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In deze laatste Nieuwsbrief een terugblik op de aanleg van de ‘Thomastuin’ in Sangha (West-Mali).
Allereerst werd er een omheining met deur aangebracht rond het terrein waar de ‘Thomastuin’ moest komen.
Vervolgens werden de bedden ingericht en kon er gezaaid gaan worden. De eerste blaadjes lieten niet lang op zich
wachten en groeiden uit tot volwassen courgettes (met mooie bloemen). En dan kan er in mei van dit jaar (iets
eerder dan gebruikelijk vanwege de hitte en problemen met de toevoer van water) voor de eerste keer worden
geoogst, niet alleen courgettes, maar ook meloenen, tomaten, worteltjes ……..

Het water geven was een regelmatig terugkerende (zware) klus. Maar vele handen maken licht werk, en iedereen
hielp mee. De leerlingen zijn trots op de tuin, die door hen met veel plezier en zorg is onderhouden.

Onderstaande foto kregen we afgelopen week nog toegestuurd van de ‘Thomastuin’. Zo ziet hij er nu tijdelijk even
uit. De leerlingen zijn 2 maanden afwezig vanwege de schoolvakantie en de directeur heeft ervoor gekozen om in die
periode, waarin ook de regentijd valt, gierst te verbouwen op (een deel van) de grond van de schooltuin. Een mooi
voorbeeld van gemengd gebruik. Gierst groeit snel en is tevreden met arme grond. Van de opbrengst gaat de helft
naar de schoolkas en de andere helft is voor zijn ‘extended family’. Tweede helft september beginnen de
volwassenen de tuin weer zaaiklaar te maken. Begin oktober komen de leerlingen terug van vakantie. Dan nemen zij
het onderhoud en de zorg voor de tuin weer over en wordt er opnieuw gezaaid.

Per eind augustus 2022 bedroeg de opbrengst uit de maandelijkse collectes en losse giften in totaal € 5.300. Een
geweldig resultaat waar we heel blij mee zijn. Het streefbedrag van € 5.500 is dus bijna bereikt, maar een hogere
opbrengst is natuurlijk meer dan welkom. Vandaag collecteren we voor de laatste keer voor de ‘Thomastuin’.
Hiermee sluiten we ons diaconale jaarproject 21-22 af. Alle gevers/geefsters weer hartelijk dank.
Ook willen wij de medewerkers van Partners Pays-Dogon in Mali en in Nederland bedanken voor hun hulp bij het
opstellen van de maandelijkse Nieuwsbrief. Op onze verzoeken om materiaal (foto’s en tekst) werd steeds snel en
adequaat gereageerd.
Tot slot hopen we dat de ‘Thomastuin’ na de eerste oogst in mei nog vele mooie oogsten zal opleveren. We wensen
iedereen die meehelpt aan het onderhouden van de ‘Thomastuin’ daarbij alle succes toe.

