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Ecole Aisso in Timboektoe , één jaar later
Met de school gaat het goed. Er zijn nu meer dan 325 leerlingen en acht leerjaren. In de school zijn er
enkele verbeteringen op te merken: alle klassen hebben nu deuren (nl. een houten raam met metalen
golfplaat) en de lokalen zijn netjes aangeduid. De directeur had vorig jaar een klein lokaaltje
bijgebouwd, maar dat is nu ingenomen door de 8ste graad . Hij zit dus opnieuw op de koer met de
rapporten en de oudercontacten.
De school ligt er netjes bij , er is wat meer orde in de klassen en ze hebben er een paar tafels bij . Het
didactisch materiaal zit opgeborgen in de ijzeren koffers en de twee boekenkasten (nu allebij opgefrist
in blauw) staan vol boeken. Het is nog wel stoffig, maar “c’est la saison”
Er zijn niet alleen schoolboeken uit
Mali, maar ook een heleboel
tweedehandse uit België : frans,
rekenen, leesoefeningen, enz.. Ze
zijn een gift van een school in Luik
en zijn hier vorig jaar aangekomen
via via twee broers camionneurs uit
Wallonië. Sommige lijken me wel
wat verouderd, maar de directeur
zegt dat ze heel nuttig zijn omdat
Frans en Rekenen er heel goed
worden uitgelegd (volgens de oude
methodes, waarin hij ook geschoold
is). Ze worden ook gebruikt door de
leerkrachten die er andere
voorbeelden en oefeningen in opzoeken. De meeste onderwijzers hebben geen specifieke
onderwijsopleiding gehad. De rekenoefeningen en vraagstukken hebben het nog over de oude
Belgisch frank , maar vermits ze hier ook werken met CFA (franken) kunnen ze er zich wel in terug
vinden.
De boeken Frans worden ook uitgedeeld aan de
kinderen voor een uurtje lectuur : het zijn korte
stukjes op hun niveau en het zijn andere stukjes (+
vocabularium) dan in hun Malinese
schoolboeken. Een deel van die schoolboeken zijn
eigenlijk bestemd voor het Secundair onderwijs :
er komen ook jongeren uit de buurt de boeken
raadplegen.
Daarnaast zijn er de (franse) kinderboeken en
tekenverhalen die hier via verschillende reizigers
en vrienden zijn geraakt : Dit soort boeken is
helemaal niet te krijgen in Timboektoe. De reeks
geïllustreerde kinderboeken, sprookjes, en
encyclopediën worden graag gelezen. Ze worden regelmatig gebruikt voor een leesuurtje in de klas.

De oudere leerlingen kunnen de boeken ook uitlenen tijdens het weekend en op maandag terug
meebrengen naar school.

Er werd een leesuurtje georganiseerd op vrijdag voor het 5° leerjaar: de lerares was even naar de
dokter en ze zaten te wachten onder de boom. Een boek per twee of drie leerlingen. en dan wisselen
met elkaar. De kinderen vonden het heel plezierig. Het werd zelfs stil in de groep ; ze zitten de
moeilijke woorden te spellen. Groot protest toen een van de grotere (en bazige) jongens besliste dat het
tijd was om te ruilen en dat het groepje meisjes nog helemaal niet klaar was met hun boek.
De kinderen moeten echt inspanning leveren om te lezen: hun schoolboeken en de oefeningen
herhalen steeds hetzelfde. In deze boeken staan nieuwe woorden die ze moeten opzoeken of komen
vragen wat het betekent. Er is maar één uitleggend woordenboekje in de bibliotheek. (Petit Larousse
de poche).

Activiteiten op de school
We hebben ook borden gekocht (triplex platen) om de
wereldkaart op te hangen en de grote wandtekening met de
vissen van de PDC school uit Veltem . Het valt op dat de
kinderen hun land niet kunnen plaatsen : ze hebben pas
aardrijkskunde vanaf het 5° leerjaar. En ze hebben
blijkbaar nog nooit een wereldkaart gezien.
Niets is hier eenvoudig: een halve dag is nodig om eerst de
triplex platen te vinden, en dan een schrijnwerker die deze
kan zagen en er een raam rond zal maken om de dunne (en
kromme) plaat recht te trekken. We moeten daarvoor de
halve stad afzoeken.

De wandschilderij van de kinderen van de
PDC-school uit Veltem kwam naar hier ,
versneden als een “puzzel” , een schitterend
idee om de 2 m lange tekening te kunnen
vervoeren in een karton. We hebben de
tekening met de kinderen van het 4° leerjaar
in elkaar “gepuzzeld” en daarna op het bord
geplakt. Heel plezant voor hen. De eerste
keer was moeilijk, de tweede keer was al
veel makkelijker.

Een paar toeristen kwamen een les
“English conversation” geven voor het
7° jaar : dat gaat vrij goed. Ze hebben
een goede leraar. Er komen veel
Engelstalige toeristen naar Timboektoe,
er is dus wel behoefte om die taal te
leren. Er zijn veel NGO’s en er zijn hier
ook Amerikaanse militairen die hier
opleiding geven aan het Malinese leger.
Zuid-Afrika heeft de nieuwe Grote
bibliotheek van de oude manuscripten
geschonken. De Aga Khan restaureert de
oude moskee. Kadhafi zit hier ook in de
buurt , hij heeft een kanaalverbinding
aangelegd en het water naar de stad
gebracht.

Op maandag en dinsdag waren er opnieuw
schilderlessen voor het 4° leerjaar. Ze
waren met 49 leerlingen. Dat was voor hen
ook de 1° keer. Een paar leerlingen van het
5° en het 6° hebben een groot schilderij
gemaakt op behangpapier. De speelplaats
gaf een heel actieve een gezellige indruk: er
werd geschilderd in een hoek, er zaten een
hoop jongens op een grote mat met een
soort legoblokjes kastelen te bouwen en
dingen in elkaar te knutselen, en een groep
meisjes kreeg kookles van de lerares van
het 5° (Leçon de économie familiale heet
dat). Het ging om een traditionele schotel
met een soort graan (foniou), pindanoten, en groenten. Ze moesten om beurten met zijn tweeën
(ritmisch) stampen in de stamppot. Achteraf werd alles opgegeten met de hele groep en iedereen die
nog in de buurt was blijven hangen. En het was lekker ook !!

Nuttig & bruikbaar: alle mogelijke kinderboeken in het Frans , Engels voor beginners,
woordenboekjes (dictionnaire de poche, Petit Larousse illustré of le Petit Robert), een stofborsteltje en
een vuilblik....

Graag meer info?
Natuurlijk is er nog meer te vertellen over het project. We geven graag een presentatie of diareportage
bij u thuis , in uw organisatie of school .
Een tentoonstelling met foto’s en tekeningen is mogelijk in uw gemeente of bedrijf.
Contact SG-Aisso: anneherman@skynet.be en tel. 016 488591
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