
Vrouwenvakschool Nederland en stichting Djenné 

zoekt vriendinnen en vrienden voor de bouw 
van een Vrouwenvakschool in Mali.

Binnenkort wordt in Bandiagara, dit is een stad in Mali gestart met de bouw 

van de Vrouwenvakschool. Op dit moment zijn wij op zoek naar vrienden en 

vriendinnen die voor 35 euro per jaar het project willen ondersteunen.

Waarvoor ben je vriend of vriendin?
De vrienden en vriendinnen hebben we nodig om een 
Vrouwenvakschool in Bandiagara te realiseren. 
De Vrouwenvakschool wordt gedragen en uitgevoerd 
door een plaatselijke stuurgroep waarin alle 76 NGO’s 
van Bandiagara vertegenwoordigd zijn. De plaat-
selijke stuurgroep wil een Vrouwenvakschool om 
vrouwen meer mogelijkheden te bieden om econo-
misch onafhankelijk te worden. De meeste vrouwen 
in Bandiagara hebben geen onderwijs genoten en 
zijn analfabeet.

Op de vrouwenvakschool zullen cursussen en trainin-
gen worden gegeven. Vanuit deze school zullen ook 
water en sanitatie programma’s georganiseerd gaan 
worden voor de vrouwen. Naast cursussen en trainin-
gen die vrouwen economisch onafhankelijk maken 
zullen er informatiebijeenkomsten gegeven worden 
die voor alle vrouwen in Bandiagara en omgeving 
toegankelijk zijn. 

Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere: 
gezondheid, HIV, vrouwenbesnijdenis, opvoeding, 
afval en gezinsplanning. De school zal 5 dagen in 
de week geopend zijn. Men streeft ernaar om een 
vrouwenvakschool te bouwen met aangrenzend een 
winkel, restaurant en mogelijkheden voor ICT om 
hier ook commerciële activiteiten te kunnen draaien.

Tot het moment van opening worden vijf keer per jaar 
alle vrouwen van Bandiagara op de hoogte gesteld 
over de ontwikkeling van de vrouwenvakschool. 
De school zal worden gebouwd met behulp van de 
vrouwen uit de omgeving. Voor stichting VAM en 
stichting Djenné is het belangrijk dat de vrouwen uit 
de omliggende dorpen, die altijd al moeilijk kunnen 
deelnemen aan onderwijs bij dit project betrokken 
raken. Naast de opleiding zullen diverse stageplek-
ken gecreeerd worden zoals een kapper, ict bedrijf, 
autogarage, hotel, tuinen, boerderij etc.

Wil jij vriend of vriendin worden voor 35 euro per jaar?
Meld je dan aan en maak 35 euro over op rekening 373627041  
t.n.v. stichting VAM o.v.v. Vriend Vrouwenvakschool

Naam                              

Adres                              

Postcode en plaats                          

Stuur dit strookje op naar:

Stichting VAM   -  Postbus 184,  1260 AD Blaricum

&


