
EEN OVERAL PROJECT IN MALI DIT JAAR:

“MARIAMA BARRY”, 
Het bouwen van een basisschool in Solabougouda, zuid Mali
Solabougouda ligt ongeveer 100 kilometer ten zuidwesten van Bamako, de 
hoofdstad van Mali. In dit gebied wonen voornamelijk Maninka die als 
voornaamste bestaanswijze het verbouwen van gierst en sorghum hebben. 
In de loop der jaren zijn nomadische veehouders door de droogte vanuit 
het noorden naar dit gebied getrokken. Vandaag de dag leven dan ook 
verschillende bevolkingsgroepen naast 
elkaar.
Het doel van dit project is niet alleen de 
bouw van een basisschool, maar heeft 
ook als doelstelling om de inwoners van 
Solabougouda en de school te blijven 
ondersteunen op de lange termijn. 
Samen met het dorpscomité, dat is 
opgericht naar aanleiding van dit project, 
is een plan opgesteld om nieuwe 
klaslokalen te bouwen.
Op dit moment zijn er 4 klaslokalen en 
120 naar school gaande kinderen 
verdeeld over 6 groepen. Dit betekent 
dat de kinderen les krijgen in shifts.
Aangezien de ouders financieel 

bijdragen aan het voortbestaan van de basisschool en daarnaast ook 
meehelpen in de constructie werkzaamheden en planning, zijn er vanuit 
de dorpsbewoners geen extra middelen aanwezig om bij te kunnen 
dragen aan een nieuwe uitbreiding en verbetering van de huidige 
basisschool.

Het dorpscomité, dat verantwoordelijk is voor het project, bestaat uit de 
dorpschef, de `supervisor`, de leraren en vertegenwoordigers van de 
drie families in het dorp. Het dorpscomité is tevens verantwoordelijk voor 
de dialoog 
met locale 
autoriteiten 

en dorpsbewoners. De dialoog met de locale autoriteiten 
is van belang om ervoor te zorgen dat het project past 
binnen het locale beleid en dat alle activiteiten worden 
afgestemd met elkaar.
Omdat alle families vertegenwoordigt zijn in het comité, 
bestaat er een nauwe samenwerking die het gemakkelijk 
maakt om alle dorpsbewoners te mobiliseren tijdens de 
bouw en andere werkzaamheden ten behoeve van het 
project.
Stichting Overal heeft op verzoek van het comité 
bijgedragen aan het realiseren van de volgende 
doelen:

• De bouw van meer lokalen, waarvan één gebruikt zal worden als directieruimte en bibliotheek.

• De bouw van 3 latrines op het school terrein (op dit moment zijn deze niet aanwezig)

• Het maken van 60 schoolbanken (zowel voor in de twee nieuwe lokalen, als voor in de laatst 
bijgebouwde)

• De aanschaf van schoolspullen voor de leraren en de leerlingen (pennen, krijt, schriften)


