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ToekoÍnst garandereÍr
Afgelegen Dogondorp in Mali groeit dankzij Hasseltse
organisatie Kattendans uit tot bloeiende gerneenschap
Tony DUPONT
Haar solidariteit met het Zui-
den is haast grenzeloos, maar de
politieke en economische situa-
tie in tal van landen daar maakt
haar naar eigcn zcggcn w:lt ntis-
troostig. Die ene noodkreet ech-
tet over een drei6Jende hongers-
nood in Nalou, een Dogondorp
rnet zo'n tweeduizend inworrers
in het West-Afrikaanse land Ma-
Ii, neen, die kon ze niet negeren.

Hct veranderde vijfrien jalr gc-
leden het leven van Marie Jean-
r.rc Vanturykon:r uit Hassek (Zz)
lid vau de vzw Kattendans, een
organisatie die mensen samen-
brengt rond kunst, cultuur en de
Noord-Zuidproblernatiek. Kar-
tendans zamelcle geld in en kon
in Nalou de grrranschuur op-
nieuw mee helpen vullen. Sir.rds-
ctien trelct Marie Jeanrte Vantuy-
l<om jaarlijks enkele maanden
naar Mali en beweegt ze hemel
en aarde om er allerl-rande pro-
jecten te lanceren en rlp tc vol-
gen. Nalou groeide daardoor uit
tot eeu bloeiende gemeenschap,

",Ach, het houdt me bezig. Bo-
venclien geeft het een diepere be-
tekenis aan mijn leven".. zegt de
hedendaagse nrissionaris.

Marie Jeanne Vantuylionr !r'ok
in zoo6 naar het Dogondorp.
,,Die graanschuur wilde ik zelf
rvel eens zien", zegt ze. ,,Mijn
ogen gingen pas echt open toen
ii< ter plekke werd geconfron-
rcerd nret de levensonlstaudighe-
den. Geen strornend water, geen
:lektriciteit en in een kleine l.rut
lrreg€t1 amper twintig kinderen
rndeni ijs.1l< nroest iets doen."

Sarnen met lokale partner Planet Equitable overloopt Marie
JeanneVanuytkom de diverse projecten. O vzrv Kattendans

maalrijd''', zegt Vantu1.kom.,,De
schooldirecteur en rrvee leer-
krachren rvorden betaald door de
overheid, de overige leerkrach-
ten en personeelsleden door Kat-
tendans. We bourvden een bi-
bliotheek en sinds enkele jaren
is er ool< een naaiarelier rvaar \\'e
vrour\ren opleiden, onder meer
om schooluniformen te maken
voor de kinderen. Zeker voor de
meisjes is dat goed nieu'rvs. Wie
een scirooluniform aanheeft,
gaat immers langer n;rar school.
Dat houdt hen alr,asc weg vall
de'hurvelijksmarkt'. Doorgaans
worden ze al op hun trvaalfde
uitgehuwelijkt. De kinderen die
na het zesde leerjaar afstuderen_.
schenken we bij wijze van nroti-
vatie een tieuwe fiets. Daarnree
kuunen ze vijftien kilometer ver-

derop naar de middelbare school
rijden. Voorts legden we gÍocn-
tetuinen aan met waterpompen
op zonne-cnergie en stroornt het
water rlet zoals hier, in Hasselt,
uit de kraan."

Sinds zoog beschikt Nalou ook
over een medischc hulpposr, een
apotheek die werd uitgebreid tot
een rneclisch kabinet nlet ver-
zorgingskamers, een bevallings-
kamer en een wachtzaal. Kat-
tendans l<reeg daartoe hulp van
diverse studenten geneeskunde
van de UHasselt die de hulppost
in orde maakte. De officiële er-
kenning door c1e Malinese over-
heid liet dan ook niet laug op
zich rvachten. Kinderen worclen
er gescreend op ondervoetting en
krij gen desgevallend axngepaste
voedingspakketten. Er worden
muskietennetten verdeeld, vac-
cinatieprogr:rrnma's afgeurerkt
en jonge vrou\\,en kri_igen er sek-
suele voorlicl.rring.

,,Zelfraadzaanrheid ti,ordt de
komende jaren een belangri.11<e
factor". zegt Marie Jeanne Van-
tuykom. ,_.De mensen leven er
van dag tot dag, plannen is niet
vanzelfsprekend. We legclen in
eén jaar tijd een lvaterspaarbek-
ken aan. Het krl,eken van gi'oen-
ten buiicn her regenseizoen
moet nu leiden ror de \,crbete-
ring van de levensomstandighe-
den van alle bewoners van Nalou.
Voedselzekerheid voor iedereen
en voldoencle inkomen om op
termijn alle werhingskosten vatr
de school en het rnedisch cen-
trum zelf te financieren, Pas dan
kan ik het dorp stilaan loslaten."

Dat de Hasselrse niet heeft stil-
gezeten, bewijzen intussen haar
talrijke verwezenlijkingen, met
dank aan de stcun van onder
nreer het stads- en provinciebe-
stuur, Zorggroep Begraiim en
Wereld Missie Hulp. Vandaag be-

,,!n Nalou leven de mensen
van dag tot dag. Plannen
is niet vanzelfsprekend"

schikt het dorp alvast over wa-
terpompen, zonnepanelen en
een kleuter- en lagere school met
ruim driehonderd leerlingen.
,,'s C)chtends krijgen de kleutcrs
een vers broodje uit de bakkerij
die we er bouwden en allc kin-
deren eten dagelijks een ï/arme
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detop naat'de micldelbare school
rijden. Voorts legden we groen-
tetuinen aan met waterpompen
op zonne-energie en stroomt het
water net zoals hier, in Hasselt,
uit de kraan,"

Sinds zoog beschikt Nalou ook
over een medische hulppost, een
apotheek die werd uitgebreid tot
een meclisch kabinet met ver-
zorgingskamers, een bevallings-
kamer en een wachtzaal. Kat-
tendans kreeg daartoe hulp van
diverse studenten geneeskunde
van cle UFIasselt die de hulppost
itr orde maakte. De officiële er-
kenning door de Malitrese over-
heid liet dan ooh niet lang op
zich rvachterr. Kinderen worden
er gescreend op ondervoeding en
krij gen desgevallend aargepaste
voedingspakketten. Er worden
muskietennertett verdeeld, vac-
cinatieprogrllnma's afgenrerkt
en jonge vrou\ven kri_igen er sck-
suele voorlichting.

,,Zelfraadzaamheid ri,ordt de
komende -iaren ecn belangrijl<e
facror", zegt lvlarie Jeanne Van-
tuykom. ,,De mensen leven er
van deg tot dJg, plannen is niet
vanzelfsprekend. We legden in
eén iaar tijd een tvaterspaarbek-
ken aan. Het kweken varl groen-
ten l-:uiten her re genseizoel
moet nu leldcn rot de verbere-
ring van de levensomsrandighe-
den van alle beu,oners van Nalou.
Voedselzekerheid voor iedereen
en voldoencle inkomen oln op
termijn alle werkingskosten van
de school en het medisch cen-
trum zelf te financieren. Pas dan
I<an ik het dorp stilaan loslaten."

Dat de Hasseltse niet heeft stil-
gezeten, bewijzen intussen haar
talrijke verwezenlijkingen, met
danh aan de stcun van onder
meer het stads- en provinciebe-
stuur, Zorggroep Begralim en
Wereld Missic Hulp, Var.rdaag be-

,,ln Nalou leven de mensen
van dag tot dag. Plannen
is niet vanzelfsprekend"

schikt het dorp alvasr over wa-
terpompen, zonnepanelen en
een kleuter- en lagere school mer
ruitn driehonderd leerlingen.
,,'s C)chtentls l<rijgen dc kleutcrs
een vers broodje uit de bekkerij
die we er bouwclen en alle kin-
deren eten dagelijks een warne
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Afgelegen Dogondorp in Mali groeit dankzij Hasseltse
organisatie Kattendans uit tot bloeiende gemeenschap
Tony DUPONT
Haar solidariteit met het Zui-
den is haast grenzeloos, maaf de
politieke en economische situa-
tie in tal van landen daar maakr
haàr naar eigen zeggen wat mis-
troostig. Die ene noodkreet ech-
ter over een dreigende hongers-
nood in Nalou, eelt Dogondorp
nrct zo'u tweeduizerrd inwoncrs
in het West-Afrikaanse land Ma-
1i, neen, die kon ze niet negeren.

Hct verarrderde vijfrien jalr gc-
leden het leven van Marie Jean-
ne Vantuykom uic Hasselt (Zz)
lid van de vzw Kattendans, een
organisatie die nrensen samen-
brengt rond l<unst, cnltuur en de
Noord-Zuidproblernatiek. Kar-
tendans zamelcle geld in en kon
in Nalou de graanschuur op-
nieuw nree helpen vullen. Sinds-
ctien trekt Marie Jeanne Vantuy-
kom jaarlijks enkele maanden
naar Mali en beweegt ze hemel
en aarde om er allerhande pro-
jecten te lanceren en op te vol-
gen. Nalou groeicle daarcloor uit
tot een bloeiende gemeenschap,
,"Ach, het houdt me bezig. Bo-
venclien geeft het een diepere be-
tekenis aan mijn leven", zegt de
hedendaagse nr issiorraris.

Marie Jeanne Vantuykom trol<
in zoo6 naar het Dogondorp.
,,Die graanschuur wilde ik zelf
wel eens zien", zegt ze. ,,Mijn
ogen gingen pas echt open toen
ik ter plekke werd geconfron-
tcerd met de levensomstandighe-
Cetr. Geen stromend water, geen
;lektriciteit en in een kleine l.rut
liregen amper twirrtig kinderen
,nderu,ijs. Il< moest ie ts c1oen."

Samen met lokale partner Planet Equitable overloopt Marie
Jeanne Vanuytkom de diverse projecten. O vzrv Kattendans

maaltijd", zegt Vantuyl<om. ,,De
schoolclirecterlr en rrvee leer-
krachren rvorden betaald door cle
overheid, c1e overige leerkrach-
ten en personeelsleden door Kat-
tendans. We bourvden een bi-
bliothcek en sinds enkele jaren
is er ook een naaiarelier rvaar \\'e
vrollrlren opleiden. onder meer
om schoo]uniformen te maken
voor de kinderen. Zeker voor de
meisies is dat goed rrieurvs. Wie
een schooluniform aanireeft,
gaat immers l;rnger naar school.
Dat houdr hen alvasc weg vall
dc'huq,elijksmark!'. Doorgaans
worden ze al op hun trvaalfde
uitgehuwelijkt. De kinderen die
na het zesde ieerjaar afstuderen,
schenl<en rve bij wijze van moti-
vatie een nieuwe fiets. Daarn'ree
kunnen ze vijftien kilonreter ver-


