
Planning project Nalou 2019. 

De voortzetting van  onze preventieprogramma’s zoals familyplanning, muskietennetten voor de 

baby’s , zwangere vrouwen en kleuters, de screening  van de ondervoede kinderen en het toedienen 

van antiworm medicatie is gepland.  

Voor het  schooljaar 2019-2012  hopen we  ook  dit jaar  voor al  de afgestudeerden fietsen en voor 

alle leerlingen van de basisschol  uniformen te kunnen voorzien. 

De vrouwen plannen dit jaar te experimenteren met de teelt van aardappelen. Aardappelen komen 

meer en meer op het menu en de teelt is vrij eenvoudig en snel. Op hun vraag zullen we dit jaar 

investeren in de installatie van een multifunctionele (pellen en malen) graanmolen en de behuizing 

ervan. Voor de exploitatie voorzien we een opleiding. Het zware dagelijkse werk van het stampen 

van granen valt hiermee weg. Een aanzienlijke verbetering van het leven van de vrouwen!!   

Dit jaar zal eindelijk het dak van het medisch centrum worden geïsoleerd. Onder de metalen platen 

wordt het in de zomer bloedheet. De jongeren van het dorp zullen de schrijnwerker helpen deze klus 

uit te voeren. 

In het voorbeeldterrein van de RNA ( régénération naturelle assistée) voorzien we een boomplanting 

in de maand mei. Het gebruik van de Groasis waterboxen werd vorig jaar op kleine schaal uitgetest. 

Daaruit hebben ze veel kunnen leren mede dankzij de begeleiding door een medewerker van  PPD ( 

Parners Pays Dogon). De resterende waterboxen zullen nu worden gebruikt voor de aanplanting van 

een 50tal extra bomen. De expert van Eco Sahel zal hen helpen bij de keuze van de bomen.  Een 

medewerker van Eaux et Fôrets werd gevraagd hen te helpen met zijn expertise.  

Het grote plan en de grote droom van alle bewoners van Nalou zal eindelijk worden gerealiseerd. 

Tijdens ons verblijf hebben we het startsein, met een dikke cheque, gegeven voor de bouw van een 

waterspaarbekken voor de opvang van regen. Het terrein werd ondertussen klaargemaakt en de 

jongeren zijn gestart met het kappen van stenen. Een regenspaarbekken  moet de bewoners toelaten 

buiten hun gewone oogst, op een duurzame manier, 2 à 3x extra groenten oogsten te realiseren. 

Naast voedselzekerheid en voldoende voedsel zullen ze het surplus aan groenten kunnen verkopen. 

Op die manier moeten ze op middellange termijn onafhankelijk worden van de steun van 

internationale partners.   

Als alles volgens plan verloopt zullen de werken klaar zijn na 1 jaar. De afbetaling van de werken 

duurt wat langer… 

 


