst voor de schoolkinderen van
Tamaci aan te schaffen, waarbij de kinderen op school één maaltijd krijgen. Wij willen
dit project ook dit jaar weer uitvoeren.

maaltijd gekookt
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en gegeten

Schade aan de school in Tamaci
Omdat de overheid niet bereid was de school (kapot door het noodweer van augustus
2017) te repareren, gaat VivaSahel deze taak op zich nemen. De kinderen zitten anders in
de kou, regen en in de wind.

Schade door de stormvloed
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Door storm, wind en regen

5

vergroening
Chris Reij, uit ons Comité van Aanbeveling, heeft ons voorgelicht over de
mogelijkheden vergroening in onze regio. Het lijkt heel haalbaar, maar van het
allergrootste belang is het, de bevolking te sensibiliseren en zover te krijgen dat ze
ervoor open staan en bereid zijn daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Chris Reij
heeft een groot vergroeningsproject in een andere regio van Niger, in de buurt van
Zinder, oostelijk Niger. We willen een groep mensen uit Tamaci en omstreken
daarheen laten gaan om zelf te zien hoe het werkt en wat de verbluffende resultaten
zijn.

Dit terrein zag er nog helemaal niet lang geleden net zo uit als de omgeving van Tamaci
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Barren land in 1985
now complex
production system
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studiebeurs
VivaSahel overweegt in een enkel geval en op voordracht van Dogo Mayaki een
tijdelijke studiebeurs te verstrekken. Het gaat om weesmeisjes. In het verleden heeft
VivaSahel dat ook een paar keer met succes gedaan: die meisjes hebben werk
gevonden en kunnen hun broertjes en zusjes onderhouden.
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