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De nieuwe school staat er !
Timboektoe ,22 feb.2010- Na de instorting van het oude gebouw werd het nieuwe scholenblok in
versneld tempo afgewerkt. Op zaterdag 19 februari hielpen de leerlingen om de banken te
verhuizen. En op maandag zijn de lessen gestart voor de leerlingen van de tweede cyclus.

Bouw van twee scholenblokken
Na de instorting van een vleugel van het oude schoolgebouw in september werden er inderhaast 4
hangars neergezet op de koer van de school, plus een afdakje waar de directeur de ouders kon
ontvangen. Ruim 130 kinderen zaten sinds het begin van het schooljaar in deze strooien tenten. De
school heeft een goede reputatie in de wijk en de ouders bleven erachter staan. Ondanks de moeilijke
omstandigheden waren er 80 nieuwe inschrijvingen voor het eerste studiejaar . Deze klas moest
worden ontdubbeld. Er zijn nu in totaal 9 leerjaren en 426 leerlingen , waaronder 218 meisjes . De
bouw van een nieuwe school werd superdringend. De school Aisso wil zo snel mogelijk het huidige
erf verlaten.
Ecole Aisso heeft alles op alles gezet om dit jaar twee scholenblokken te bouwen van elk drie
klassen . Zo kunnen de noodklassen opgedoekt worden. Eén op het grote schoolterrein aan de rand
van de stad, voor de Second cycle (12 tot 15 jarigen) en één in dezelfde wijk voor de Premier cycle
(6 tot 11-jarigen). Er wordt dus met man en macht gewerkt op twee werven !
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Drie klassen voor de Lagere school
De nieuwe Lagere school wordt opgetrokken in de wijk Hamabangou , nauwelijks enkele straten
verderop. De scholengroep Biya had daar al jaren geleden een klein terrein gekocht, waarop er in de
hoogte moest gebouwd worden. Dat plan had men voorlopig opzij gezet, wegens te duur. Door de
noodsituatie werd er beslist om daar –met eigen financiering- ook drie klassen neer te zetten.
Aisso- Ecole primaire
Zodra er ramen en deuren in
zitten, zullen het 4°, 5° en 6°
leerjaar naar deze nieuwe
locatie verhuizen. Het zijn
klassen met 40 à 50 leerlingen.
Dat zou nog dit schooljaar
gebeuren, aldus Alassane
Maiga, de oprichter van de
Biya scholen.
Daarover
meer
in
volgende Aisso News.

een

Drie klassen voor de Tweede cyclus
Het scholenblok voor de Second cycle werd gebouwd in “banco amélioré “ , dat is een gemengde
techniek met funderingen en een geraamte in gewapend beton. De muren zelf zijn in de traditionele
banco (leemblokken) . De bouw is gestart in maart 2009 en werd afgewerkt in januari-februari
2010. Er is nog een en ander aan te doen : de vloer is nu gestampte aarde , er moeten tegels op komen.
Er zijn geen toiletten. Dat was trouwens de eerste opmerking van de meisjes bij het bezoek aan hun
nieuwe school. De buitenmuren worden verder afgewerkt met alhore, een soort kalksteen uit de streek
van Timboektoe. In de toekomst krijgen de muren , de ramen en deuren ook een kleurtje.

Aisso Second cycle - 7 ° leerjaar

2

De verhuis
De leerlingen hielpen om
de banken binnen te zetten
in de drie klassen en op
maandag 22 februari zijn
de lessen effectief gestart
in het nieuwe gebouw .
Het zijn drie ruime en
goed verlichte klassen van
ongeveer 8 op 9 meter, en
een overdekte “veranda”,
geheel volgens de normen
van het Ministerie. Het
gebouw meet 27 op 9 m.

De schoolborden werden zwart geverfd op vrijdag en op zaterdag 19 februari werd de school officieus
en met weinig ceremonie door de leerlingen in gebruik genomen. Er werd een schooluitstap
georganiseerd en we trokken met een grote kamion naar het nieuwe gebouw in de duinen. De hele
zone is verkaveld , maar er liggen nog geen wegen, en het is dus ploeteren door het zand . Er is nog
geen water en electriciteit in de scholenzone. In het stadsplan zijn er leidingen voorzien, maar niemand
weet wanneer die er zullen komen.
De Second Cycle van Aisso telt nu ongeveer 70 leerlingen. In de oudste klassen zitten niet zoveel
leerlingen , omdat de school pas in 2001 werd opgestart met 20 kinderen. In de komende jaren zal dat
aantal stijgen omdat de huidige lagere klassen veel talrijker zijn (meer dan 40 à 50 per klas).
Bovendien zal de school ook leerlingen aantrekken uit andere lagere scholen van de stad, waar geen
tweede cyclus is.
Voorlopig gebeurt het vervoer met de kamion, die vertrekt aan de oude school , en op een aantal vaste
plaatsen stopt om leerlingen op te pikken of te droppen. Dat is niet zo een veilige oplossing , het zijn
nu eenmaal tieners en er werd in de eerste dagen wel eens geduwd en getrokken in de laadbak. Nu gaat
er een leerkracht mee in de bak, en de rit verloopt rustiger. Het laatste stuk doen ze te voet. Er wordt
onderzocht hoe er een schoolbus kan ingelegd worden voor het vervoer van de leerlingen. Maar er is
geen enkele bus in Timboektoe.
En er wordt weer al verder
gedroomd: uitbreiden met
een Lyceum of een
vormingscentrum, en de
leerlingen de kans geven om
verder te studeren.
Een bibliotheek en
mediatheek in de Lagere
school
Electriciteit en water
Er is nog veel te doen !
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Een school bouwen, steen na steen, klas na klas . Yes , we did !
Het scholenblok van de tweede cyclus werd volledig gefinancierd door het netwerk Aisso. Op twee
jaar tijd werd 20.000 € bijeengespaard. Wie had dat ooit gedacht?
De school staat er dank zij de wilskracht van de Malinezen en de inzet van een hele boel mensen. En
dank zij alle grote en kleine bijdragen, van ons allemaal samen.
- de vele individuele giften van vrienden en sympatisanten , die de bal aan het rollen brachten
- de trouwpartij van twee goede vrienden
- de milde steun van sponsers en ondernemers met een hart voor Afrika
- de projectsteun van de gemeente Wevelgem in 2008 en 2009
- de golfclubs De Palingbeek in Hollebeke en LGCC in Houthalen
- de entoesiaste inzet van de Franciscusschool in Bladel (NL) en de PDCschool in Veltem
- het geslaagde benefietconcert van Filip Jordens en Bart van Caenegem “Hommage à Brel”
- de makers van de website www.aisso.org

Heel erg bedankt !!

Wil u AISSO verder steunen ?
Overschrijven op bankrekening 736 -4020399 – 07 van VOLENS
Tivolistraat 45/1 – 1020 Brussel –
met vermelding AISSO – Mali
De SG Aisso werkt samen met Volens- Ngo. Voor giften vanaf 30 €/per jaar wordt door Volens
een fiscaal attest bezorgd, zowel aan individuele schenkers als aan bedrijven. De steun gaat
integraal naar het project AISSO.

Graag meer info of mee helpen ?
Natuurlijk is er nog meer te vertellen over het project, en over Mali . We geven graag een presentatie
of diareportage bij u , in uw club, organisatie of school . Een tentoonstelling met foto’s en tekeningen
is mogelijk in uw gemeente of bedrijf. Alle initiativen, briljante ideeën en helpende handen zijn
welkom . Contact Anne Herman , SG-Aisso: aisso@aisso.org en tel. 32- (0) 16 488591
Meer info en foto’s op www.aisso.org
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