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NIEUWSBRIEF KARA KARA - MOL 
Voorjaar ‘20 
Vu Kara Kara comité, 
Santo Tomasplein 1, 
2400 Mol 

 
 

OM TE BEGINNEN … 

 

Deze nieuwsbrief staat helemaal in het teken van het bezoek van 

vijf mollenaren aan Kara Kara.  

Om onze samenwerking met Kara Kara nog te verstevigen en onze 

solidariteit te benadrukken brachten Geerd Van Den Abbeele, 

Marina Hannes, Michiel van Baelen (alle drie lid van het Kara 

Karacomité), Luc Cambré (sympathisant) en Hilde Valgaeren 

(schepen van ontwikkelingssamenwerking) een bezoek aan onze 

zustergemeente. Het bezoek ging door van 30 juni tot en met 9 juli 

en was een indrukwekkende ervaring voor alle deelnemers.  

 

Het lot wil dat onze delegatie nog maar net weg was, of Kara Kara 

werd begin augustus getroffen door hevige regenval met als gevolg 

dat ganse wegen (pistes) werden weggespoeld, huizen en akkers 

vernietigd werden. In deze nieuwsbrief vind je een fotoverslag. 

Het Molse gemeentebestuur heeft direct gereageerd en € 3.250 

vrijgemaakt voor noodhulp. Hiermee kan de eerste en ergste nood 

al een beetje mee gelenigd worden. 

 

Ook willen we een warme oproep doen om ons te steunen en dit 

kan op verschillende manieren: 

- Je kan lid worden van ons comité en zo onze werking 

helpen versterken 

- Je kan naar onze activiteiten komen en zo je solidariteit 

uitdrukken 

- Of je kan maandelijks een financiële bijdrage storten om 

onze projecten in Kara Kara een duwtje in de rug te geven. 

Wij, de mensen van het Kara Karacomité en de mensen van Kara 

Kara, zullen je heel dankbaar zijn! 

 

Kara Kara  

Inakwana .  
 

Verzengende hitte  

Drukkende warmte  

Parelend zweet op mijn bleke huid .  
 

Roestbruine aarde  

Oranjerood stof  

Donkergeel kleurt mijn witte huid .  
 

Plots , een wolkbreuk  

Donder en bliksem  

Wind in vlagen  

Neemt alles mee in de vlucht .  
 

Regen onophoudelijke  regen  

Overspoelt de roestbruine aarde  

Krater blijft in het wegdek  

Weg is weg ,  

Weg is de weg die er was .  
 

Lang leve Toyota !  

Tweedehands import uit het rijke Europa 

Trotseert elke krater  

Triomfeert.  
 

Water overspoelt land  

Maakt vruchtbaar  

Gierst en Sorgo en Moringa bloeit .  

Moringa , het groene goud ,  

en Mil , overal Mil .  
 

Bewerkt wordt het land 

Door jong en oud , man,  vrouw en kind  

Handenarbeid  

Hard labeur.  
 

Hausa is de taal van het land  

Van de zwarte man, vrouw en kind .  

De taal die de witte man niet spreekt .  
 

Hier is de jeugd alom en overal .  

Jong en jeugdig  

Sterk en krachtig  

De toekomst is hier en nu .  
 

Behoud de kracht  

En de eigenheid  

En de ziel  

Van het land .  
 

Kara Kara  

Inakwana .  
 

Hilde Valgaeren 
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LANDBOUW ALS ÉÉN VAN DE DRIJVENDE KRACHTEN VAN DE NIGERESE 

ECONOMIE. 

Algemeen kan gesteld worden dat de Nigerese economie gedreven wordt door twee zeer uiteenlopende 

sectoren. Enerzijds is er de uraniumindustrie die voornamelijk in handen is van buitenlandse bedrijven die 

tegelijk het grootste deel van de opbrengsten innen. Anderzijds vormt de agrarische sector de tweede 

pijler waarop de Nigerese economie steunt. Echter, in tegenstelling tot de uraniumindustrie die uitsluitend 

exporteert naar noordelijke landen en dus ook onze 

contreien, is het gros van wat geproduceerd wordt in 

de landbouw bestemd voor de lokale en regionale 

markt. 

Wat betreft uranium, deze wordt voornamelijk 

ontgonnen in de woestijngebieden in het noorden van 

Niger die zeer dunbevolkt zijn (gemiddeld 0,5 

inwoners per vierkante kilometer. Ter vergelijking: in 

België is dit 376.4 inw/km²). Er worden dus relatief 

weinig Nigerezen betrokken in het ontginningsproces 

van uranium. Wat betreft de landbouw en de volledige 

agrarische sector, deze is voornamelijk geconcentreerd 

in het zuiden van Niger waar tot op heden voldoende 

regen valt om aan landbouw te doen in haar meest 

primitieve vorm. Als gevolg van het feit dat ‘water gelijk 

is aan leven’ of zoals de 

Touaregs zeggen ‘Aman iman’ 

leven de meeste Nigerezen in 

het zuiden van het land en 

wordt dus het merendeel van de 

bevolking (on)rechtstreeks 

betrokken in de productie (en 

consumptie) van 

landbouwgewassen. De hoge 

tewerkstellingsgraad in de 

landbouw wordt daarenboven 

nog versterkt door het gebrek 

aan een goed uitgebouwde 

dienstensector. Immers, 

algemeen kan gesteld worden 

dat de Nigerese economie en 

dus de samenleving 

voornamelijk steunt op de 

landbouw, eerder dan op 

diensten zoals bij ons in België. 

Zoals reeds vermeld wordt in Niger nog aan de meest primitieve vorm van landbouw gedaan, namelijk 

landbouw zonder enige vorm van irrigatie en zonder het gebruik van (hoog)technologische 

landbouwwerktuigen. Dit wilt zeggen dat men voor zijn oogst volledig afhangt van hoeveel neerslag er valt 

gedurende het regenseizoen dat onder normale omstandigheden loopt van mei/juni tot september. Men 

heeft bij deze vorm van landbouw niet de middelen om water in bekkens op te slaan en de akkers via 

irrigatiekanalen te bevloeien wanneer het nodig is. Echter, als gevolg van onder andere de verandering 

Arit de stad in ‘knowhere’, waar alles draait 

rond uranium. De Fransen beloofden dat Arit 

ooit “le petit Paris” zou heten. 

Eén van de tuinen in Kara Kara. 
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van het klimaat verandert ook de duur van het regenseizoen en de intensiteit waarmee de regen uit de 

hemel valt. De Nigerese landbouwer wordt anno 2019 volledig onderworpen aan de wispelturigheid van 

de weercondities die sedert het laatste decennium steeds onvoorspelbaarder zijn geworden als gevolg van 

de klimaatverandering.  

Afgelopen zomer waren de weergoden Kara kara en andere gebieden in het zuiden van Niger té goed 

gezind wat betreft de hoeveelheid neerslag. En je weet, té is nooit goed… . Inderdaad, op zeer korte tijd 

viel er enorm veel neerslag, zelfs zo veel dat de (aarde)wegen werden omgevormd tot waterwegen. Erger 

nog, als gevolg van het feit dat er geen gesofisticeerd irrigatiesysteem uitgebouwd is en er geen 

waterbekkens aangelegd zijn kon het water nergens ‘opgevangen’ worden waardoor enorm veel akkers 

overspoeld werden en al het zaaigoed dat in het voorjaar gezaaid was geworden weggespoeld werd. Een 

ware catastrofe! Des te meer omdat de meeste gezinnen in het zuiden van Niger zo goed als volledig 

autarkisch zijn en dus  financieel en nutritioneel volledig afhankelijk zijn van wat ze planten en oogsten op 

hun akkers. 

Om de gezinnen die het hardst getroffen waren (120 gezinnen in totaal) de eerst hulp te bieden heeft het 

Kara kara comité 3.250 euro overgedragen opdat het team in Kara Kara hen van de eerste noodhulp kon 

voorzien. Een tijdelijke oplossing, maar vast en zeker geen constructieve oplossing… . 

Water is dus leven, zeker voor zij die er volledig van afhangen voor hun voedselvoorziening. Echter, té veel 

of té weinig regen kan tot catastrofes leiden met alle gevolgen van dien.  

Michiel Van Baelen 

 

 

Op de moto met achterop takken van de Moringa boom. De Moringa oleifera staat ook wel bekend als de 'wonderboom' 

vanwege de hoge voedingswaarde en medicinale eigenschappen van de bladeren en vruchten van de boom. 
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Fragmenten uit het reisverslag van Marina  

 

Vertrek zaterdag 29 juni 2019. 
Chauffeur Jos en begeleider Louis 
komen ons ophalen om 8.15 u. Met de 
koffer vol valiezen rijden we (Luc en ik) 

mee naar de wereldwinkel waar de rest van de 
delegatie (Geerd, Michiel en Hilde) aankomt en 
verzamelt. Nog wat foto’s nemen en dan op weg 
naar Zaventem. In Zaventem nemen we afscheid van 
Jos en Louis en onze reis kan beginnen. Na het 
boarden zitten we nog een uur te wachten vooraleer 
we opstijgen richting Tunis. … 
 
…18.00 u.: gezamenlijke inname malariapil. 
Eten, drinken, wandelen en dan komt Geerd een 
eerste keer zeggen dat onze vlucht naar Niamey een 
uur vertraging heeft. Uiteindelijk worden het vier 
uren wachten. 
 

 
 
Om 0.05 u. mogen we boarden en om half één vertrekken we eindelijk. We krijgen nog wat 
te eten, droge kippenballetjes of vis en dan proberen we wat te slapen.  
Om 04.00 u. ‘s nachts arriveren we in Niamey, een mooie nieuwe luchthaven, blijkbaar 
gebouwd door een Turkse onderneming.  Alles verloopt vlot. We wachten even op de bagage: 

acht stuks in totaal. 
Na bagagecontrole kunnen we eindelijk Niamey binnen. … 
 
 … Om 9.30 u. zijn we met z’n allen op weg naar Kara Kara. Onderweg stoppen we in Dosso om een 
blitsbezoek te brengen aan een broer van Mamane Falah, ...      …Na enkele foto’s rijden we verder op weg 
naar Kara Kara. 

De laatste 39 km. van de piste beginnen, amai de rally van 
Zolder is er niks tegen. Rond 13.00 u. zijn we gearriveerd, 
verdelen we de kamers en pakken uit. En dan is het tijd 
voor een goeie douche met emmer en water. 
Er is in het huis ondertussen elektriciteit en een echte w.c. 
Joepie! Jammer dat het toilet stuk is maar het zal zo vlug 
mogelijk gerepareerd worden. We eten sinaasappelen, 
koude schotel en brood. Verder een ananasdrankje uit 
blik, lekker fris. 
 
We spreken af om 17.00 u. om het programma te 
bespreken. Het wordt een lange vergadering tot ongeveer 
20.00 u. 
Als avondmaal hebben we lekkere kip met rijst en 

bananen. We maken nog een avondwandeling. … 
… We praten nog wat na ‘s avonds en dan kruipen we om 21.00 u. ons bed in om te zweten. Sommigen 
blijken te hebben geslapen, anderen zijn gaan buiten liggen. Het bleef de hele nacht drukkend warm. 
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Om 6.15 u. is Geerd al wakker. Michiel blijkbaar 
ook, aan het gepraat te horen. 
Een goede douche en dan buiten een lekker 
ontbijt met Frans brood, confituur, smeerkaas, 
koffie, thee of chocomelk. We vertrekken richting 

dorp voor een bezoek aan de watertoren. Op eenzelfde locatie 
zijn er twee nieuwe torens, gebouwd met de steun van een 
Zwitsers project.  Budget van 20 miljoen CFA, dit is plusminus 
€30.000 Euro. 
 
Daarna wandelen we door naar de technische school. We zien 
onofficieel de klas van houtbewerking, mechanica, het 
naaiatelier – couture (vol met tweedehands- 
pedaalgestuurde-naaimachines), en de klas van lassen. 
Daarna zijn we uitgenodigd op de gemeenteraad met de burgemeester en de Chefs de Village en de 
organisaties die zich inzetten voor de bevolking, waaronder een verpleegster van het CSI  
(Centre de Santé Intégré) en Fati voor de vrouwengroepen. 

We verstaan niet alles maar het Hausa wordt vertaald 
voor ons. … 
… Nadien krijgen we eten op het bureau van de 
burgemeester, schaap met couscous.  Er is geen bestek 
voorzien, we eten met onze handen, samen uit één grote 
schotel…. 
 
… We hebben een ontmoeting in het Paleis van de Chef du 
Canton. Er wordt gebabbeld, geschenken van Mol worden 
afgegeven, en dan volgt een discussie over vrouwen die 
alleen op reis of op stap gaan. Ik laat me niet doen en ga 
serieus in de verdediging. Achteraf blijkt dat de chef aan 
het uitdagen was. Zijn dochters blijken echt 
geëmancipeerde vrouwen. Natuurlijk krijgen we ook iets 

te drinken aangeboden. “Maltina”, een drankje dat lijkt op tafelbier met daarbij groene olijven…. 
 
 

Mamane  B  weet ons te vertellen dat er iedere nacht een patrouille van soldaten voor ons 
door en rond het dorp rijden. 
We eten vandaag bouille als ontbijt. Het valt niet bij iedereen in de smaak, maar met wat 
suiker of Vitabis erbij lukt het wel. Met de 
gedachte “als er niks anders is” zouden we het 
wel kunnen eten en gewoon worden. We 

krijgen bezoek, de driekoppige delegatie van de “lutte” komt 
op bezoek. Er zal voor ons een demonstratie gegeven 
worden. Ook een matrone (traditionele vroedvrouw) komt 
op bezoek. We vernemen dat er hier ±10 baby’s per week 
geboren worden. Er zijn in Kara Kara nog vijf matrones maar 
de officiële vroedvrouw van de CSI is twee maanden geleden 
vertrokken. 
 
Namiddag bezoeken we de schooltjes van Kalgo, althans dat 
was de bedoeling want er staat niets meer recht. De 
schooltjes liggen allemaal plat. Het regenseizoen is begonnen. Er wordt over en weer gediscussieerd. Na 
een tijdje nemen we afscheid 
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We worden verwacht voor een demonstratie van 
traditionele dans. Er staan zoals gewoonlijk stoelen voor 
ons klaar. Het is wel de moeite. Jammer dat Hilde dit moet 
missen maar ze voelt zich nog niet goed. 
We ontmoeten de vader van Mamane . Ik bedank hem 
omdat we in zijn huis mogen logeren. Tijdens het dansen 
kan ik me niet inhouden. Efkes observeren hoe het 
marcheert en dan doe ik mee tot grote hilariteit van het 
dorp. De dans is echt wel vermoeiend. Na een aantal 
rondes geef ik het op en wat blijkt, zo lang ik bleef dansen 
bleef de groep ook dansen. Ik krijg een enthousiast 
applaus. 
Terug thuis staat het eten weer klaar. Een typisch gerecht 
voor Kara Kara: Fonio Soumbala. Een soort deeg waarvan 
een bal gevormd is. Lekker met de saus erbij en kip. Voor 
wie het niet lekker vindt is er nog rijst. Als dessert zijn er 

overrijpe bananen en sappige sinaasappelen. 
We kruipen weer vroeg in ons bed. Michiel zijn bed is een insectenhotel geworden. Het licht is blijven 
branden, zijn matras zit vol sprinkhanen en ander ongedierte. Het is warm maar van vermoeidheid vallen 
we toch in slaap. 
 

 
We zijn vroeg wakker en het ziet er weer een stralende zonnige 
dag uit. We vertrekken, maar ik voel me niet zo goed.  Ik ben aan 
de beurt met diarree. De eieren van gisteren denk ik.  
 
We komen aan in Matankari 1 waar we het waterproject 
bezoeken. We worden zoals overal weer hartelijk ontvangen. We 

ontmoeten de gerant van het water en zien ook de oude put, 16 m diep, 
goed afgeschermd door takken maar vooraan is nog een groot gat waar 
gemakkelijk een kind kan invallen. Ze beloven mij daar ter plaatse dat ze dit 
ook gaan dichtmaken. 

 
We bezoeken enkele “huizen “met de 
kookvuren (“fours améliorés”). We krijgen uitleg hoe het vroeger was 
en welke verbetering het nu is. 
We krijgen ontelbare handen te schudden bij het afscheid. Ik heb nog 
een pit gevonden van iets, blijkt dat er karité-boter van gemaakt 
wordt. Het is een groene vrucht, die zoet smaakt.  
We rijden door naar Matankari II. Ook hier bezoeken we het 
waterproject en de kookvuren. Er zijn zelfs binnenkeukens! Een hele 
vooruitgang voor de vrouwen. 
Een jong meisje is mil aan het fijnstampen. Ik mag het ook eens 
proberen. Het is echt wel zwaar werk. De vrouwen laten hun handen 
zien vol eelt en bulten. 

Mij overvalt voor de eerste keer een triest gevoel als ik denk aan onze kleinkinderen en de kinderen hier. 
Ik moet me sterk houden om niet te wenen. Jammer dat Hilde dit gemist heeft. 
Bij onze thuiskomst staat er weer lekker eten klaar maar het is broeierig warm. Er hangt onweer in de 
lucht. 
 
In de namiddag bezoeken we het C.S.I. in Kara Kara. Hier worden we met onze neus op de feiten gedrukt. 
Het ziet er ondertussen anders uit dan op eerdere foto’s die we in Mol gezien hebben. De verf bladdert af, 
en niet alles is nog onderhouden zoals wij zouden verwachten. Hilde doet de controle van materialen en 
medicatie. Het valt toch tegen. 
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Er ligt een vrouw in arbeid. Ze moet bevallen, haar familie zit 
buiten als steun te wachten. Er komt een dringend geval binnen: 
een meisje van 17 die al twee dagen hevige vaginale bloedingen 
heeft. Ze krijgt eerste hulp maar ze heeft een bloedtransfusie 
nodig. Ze moet naar Dosso. Omdat ze niet in Kara Kara woont 
moet ze het vervoer zelf betalen. Blijkbaar is er geen geld. Ze zal 
met de brommer door haar familie naar Dosso gebracht 
worden. Met de auto duurt het twee uur. Laat staan met de 
brommer, en dan zo slap als een vod achterop moeten zitten. 
Niet te doen. 
 

 
 
Deze morgen schiet ik wakker om 7.30 u., overslapen! De anderen zijn al wakker en hebben 
al gegeten. Nu is Luc aan de beurt, hij is deze nacht een paar keer opgestaan met diarree. Ik 
heb niks gehoord. 
 

Na het eten vertrekken we naar Koudourou. We bezoeken een 
tuin van de vrouwengroepen. Het is privé-eigendom die de 
vrouwen mogen bewerken. Nu heeft de eigenaar er nog zelf 
rijst opgezet.  Na deze oogst mogen de vrouwen het land 
bewerken . …           …We stoppen in Yeldou bij het CSI. Geerd 
is hier zeven jaar geleden geweest en hij schrikt toch wel van 
wat we hier zien. Het lijkt beter uitgerust dan in Kara Kara, 
maar toch.  Materiaal is stuk of ontbreekt, volgens sommigen 
is het meegenomen door de vorige verpleger. Hilde krijgt de 
mogelijkheid om alles door doktersogen te zien. Ze praat met 
de vroedvrouw en de verpleger. Ook een matrone komt nog 
langs. 
De vroedvrouw toont op vraag van Hilde hoe de gegevens van zwangere vrouwen genoteerd worden. Dit 
gebeurt zo goed als het kan in roze gekleurde papieren dossiers. Maar door het ontbreken van een 
weegschaal en een bloeddrukmeter kunnen het gewicht en de bloeddruk van de toekomstige mama niet 
gemeten worden. Voor het doorknippen van de navelstreng ontbreekt een (steriele) schaar. De 
vroedvrouw lost het dan maar op door aan elke toekomstige mama te vragen een scheermesje mee te 
brengen. Om iets te steriliseren gebruiken ze “eau de javel “. De bus javel die er staat verkopen ze bij ons 
in een grootwarenhuis. 
 

Rond 17.00 u. gaan we naar het naaiatelier van een drietal jongens die ons uitleggen wat ze daar doen. Ze 
tonen ons fier de zelfgemaakte kledingstukken waaronder een schooluniform. Blijkbaar moet ieder kind 
een uniform dragen. De ouders betalen dit.  
 
We gaan verder naar de school. Er zijn stenen gebouwen en een aantal klassen in riet en hout. Er is een 
gebouw in aanbouw met onze steun maar het geld is op om een dak te maken. De ouders van de leerlingen 
hebben zelf de bouwstenen gemaakt. Er staan ook twee latrines (toiletten) door onze hulp.  
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We vertrekken goed op tijd naar 
Angoual Lelaba. 
We bezoeken een schooltje …  
..; De geiten die door de beste 
meisjesleerlingen verzorgd worden 

laten ze zien en we maken foto’s van elk meisje. De 
meisjes zorgen drie tot vier jaar voor de geitjes en 
dan worden ze doorgegeven. Als er kleine geitjes zijn 
krijgen ze er eentje cadeau. 
 
We passeren een “case de santé” en gaan een kijkje 
nemen. De verpleegster doet haar best en haar werk 
goed met beperkte middelen die ze heeft. 
 
Verderop bereiken we het dorp aan Angoual Laboua. We ontmoeten de vrouwengroep en Geerd herkent 
de bananenboom die hij gepland heeft, zoveel jaar geleden.  
De presidente van de vrouwengroep is er niet bij. Haar man is gestorven. Volgens de traditie moet zij dan 

drie maanden in haar huis blijven en mag zij zich niet mooi 
maken of juwelen dragen. 
 
We nemen afscheid en rijden door naar Angoual Dagne . 
Geerd kan vergelijken met zeven jaar geleden. De 
mangobomen zijn enorm gegroeid. Er staan ook 
citroenbomen, dadels en bananenbomen. Er is een 
zelfgemaakte serre met tomatenplantjes. Er zijn 
paprikaplantjes, cassave - een soort maniok - en papaja’s. 
Nadien bezoeken we de ”boutique d’intrants“.  In de 
“boutique”, een stenen gebouw van 3 op 4 meter, liggen 
nog 12 zakken zaaigoed. 
De chef de Village geeft uitleg. Vrouwen die aangesloten 
zijn bij de vrouwengroep krijgen 1 zak zaaigoed en na de 

oogst geven ze 1 1/4 zak terug. 
 

 
Om 5.00 u. veel lawaai: muziek, kabaal. Elke nacht wordt er hier opgeroepen tot het gebed van 
op de moskee.  Om 6.30 u. is iedereen 
wakker. Geïmproviseerde douche en 
dan eten we weer Frans brood, 
confituur en choco. 
Garba komt ons halen om een bezoek 

te brengen aan zijn huis en familie. Garba heeft 
twee vrouwen en 10 kinderen, zeven kinderen 
met zijn eerste vrouw en drie met zijn tweede 
vrouw.  Mannen mogen in Niger maximaal vier 
vrouwen hebben. De vader van Garba is een mat 
aan het vlechten. De vrouwen stampen 
ondertussen de mil tot poeder. Er loopt nog veel 
volk over het erf, waarschijnlijk nog familie. Blijkt 
dat er ongeveer 50 mensen wonen. 
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We stoppen thuis om iets te drinken en dan gaan we met z’n allen 
naar de plaatselijke wekelijkse markt om de hoek, een bonte 
mengeling van kleuren en een wirwar aan straatjes waar allerlei 
kraampjes staan opgesteld. Je kan het zo gek niet bedenken of het 
is hier te vinden. Van geiten tot kippen, levend of gevild. Kleding, 
huishoudgerief, groenten vers of gedroogd, kruiden, een 
kruiwagen vol medicatie, tot zelfs Viagra voor mannen in kleine 
potjes. Binta heeft op de markt watermeloen gekocht en lever en 
hart van geit. We eten later brochettes met dit vlees, echt lekker, 
en er is nog rijst met saus bij. 
 
Om 17.00 u. is het tijd voor de “Lutte “. De stoelen voor ons staan 
weer klaar. Het volk uit het dorp stroomt toe. Het is weer een hele 
belevenis. De percussie begint te spelen, de mannen gaan er 
helemaal in op. 
Dan komen de 
lutteurs met 
hun stevige, 

gespierde 
lichamen.  

Een jong meisje, eerder een kind nog, wordt in het 
midden gezet om te dansen. Ze doet het goed ook al is 
ze wat verlegen. Een andere vrouw wordt 
aangemoedigd om te dansen. Ze weet waarschijnlijk nog 
dat ik bij de traditionele dans heb meegedaan want ze 
trekt mij van mijn stoel en ik moet meedoen. Grote 
hilariteit. Ik krijg applaus. 
 
Het spektakel is voorbij en we gaan echt in stoet de 
straat op. Iedereen wil mijn hand vastpakken, raar. Ik vraag of ik op een instrument mag spelen. Nu troept 
iedereen rond mij, niet te doen. We worden tot aan het huis omringd en gevolgd. Ik voel me efkes een 
Nigerese beroemdheid, een BV in Niger. 
 
 

 
We vertrekken om 10.30 u. naar een dorp dat verder in de brousse gelegen is. Het eerste dorp 
waar we stoppen is Guigane. Hier hebben ze een chateau d’eau van 3000 liter water voor 700 
inwoners. Ook vanuit de andere dorpen komen ze hier water halen. De inwoners zijn ons heel 
dankbaar. Ze tonen ons een kookvuur en ik mag voor de eerste keer in een huis binnenkijken. 
Alles is netjes geordend en het is er opvallend 

fris 
Na de huisbezoeken verzamelen de vrouwen zich op de 
matten voor een gesprek. Met de vertaling van Hausa 
naar Frans is het soms moeilijk om te volgen. 
De vrouwen vormen een hechte groep, zij zijn de 
steunpilaren van het dorp. 
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Vroeg uit de veren. 
Inpakken voor we douchen 
want het is al snikheet. 
We eten Frans brood met 

choco of confituur. Geerd voelt zich niet 
zo goed, last van diarree. Gelukkig 
hebben we voldoende medicatie bij. 
Iedereen komt nog afscheid nemen en 
dan beginnen we aan onze terugreis 
naar Niamey. 
 
We nemen nog een laatste foto als 
afscheid. Een vriendelijke medewerker 
van de luchthaven biedt zelfs aan om 
een foto te nemen. Zo staan we er 
allemaal op. De bagage wordt 

gecontroleerd, alles is in orde. We zetten ons aan 
een tafeltje en iedereen haalt zijn drankje waar hij of 
zij al dagen naar tracht: bruiswater, een pintje ... 
 
Onze vlucht heeft een uur vertraging in Niamey. Dat 
valt nog mee. Het vliegtuig van Tunisair is niet 
proper, om niet te zeggen vies. Ik heb wel het geluk 
dat de zetel naast me leeg blijft. Ik kan me dus goed 
leggen om wat te slapen 
 
Aangekomen in Tunis moet het vooruitgaan. Het 
boarden is al bezig. We hoeven dus niet meer te 
wachten. Ook nu weer ontbijt. Eindelijk nog eens 
een lekker potje yoghurt. Er is nog veel plaats in het 
vliegtuig dus legt iedereen zich op drie zetels om te 
slapen, te lezen of na te mijmeren over de voorbije 

indrukwekkende reis 
Besluit: een geslaagde delegatie met aan beide kanten tevreden mensen, maar ook nog veel werk aan de 
winkel. 
 
Aan iedereen die erbij was: bedankt voor de goede samenwerking, de leuke babbels, het aangename 
gezelschap, de hulpvaardigheid. Een reis om nooit meer te vergeten! 

Marina xxx 
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Een kijk op onze projecten in Kara Kara door Geerd 

Gemengde gevoelens 

Al vanop de piste naar Kara Kara zien we een verandering tegenover de vorige bezoeken: electriciteitspalen 

flankeren de piste van Lido naar Kara Kara, Zabori en Djoundjou… het einde van het paradijs zonder 

moderne luxe … of een stap in de ontwikkeling naar een moderne maatschappij …? De aansluitingen zijn 

nog niet gemaakt, en er bestaat twijfel over de stabiliteit van het netwerk in de toekomst zoals elders in 

Niger, toch is er hoop in een grondige verandering, tenminste voor enkele dorpen in het kanton Kara Kara, 

want de vele verspreide dorpen zullen er niet van profiteren.  

We zien veel meer activiteit in het centrum: drukker verkeer van moto’s en auto’s, meer “winkeltjes”, een 

moto-garage en 2 slagers, de enkele privé-graanmolens stoten vuile diesel en lawaai uit, elke dag 

vertrekken verkopers op moto’s en in auto’s naar Dosso om morengua-takken te gaan verkopen (het 

nieuwe luxe-exportproduct van Kara Kara! – de boom die nu op vele plaatsen wordt gekweekt), vers fruit 

– mango’s, watermeloen, ananas-, wordt op de hoek van de straat verkocht… de geldeconomie lijkt zijn 

intrede gedaan te hebben in Kara Kara … maar is dit voor iedereen in een verafgelegen dorp het geval… ? 

De essentie van het leven blijft het harde labeur op de velden – in het regenseizoen zien we overal – 

kilometers tussen de dorpen – de mil-velden handmatig bewerkt worden door hele gezinnen, kinderen, 

vrouwen en mannen … Maar anderzijds bewijst dit ook de vruchtbaarheid van de streek – weinig stukjes 

blijven onbewerkt, water is in het regenseizoen en in de ondergrond blijkbaar geen probleem, in de dorpen 

staan hoge bomen die op veel plaatsen schaduw geven, van hongersnood lijkt geen sprake… 

Het ziet ernaar uit dat een 

deel van de bevolking 

initiatief in handen heeft 

genomen, maar waar blijft 

de investering van de 

staat 

Er is het enthousiasme 

van de bevolking, mannen 

en vrouwen, over onze komst en de dankbaarheid over wat we met de beperkte middelen gedaan hebben 

– de vrouwengroepen, de waterpunten die we hersteld hebben, de trots waarmee ze hun erf en “huis” of 

hut (tot in de “slaapkamer”) laten zien met overal één of verschillende “fours améliorés” ( ecologische 

oventjes) die we in Kara Kara hebben geïntroduceerd. Het lijkt er wel op dat we de mentaliteit doorheen 

de jaren hebben beïnvloed – de bereidheid om hun lot zelf in handen te nemen en collectief aan “beheer” 

te doen (de groepskas van het waterpunt, de groepskas van de vrouwengroep – ook al loopt dat niet altijd 

even gesmeerd – zie verder). Naast deze dankbaarheid blijven de vragen komen om nog meer te doen, 

nog meer steun te leveren, het zal moeilijk blijven om niet grote delen van de bevolking te frustreren 

omdat we aan alle vragen niet kunnen voldoen… de cruciale figuur die als buffer dient is onze Mamane 

“Lawali” (Mamane Barazé, coördinator van de NGO REVE), overal bekend, maar ook overal bevraagd…  

Zeker voor hem blijft het een voortdurende evenwichtsoefening. 

 

 

 

 

 

 

De essentie van het leven blijft het harde labeur op de 

velden – in het regenseizoen zien we overal – kilometers 

tussen de dorpen – de mil-velden handmatig bewerkt 

worden door hele gezinnen, kinderen, vrouwen en 

mannen … 
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Projecten 

Landbouw - de vrouwengroepen – de start en blijvende kern van onze 

aanwezigheid 

Vier sites met groententuinen 

(Angoual Laboua, Angoual Dagne, 

Massama, Koudourou), soms met 2 of 

3 locaties. Meer dan 30 

vrouwengroepen die vooral aan 

pindateelt doen.  

Het systeem voor de groententuinen is 

toch wat anders dan we tot nu toe 

gedacht hebben – de locaties zijn 

prive-bezit waarop de eigenaar tijdens 

het regenseizoen zijn eigen 

aanplantingen van mil en/of morengua 

doet, pas in oktober/november nemen 

de vrouwen het met groenten over tot 

in februari – gelukkig schijnt er voor 

deze terreinen een juridische afspraak 

gemaakt te zijn, een 30-jarige concessie voor het gebruik door de vrouwengroepen.  

In Angoual Laboua is het terrein dat we in 2011 met Gardens of Life hebben bewerkt ten dele opgegeven, 

Er is een andere locatie in gebruik genomen, waarop de eigenaar zelf heeft geïnvesteerd in druppel-

infiltratie voor de irrigatie (afwachten of dit een toekomst heeft…). 

In Angoual Dagne is de tuin die we in 2011 met Gardens of Life mee aangelegd hebben, veranderd in een 

waar “bos” van fruitbomen: dadels, mango’s, bananen, papaya’s, en ook maniok… en daartussen en 

onderaan de helling de plaats voor groenteteelt. Bij ons bezoek ontstaat er een discussie: de vrouwen 

vragen opnieuw een moto-

pomp (Gardens of Life had 

er één enkele jaren geleden 

gekocht, die nu stuk is), 

maar Maman Falah (nvdr. 

Lid van de NGO REVE) wijst 

hen erop dat ze meer in de 

toekomst moeten plannen: 

de opbrengst van het fruit heeft vorig jaar meer dan voldoende opgebracht zodat ze normaal die 

investering zelf hadden kunnen bekostigen… In Koudourou lijkt alles voorspoedig te verlopen (meer dan 3 

ha, als ik me niet vergis), ook met een mannen-groep 

Ook bij de andere vrouwengroepen die we bezoeken (Guigané, Angoual Gueza, Kalgo, Matankari I en II, 

…) krijgen we steeds dezelfde vragen:  

- een uitbreiding van de “warrantage” (de vrouwen geven een zak arachide in garantie in ruil 

voor geld om te investeren in zaaigoed en materialen– de 2 laatste jaren 2.000.000 CFA over 

geheel Kara Kara verdeeld -  na een jaar betalen ze met de opbrengst van hun oogst het bedrag 

terug) : het systeem werkt tot ieders tevredenheid goed, in de begroting keert het geld ieder 

jaar inderdaad terug. 

- een “moulin” om het handmatig stampen van de mil en arachide-noten makkelijker te maken 

– het eelt op de handen wordt getoond - … In Kara Kara-hoofdplaats zijn het privé-personen 

… is de tuin die we in 2011 met Gardens of Life mee 

aangelegd hebben, veranderd in een waar “bos” van 

fruitbomen: dadels, mango’s, bananen, papaya’s, en ook 

maniok… en daartussen en onderaan de helling de plaats 

voor groenteteelt. 
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die die molens uitbaten, maar in de verafgelegen dorpen is een grote vraag die steeds 

terugkomt…  

-  verdere steun in klein materiaal (gieters, harken, …)  

In Guigané beginnen de vrouwen zelf over een alfabetiseringsprogramma van een NGO dat 3 of 4 jaar 

geleden is stopgezet. Zij zijn vragende partij om in Haussa te leren schrijven en rekenen – een begrijpelijke 

vraag, noodzaak ook voor goed beheer van de groep door présidente en schatbewaarster – investeren in 

vorming op dit vlak hebben we nog niet gedaan, wel de vorming in groepsvorming (“la vie associative” en 

landbouwtechnieken,o.a. compostering) 

 

De scholen – “le directeur de l’ école disparue” 

Het bezoek aan de 2de schoolsite in Kalgo is illustratief: de directeur leidt ons rond in zijn school die enkel 

bestaat uit 2 toiletgebouwtjes en 1 nog rechtstaande en 2 ineengezakte klassen in “paillotte” (vlechtwerk 

van droge takken en mil)– het enige wat rest van zijn school van 8 klassen. Elk jaar moeten de lessen 

worden gestaakt in juni als het begint te regenen, en worden de klassen na de oogst van de mil 

(oktober/november) opnieuw opgebouwd – een stenen gebouw is er niet. Dit is een extreem geval, maar 

overal blijkt het probleem te bestaan: 9000 leerlingen tussen 6 en 12 jaar moeten les volgen in slechts 

ca.80 stenen 

klassen en 140 

klassen in 

‘paillotte’,  

Het experiment in 

het schooltje van Kara Kara-hoofdplaats waar Garba  (medewerker van de NGO REVE) voorzitter is van het 

oudercomité (COGES) en waar zijn kinderen school gaan, is misschien een sprankeltje hoop: ouders 

hebben zelf met eenvoudig materiaal de ruwbouw gezet voor 2 klassen – het dak en de vloer ontbreekt 

nog wegens gebrek aan middelen… Kunnen we in Mol scholen warm maken voor investeringen als de kost 

niet te groot is en de ouders in Kara Kara zelf de handen uit de mouwen willen steken? 

Er is ook het geval van Angoual Dagne, waar de ouders 1 extra-klas hebben gebouwd mét de opbrengst 

van ons geitenproject. Het geitenproject (verspreid over ca.10 schooltjes) (geitjes worden vetgemest en 

verkocht) wordt door iedereen als 

zeer positief gezien – uitbreiding 

wordt gevraagd. De opbrengst gaat 

meestal naar schoolmateriaal 

(boeken die de staat vorig jaar bijna 

niet geleverd heeft, stilo’s, papier,…), 

in Angoual Lelaba vertelt de directeur 

dat de beste leerlingen worden 

beloond met een geitje, … Hier en 

daar (Angoual Dagne, Koudourou en 

Angoual Lelaba bv.) zijn er ook 

schooltuintjes die wel wat 

opbrengen… De meer dan 800 

schoolbanken die via de “Espace 

Orientation Jeunesse” (zie verder) 

gerenoveerd of gemaakt zijn en door 

ons gedurende de laatste jaren 

bekostigd zijn, zijn een substantiële 

…een sprankeltje hoop: ouders hebben zelf met eenvoudig 

materiaal de ruwbouw gezet voor 2 klassen – het dak en de 

vloer ontbreekt nog wegens gebrek aan middelen… 
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hulp, maar slechts een fractie van de noden… De onderwijzers worden wel betaald door de staat. 

De “Espace Orientation Jeunesse” is 2 jaar geleden door een investering van Swisscontact gestart op een 

terrein dat in de start van onze werking voorzien was voor de jongeren. De “technische school” biedt een 

beroepsopleiding voor hout, metaal, moto-techniek en naaien aan jongeren die ofwel niet naar school zijn 

gegaan, ofwel vroegtijdig uitvallen Het recente initiatief van ONG REVE (betaald door Mol) voor de opstart 

van een commercieel naaiatelier met 10 ex-leerlingen van deze school is een poging om effectief werk te 

leveren na de opleiding. Kan dit ook voor hout- en/of metaalbewerkers?  

 

Water – kleine stapjes met grote gevolgen, een succesverhaal? 

We bezochten 3 waterpunten van de 8 die we met Hidroplus-geld de laatste jaren hebben aangepakt. Een 

bestaande boring werd voorzien van nieuwe dompelpomp, elektrische aansturing, gebouwtje met diesel-

waterpomp, watertoren met vat van 3000/3600 liter en 1 of 2 kraantjes. We zien enkel maar grote 

tevredenheid bij de bevolking: in 

Matankari I zien we hoe het 

waterpunt de ontmoetingsplaats 

is van mannen en vooral vrouwen, 

in Guigané zijn ze trots dat ze ook 

water kunnen verkopen (overal 

0,25 CFA /2 bidons) aan inwoners 

van het 1 km. verderop gelegen  Angoual Gueza dat enkel een vervuilde waterput heeft, overal (behalve 

volgens Mamane op 1 van de 8 plaatsen, waar men heeft moeten ingrijpen) is het beheer onberispelijk: 

een wateragent ontvangt het geld, er is een schatbewaarder, de kas is voldoende gevuld om nieuwe diesel 

te kopen of defecten te herstellen… De controle op de kwaliteit van het water gebeurt jaarlijks door de 

staat. Ali Souley, de pas aangestelde “agent d’eau” in het kader van de nieuwe projecten met steun van 

het Vlaams partnerschap – een enthousiaste jongen uit Agadez, die de opleiding “Prospection et Gestion 

des ressources en eau souterraine” 

aan de unief van Niamey heeft 

gevolgd, lijkt goed onderlegd en 

belooft alle technische gegevens van 

de nieuwe waterpunten te leveren.  

Het werkschema is tot nu toe 

correct gevolgd. Dit jaar worden 3 

grotere installaties (watertoren van 

6000 liter, en toevoeging van 

wasbekkens) gebouwd. Ons plan 

voor de Vlaamse overheid moet nog 

wel aangepast worden – het luik 

assainissement (toiletten) is niet 

begroot in de officiële tabel, de 

keuze van dorpen is ook intussen 

gewijzigd. 

 

 

 

 

 

 

… is het beheer onberispelijk: een wateragent 

ontvangt het geld, er is een schatbewaarder, de 

kas is voldoende gevuld om nieuwe diesel te 

kopen of defecten te herstellen… 
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Gezondheid – een ontgoocheling? Het meisje op de moto… 

 

Het bezoek aan het CSI van Kara Kara en Yeldou (Dogondaji leek niet mogelijk wegens de afstand, maar 

we vermoeden eenzelfde situatie) doen ons in eerste instantie schrikken. De muren zijn opnieuw aan een 

nieuwe laag verf toe, de bedden zijn verroest of gescheurd, essentieel materiaal (weegschaal, scharen, 

thermometers,…) dat we 6 jaar geleden 

aangekocht hebben is afwezig… Er zijn wel 

medicijnen, een nauwkeurige registratie van 

de activiteiten, een degelijke ijskast, 

materiaal voor vaccinaties, de 

hoofdverpleger van Yeldou schijnt een 

geëngageerde man die alles mooi op orde 

houdt (in tegenstelling met de man uit Kara 

Kara), de zonnepanelen werken ten dele (in 

Yeldou is een omvormer stuk en moet vervangen worden)… De “vaste” delen (vloeren, omheining) waren 

duurzame investeringen… Wat is hier aan de hand? De verhalen zijn verschillend: veel materiaal is intussen 

versleten, het steeds nieuwe verplegingspersoneel is nefast (de staat laat zelden iemand meer dan 2 jaar 

ter plaatse – in Yeldou is de vroedvrouw een degelijk meisje, in Kara Kara is de vroedvrouw recent 

verdwenen en moet nog vervangen worden), in Yeldou zou de vorige verpleger vertrokken zijn met diefstal 

van alle materiaal… Dokter Babadi zegt dat de controle van het hoofd van de gezondheid in Djoundjou in 

dat geval zijn werk niet gedaan heeft – er moet een overdracht zijn bij wijziging van personeel, met 

controle op alle goederen. Schiet de hogere overheid hier ook weer tekort, of (wat zeker ook het geval is) 

voelen de plaatselijke comités de santé zich niet verantwoordelijk (genoeg)? 

Een kort bezoek aan het Case de santé (eerste hulp-post) in Angoual Lelaba bewijst dat er toegewijd 

personeel kàn zijn – het meisje doet nauwgezet uitleg van haar werk, medicatie is aanwezig, maar ook 

hier-gebrek aan middelen (zelfs rechtstreeks toegang tot water ontbreekt)…Hoe kunnen we in de 

toekomst duurzame verandering garanderen? 

De prefect van het arrondissement Djoundjou begint echter spontaan over zijn grote waardering voor de 

Consultation Forraine (de jaarlijkse consultatie 

- en operatieronde van dokter Babadi van één 

week) die we de laatste jaren bekostigd 

hebben (o.m. met gratis medicatie): dit 

gebeurt nergens in Niger, zegt hij. We kennen 

de waardering voor dit initiatief bij de 

bevolking, en gelukkig is de toekomst hiervan 

misschien gegarandeerd omdat dit jaar naast 

Babadi ook een jonge geneesheer uit Kara Kara 

mee zou doen… Kunnen volgend jaar Molse 

geneesheren deze week meedoen? Is de vraag 

van Babadi… het zou een geweldig initiatief 

zijn… 

Bij ons bezoek aan het CSI in Kara Kara is een 

meisje met veel bloedverlies aanwezig – een 

bloedtransfusie is noodzakelijk, maar dit is geen taak voor een plaatselijk gezondheidscentrum… Na veel 

gepalaver met de familie over de transportkosten zien we het meisje achteraan op een brommer op de 

hobbelige piste van 40 km. (en daarna nog eens 40 km. asfaltweg) richting kliniek Dosso wegrijden… nog 

… De verhalen zijn verschillend: veel 

materiaal is intussen versleten, het steeds 

nieuwe verplegingspersoneel is nefast (de 

staat laat zelden iemand meer dan 2 jaar ter 

plaatse … 
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steeds de onverantwoorde situatie dat er in Kara Kara geen ambulance is – de wrakstukken staan 

troosteloos op het terrein van het CSI te verroesten…. We weten niet hoe dit afgelopen is… de harde 

dagelijkse realiteit… 

 

Ecologie 

Garba en de regio-verantwoordelijke voor de ecologie 

van Dosso blijven de fours améliorés verder verspreiden 

– letterlijk op alle onze bezoeken zien we ze staan – een 

zegen 

voor de 

vrouwen die hun potten alleen kunnen laten zonder 

brandgevaar, een zeer beperkt houtgebruik, een 

investering in promotie, maar zonder verdere kosten, 

zelfs van over de grens in Nigeria komen mensen 

hiernaar kijken… een geweldig verhaal… 

In de verderaf gelegen dorpen waar sterke vrouwengroepen aanwezig zijn (Guigane en Angoual Gueza) 

zorgen zij ook voor de netheid van het dorp: gemeenschappelijk verantwoordelijkheid opnemen voor het 

vegen van het dorp – het is er zichtbaar net en proper… 

 

De samenwerkingsverbanden 

ONG REVE heeft een prima pand gehuurd (als het dak gerepareerd wordt want het regent momenteel 

binnen) en de uitrusting lijkt OK – fotokopieerapparaat, computer, bureaustoelen en tafels… alles 

voorlopig opgeslagen. Ook Ali Souley krijgt hier zijn plaats. 

De initiatieven van ONG REVE/Mol worden mee opgenomen in de begroting van de gemeente en de 

burgemeester wil ook inzage geven over de bestedingen die het gemeentebestuur doet met de 

rechtstreekse steun die we geven aan het gemeentebestuur. 

Geweldig is het initiatief dat de gemeenteraad 3x per jaar niet meer alleen vergaderd, maar binnen een 

ruimer kader “de concertation”: chefs de villages, de imam, het middenveld (een verpleegster bv., maar 

ook Fati als voorzitster van de vrouwengroep in KK, Zakari als gemeentelijk verantwoordelijke voor de 

technische opleiding, vertegenwoordigers van het onderwijs, …) zijn advies-gevend aanwezig, en vertolken 

de beslissingen naar de bevolking toe – het besef dat alleen verkozenen in een ivoren toren geen inpact 

hebben, is doorgedrongen in Kara Kara… 

Niger heeft als staat theoretisch goede wetten en plannen (verbod op huwelijk van meisjes onder de 18 

jaar, gratis medicatie voor kinderen tot 5 jaar, uitbetaling 

van onderwijzers en verplegers, uitgewerkte 

gezondheidsplannen en watervoorzieningsplannen, …), 

maar steeds weer ontbreken de middelen. De Europese 

gelden gaan momenteel naar de veiligheid (Niger als 

frontstaat tegen de jihadisten – Bokom Haram, Al Qaeda 

in de Magreb, … en de vluchtelingenstroom), wanneer 

wordt er massaal geïnvesteerd in de bevolking? 

Geerd  

…zelfs van over de grens in 

Nigeria komen mensen hiernaar 

kijken… een geweldig verhaal… 

…het besef dat alleen 

verkozenen in een ivoren toren 

geen impact hebben, is 

doorgedrongen in Kara Kara… 
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Vlaams impulsbeleid 
 

De gemeente Mol heeft twee stedenbanden, nl. met Santo Tomás in Nicaragua en Kara Kara in 

Niger. Voor het eerst zullen we via het Vlaams impulsfonds rond hetzelfde thema werken. De 

gemeente Mol wil op die manier de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in de kijker zetten. 

We kozen samen om in te zetten op de socio-economische ontwikkeling van specifieke 

doelgroepen. De realisatie gebeurt in Mol, Kara Kara en Santo Tomás in een erg verschillende 

context. Het vergt een eigen aanpak, maar er zijn heel zeker raakvlakken.  

Via het Vlaams impulsbeleid zullen kleinschalige initiatieven gerealiseerd worden. Om tot een 

duurzaam resultaat te komen, kozen we er voor om reeds bestaande programma’s te versterken 

die in samenwerking met lokale partners waargemaakt (zullen) worden. 

In dit ontwikkelingsprogramma werken we vanuit 3 basisvoorwaarden, met een rechtstreekse 

link met de SDG’s, de duurzame ontwikkelingsdoelen.  

 

Kwaliteitsvol onderwijs 

Via opleiding en onderwijs wordt een basis gelegd die mensen ontwikkelingskansen geven. Hierbij 

is het belangrijk om zoveel mogelijk kinderen en jongeren op de schoolbanken te krijgen. In Kara 

Kara betekent dit investeren in de basisinfrastructuur, vermits scholen er zelden duurzaam 

gebouwd zijn. Ook wordt er gewerkt aan basis-geletterdheid van vrouwen. In Santo Tomás willen 

we het schoolpeterschap behouden en de begeleiding van de kinderen versterken. Op die manier 

zorgen we dat ook de armste kinderen naar school kunnen gaan. Daarnaast voorzien we in beide 

gemeenten specifieke arbeidsgerichte opleidingen die leiden naar een beroep dat kleinschalig en 

lokaal kan uitgeoefend worden.  

 

Versterken van de lokale economie 

De economie van zowel Santo Tomás als Kara Kara is voornamelijk gebaseerd op één cruciale 

sector: veeteelt in Nicaragua en de teelt van Mil in Niger.  

Maar daarnaast zijn er veel kleinschalige initiatieven die de lokale markt versterken. In beide 

gemeenten willen we via dit project activiteiten met de vrouwen versterken. Deze hebben 

meestal een grote rechtstreekse impact op het gezin. Vrouwen krijgen middelen via kleine 

kredieten of warrantage (een systeem waarbij ze zaaigoed krijgen en na de oogst dit 

terugbetalen) om eigen producten te telen en te commercialiseren. Er ontstaat een korte keten, 

duurzaamheid wordt versterkt, er zijn bijkomende inkomsten en de voedselveiligheid van het 

gezin wordt verbeterd. 

Daarnaast beschikken vrouwengroepen in Kara Kara over moestuinen met o.a. fruitbomen. Ook 

in Santo Tomás worden fruitbomen aangeplant aan de rand van boerderijen. De winst is dubbel: 

enerzijds wordt er herbebost en erosie tegengegaan, anderzijds leveren deze bomen ook winst 

op via de oogst.   

 

Echt partnerschap 

De lokale verankering met partnerorganisaties die de verantwoordelijkheid mee opnemen, is 

hierbij een sleutelvoorwaarde. Door samen te werken en eigenaarschap echt te leggen waar het 

hoort, zullen de initiatieven meer kans hebben om op lange termijn tot successen te leiden. De 

NGO Reve in Kara Kara en het CDC in Santo Tomás beheren zo hun eigen programma’s. Ze werken 

hiervoor nauw samen met hun lokale overheid en andere organisaties op het terrein. 
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Noordluik in Mol 

De gemeente Mol wil actief werken aan de realisatie van de SDG’s en formuleert dit als volgt ‘het 

engagement dat iedereen moet meetellen stopt niet aan de gemeentegrens. Ons lokaal bestuur 

heeft wat dat betreft een brede blik op mondiale aspecten vanuit het belang van duurzame 

ontwikkelingsdoelen (SDG’s)’.  

 

Via dit programma wordt een link gelegd met initiatieven in Mol die rond dezelfde duurzame 

ontwikkelingsdoelen werken. Dit programma wil mensen samen brengen rond deze thema’s en 

breed sensibiliseren.  

 

 

 

 

 

https://www.bonabaana.nl/sdg-duurzame-ontwikkelingsdoelen/
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JE KAN ONS STEUNEN DOOR: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- onze werking te versterken en je aan te sluiten bij het Kara Karacomité. We 
komen iedere eerste zaterdag van de maand samen om 10 uur in het wereldhuis. 
 

- ook partner te worden in onze strijd voor een beter leven voor de mensen in Kara 
Kara. Dit kan via rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 (BIC:BPOTBEB1) van de 
Koning Boudewijnstichting (KBS), met gestructureerde mededeling 
128/2946/00041. 
Je kan ook kiezen voor een bestendige opdracht. Dit is heel eenvoudig te regelen 
via pc-banking. Als het totaal van je giften tijdens het kalenderjaar € 40 bereikt, 
zal je automatisch een fiscaal attest ontvangen in de loop van het eerste trimester 
van het volgende jaar. Meer info over onze werking vind je op onze website 
www.karamol.be of je kan ons bereiken via info@karamol.be of telefonisch op 
014 33 15 51 of 014 33 15 63 
 

- aanwezig te zijn op onze activiteiten, zoals ons zomerrestaurant, infomomenten, 
optredens, … Meer info hierover kan je vinden op onze website www.karamol.be 

 

http://www.karamol.be/
mailto:info@karamol.be
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXzoC-rdPdAhUC3KQKHWvOBCEQjRx6BAgBEAU&url=http://tilburg.com/nieuws/gemeente-tilburg-ontvangt-titel-fairtrade-gemeente/&psig=AOvVaw0PippLpeBSEyJJqlhsK7-2&ust=1537868688968046
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjy1qSKrdPdAhXJsKQKHeafDSwQjRx6BAgBEAU&url=http://samsunghealthcareclinic.org/info-produk.html&psig=AOvVaw0wjkx_9WTe4J0q9rF2X-sL&ust=1537868585509661
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi--sHqrdPdAhWJDOwKHUu5CqMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.madeinkempen.be/nieuws/nieuw-logo-voor-het-h-hartziekenhuis-mol/&psig=AOvVaw1HpfUmT-adHL69EQogs0v8&ust=1537868790454151
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJ-4TirNPdAhVD16QKHRX0CEUQjRx6BAgBEAU&url=https://cjsm.be/logo&psig=AOvVaw28y7SqZq91bLfcv4b2zF2m&ust=1537868488043120
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwim5LGfkt7gAhWPKlAKHeL_DhMQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/prov_antwerpen&psig=AOvVaw1ME_ncBGIccaPFJFi6I5J0&ust=1551433482306029
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