
PROJECTEN VAN de organisatie FIFALA ( waaier die koelte brengt ) in KOUTIENSO en SAN, MALI 

Mali beleeft een moeilijke tijd door de regelmatige aanvallen van de Jihadisten die aan El 
QUAIDA gelinkt zijn. Samen met onze partners in het Zuiden werken we vooral rond ge-
zondheid en onderwijs.   

Gezondheid begint met de zorg voor zwangere vrouwen en de baby’s: dus is er opvol-
ging tijdens de zwangerschap, ook in de veraf gelegen dorpen. 

 Een gebouwtje waar vrouwen met een risicozwangerschap of een dreigende vroegge-
boorte kunnen verblijven. 

 Speciale aandacht voor vrouwen en kinderen met aids.  
 Voorlichting over anticonceptie  en SOAS.  
 Babyvoeding aankopen voor kinderen wiens moeder overleden is of wanneer die te 

zwak is om haar kind te voeden. 
 Wanneer de familie de weeskinderen niet aanvaart, dan zorgen voor opvang bij families 

in het dorp en die financieel  steunen. 
 Elke kleuter krijgt op school een middagmaal, voor sommige kinderen is dat het enige 

voedsel van de dag. 
 Vaccinaties in de brousse. Samenwerking met ziekenhuizen.  Foto van kinderen die aan 

het eten zijn. 
 Opleiding verzorgen voor het personeel. 
 Zorgen voor nodige basismateriaal zoals zonneboiler, microscoop … 
 Uiteraard zijn er ook veel consultaties ivm andere klachten.  

Onderwijs: we steunen de school door een deel van de 
lonen van de leerkrachten te betalen. 

 Leerkrachten worden slecht of niet betaald, zeker in de 
kleine dorpen, er zijn regelmatig stakingen en dat doet 
de kwaliteit van het onderwijs dalen. 

 Aangepast materiaal aankopen voor de leerlingen en 
opleiding voor de leerkrachten. Foto van de klas. 

 Samenwerking: mensen van het dorp bouwden een 
klas, een veilige speelplein enz , wij zorgen voor de du-
re materialen zoals een dak. 

 Taallessen en onderwijs voor volwassen vrouwen . 

Door de aanhoudende conflicten in Mali is een bezoek onmogelijk geworden. Gelukkig 
komt Zuster Suzy, die al meer dan 40jaar in Koutienso werkt af en toe naar België en is er 
contact per mail of telefoon met verschillende mensen van het dorp.                                                             
Het dorp kampt met een groot probleem: wie kan men in deze tijd van conflicten nog 
vertrouwen  men weet niet meer aan welke kant iemand staat.  

In België geven we informatie, organiseren we eetdagen, maar dit alles is door Corona 
heel moeilijk geworden. In Lubbeek zijn we lid van de Gris en zetten ons in voor de activi-
teiten die georganiseerd worden.  

Meer informatie op : www.fifala.be  

Informatie : Magda Heireman, Horenbosweg, 5, 3210 Lubbeek 

http://www.fifala.be

