Nederlandse stichting helpt dorp in Mali
aan drinkwater
In 1990 maakte de Malinees Abdoulaye (Ablo) Diarra met een groep
marionettenspelers een tournee door Nederland. Zij werden begeleid door
de Nederlandse Monica van Steen, producer bij het Holland Festival. Op
uitnodiging van Ablo bezocht Van Steen zijn geboortedorp Jigo, raakte onder
de indruk van de armoede daar en besloot het dorp te helpen. Hij wilde al
langer zijn dorp helpen. Nu precies tien jaar geleden richten ze, inmiddels als
getrouwd stel, de stichting Jigo op, die in Nederland geld en goederen inzamelt
om te helpen bij een duurzame en structurele ontwikkeling van het dorp. Eén
van de speerpunten van de stichting is water.

O

mdat Ablo geen zusjes had, moest
hij als kind water halen. Daarom
weet hij uit ervaring hoe zwaar
dat is en hoeveel tijd vrouwen dagelijks kwijt
zijn met water halen. Ook voor de gezondheid
is een open put, waar ook nog eens het vee
komt drinken, niet erg bevorderlijk.
De bestaande waterputten zijn inmiddels
vervangen door twee nieuwe pompen, die
elk tot 60 meter diep komen en voor schoner
drinkwater zorgen. Geologisch onderzoek
door een team uit China, betaald door de
Verenigde Naties (het fonds International
par Development Agricole) had uitgewezen
dat er een immense onderaardse rivier loopt,
vanwaaruit de pompen het water betrekken.
De stichting heeft ook financieel bijgedragen
aan de aanschaf van twee waterpompen in
een buurdorp. Evenals in Jigo zijn nu aan
beide zijden van dit dorp keurig ommuurde
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betonnen waterplaatsen. Verder is in Jigo
een heus waterleidingsysteem aangelegd.
In 2004 is een vijf meter hoge watertoren
geplaatst, gemaakt van gerecupereerd ijzermateriaal. Het dorp levert de mankracht, een
bevriende loodgieter de benodigde kennis.
De kosten van de watertoren en waterleiding tesamen bedroegen ongeveer 4.000
euro. Ablo probeert in het algemeen zoveel
mogelijk bij alle constructies oud materiaal te
hergebruiken. De toren heeft een container
met een capaciteit van 3.000 liter. Van daaruit
zijn leidingen aangelegd naar de tappunten
bij de school, het gezondheidscentrum, de
groentetuin, de wasplaats en de drinkplaats
voor de dieren.
De onlangs, vlakbij de watertoren gebouwde,
grote wasplaats, met waslijnen, scheelt de
vrouwen flink wat tijd aan sjouwen met water.
Het afvalwater wordt naar een bekken geleid

waar de dorpelingen bakstenen maken voor
hun woningen. Ook naar de vlakbij de school
gebouwde kantine is water aangelegd, zodat
de vrouwen die voor de schoolkinderen een
middagmaaltijd bereiden over water kunnen
beschikken, de kinderen nu ook drinkwater
bij de school hebben en hun handen kunnen
wassen voor het eten. In Mali wordt met de
handen gegeten.
Veel schoolkinderen komen van buiten Jigo.
Ze gingen vanwege de afstand tussen de
middag niet naar huis om te eten, wat hun
schoolprestaties negatief beïnvloedde. Sinds
er tussen de middag eten gemaakt wordt, is
het aantal leerlingen behoorlijk gestegen.
De gloednieuwe drinkwaterkranen staan
nog te glinsteren in de tropische zon. Het
wachten is op financiën voor de aankoop van
de zonnepanelen en de elektrische pomp
voor het watertransport. De geschatte kosten
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bedragen 23.000 euro. Als die er eenmaal
zijn, kan per uur 18 kubieke meter water
opgepompt worden. En wordt het leven voor
vooral de vrouwen en kinderen in Jigo een
stuk aangenamer.
Tekst en foto’s: Roel Burgler
Voor meer informatie over de stichting Jigo:
Monica van Steen (020) 620 88 62 of
info@jigo.nl.
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