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De eerste oogst van de ‘Thomastuin’ is binnengehaald en in afwachting van het volgende zaaiseizoen valt er nu even
weinig over de ‘Thomastuin’ te vertellen. Misschien is het daarom aardig om in deze Nieuwsbrief een keer aandacht
te besteden aan een ander aspect van het Dogon-volk, nl. hun culturele erfgoed.
De restauratie en het behoud van het culturele erfgoed is een van de sleutelactiviteiten van het Dogon Cultuur
Project. Het culturele erfgoed weerspiegelt het leven, de geschiedenis en de identiteit van de Dogon, het verbindt
hen met verleden, het heden en de toekomst. Niet voor niets staat het Dogonland sinds 1989 op de
werelderfgoedlijst van de UNESCO.
Een project willen we er speciaal uit lichten: de restauratie in Nando

Het dorp Nando ligt genesteld in een kleine vallei. Verscholen in het Pinari plateau, is het omringd door een
natuurstenen muur en toegankelijk door drie poorten die toegang geven tot drie buurten die samen het dorp
vormen. De naam Nando betekent “huis met vloeren” en karakteriseert de architectuur van het dorp.
Nando heeft een speciale status vanwege de unieke moskee die zich in het centrum van het dorp bevindt. De
moskee is gebouwd in de twaalfde eeuw en vertoont een geheel andere stijl dan de welbekende West-Afrikaanse
traditionele moskeearchitectuur. De buitenkant van de moskee vertoont grote gelijkenis met de Dogonarchitectuur,
terwijl aan de binnenkant de muren zijn gedecoreerd met islamitische thema’s uit de koran. De belangrijkste rol in
de restauratie wordt vervuld door de inwoners van het dorp. Ongeveer 60 mensen zijn betrokken bij de restauratie,
waar iedereen een eigen rol heeft.

Als onderdeel van de restauratie van het dorp Nando worden delen van de oude heuvelopwaarts weg gerenoveerd
om het transport van materialen te faciliteren waardoor de restauratie van de moskee mogelijk wordt gemaakt.

Per eind mei 2022 bedroeg de opbrengst uit de maandelijkse collectes en losse giften in totaal € 3.890. We streven
naar een totale opbrengst van € 5.500 , en we hebben nog 3 collectes te gaan: vandaag (juni), juli en september (de
collecte van augustus vervalt, omdat er dan geen dienst is in de Thomaskerk). We hopen dat het lukt. In ieder geval
voor nu, alle gevers/geefsters weer hartelijk dank.

