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Vrouwen zijn de spil in de gemeenschappen van de dorpen. Met allerlei projecten worden zij zich bewust gemaakt
van hun belangrijke rol bij de verbetering van de leefomstandigheden. In deze Nieuwsbrief iets over een paar
belangrijke vrouwenprojecten.
Niet alleen worden er schooltuinen aangelegd, zoals de ‘Thomastuin’, er is ook veel vraag van vrouwengroepen naar
ondersteuning bij de aanleg van groentetuinen. ADI (de partner organisatie van PPD in Mali) legt deze tuinen samen
met deze lokale vrouwengroepen aan en zorgt voor een watervoorziening en omheining. De tuinen leveren
werkgelegenheid, voedsel en extra inkomen. De vrouwen krijgen beschikking over meer soorten groente en fruit
voor hun gezin en kunnen overschotten verkopen. Voor 2021 stonden vier tuinen op de planning.

Ook namen vrouwengroepen actief deel aan trainingen in zeepmakerij. Zij produceren zeep voor de lokale markt en
voor de eigen leden en verdienen daarmee extra geld voor de groep. ADI verzorgt voor deze vrouwen de inkoop van
grondstoffen en helpt bij de aanschaf van de benodigde apparatuur. In 2021 waren er 6 trainingslocaties.
Met behulp van lokale kleermakers biedt ADI ook opleidingen in kleermakerij waarbij vrouwen in drie jaar tijd (vier
maanden per jaar van februari tot en met mei) de eerste kneepjes van het vak leren. In 2021 waren er 11
trainingslocaties met in totaal 38 leerlingen. ADI stelt voor dit doel handnaaimachines, textiel, garen en naalden ter
beschikking en betaalt de kleermakers een kleine vergoeding voor het overdragen van hun kennis.

Nog enkele kerncijfers uit het Jaarrapport PPD 2021:
16 lokale medewerkers in dienst - 13.000 kinderen bereikt met onderwijsprogramma - 7.256 vrouwen gesteund met
microkrediet - 32.400 bomen en struiken geplant - 6.300 mensen hebben toegang gekregen tot drinkwater 220 volwassenen namen deel aan de alfabetiseringscursussen - 800 mensen betrokken bij erfgoedrestauratie
Per eind juni 2022 bedroeg de opbrengst uit de maandelijkse collectes en losse giften in totaal € 4.421. Ons
streefdoel blijft € 5.500, en we hebben nu nog 2 collectes te gaan: vandaag (juli) en 11 september (de collecte van
augustus vervalt, omdat er dan geen dienst is in de Thomaskerk). We blijven hoopvol gestemd dat het lukt. Alle
gevers/geefsters weer hartelijk dank.

