
De groentetuin van Bagourou

Beste vrienden en donateurs,

na een heerlijke tijd in Mali kan ik eindelijk nieuws geven over het groentetuin project.
Allereerst bedanken de inwoners van Bagourou jullie allemaal heel hartelijk. Wat zo lang een wens 
was is nu bezig gerealiseerd te worden.

Hoe ver staan de zaken nu ? Is de tuin er al ? Nee, de groenten kunnen nog niet geoogst worden 
maar de werkzaamheden zijn in een gevorderd stadium. De put is al 15 meter diep en er is al water. 
Maar er wordt nog verder gegraven en pas als de put klaar is wordt de omheining gemaakt. 

Toen ik in Endé aankwam heb ik kennis gemaakt met Moussa, de contactpersoon in Bagourou. 
Vervolgens hebben we het dorpshoofd en de dorpsoudsten ontmoet en allen hebben hun zegening 
voor het project gegeven.
Salif heeft met de wichelroedes de beste plek voor de put gevonden en met Laya de puttenbouwer 
hebben we de werkzaamheden voorbereid. 

Maandag 23 januari ging de eerste schep de grond in. Alle etappes zijn te zien op de video. Ik was 
onder de indruk van de werklust en het goede humeur van iedereen. Het was elke dag een plezier 
om de vorderingen te filmen en foto's te nemen. 

Uiteindelijk bleek de hele actie toch kostbaarder dan voorzien, waardoor de tuin niet zo groot zal 
worden als we hoopten. Daarentegen was het niet erg realistisch om met één put van gemiddelde 
grootte een hele hectare tuin te bevloeien. Er is besloten om eerst de put af te maken en dan de 
omheining te bouwen. We rekenen op 250 meter gaas om een oppervlakte van een derde hectare. 
Als daar volgend jaar mooie groenten op verbouwd worden kunnen we trots zijn op de realisatie 
van dit project. 

Nogmaals bedankt voor jullie steun en aarzel niet om over de projecten verder te communiceren,

Coen


