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Linda De Smedt en haar 
man Marc Frans bezochten 
in 2006 voor het eerst Mali, 
het hart van West-Afrika. 
Hun avontuurlijke reis was 
tevens de start voor het 
bouwen van waterputten 
in een van de armste 
landen van Afrika.
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SALVATORIAANSE 

HULPACTIE 

HET ZESDE WERELDDOEL: WATER EN SANITAIR VOOR IEDEREEN !

Een onvergetelijke ervaring 
De eerste keer dat wij afreisden naar Mali en in 
de hoofdstad Bamako aankwamen, werden we 
getroffen door de grote chaos die daar heerste. 
Onze mond viel letterlijk open en we stonden als 
aan de grond genageld. Onze hersenen konden 
de wirwar aan informatie nauwelijks volgen. Een 
vloedgolf van indrukken, kleuren, geuren en 
pollutie overvielen ons. We hadden amper de 
tijd om dit alles te verwerken, want ons reisdoel 
was immers een bezoek aan “Pays Dogon”, het 
land van de Dogon aan de grens met Burkina 
Faso.

Mali en Pays Dogon 
Mali behoort tot de armste landen van de wereld 
en ligt midden in de Sahel. Van februari tot juni 
heerst er een droogte en is het ontzettend heet. 
De zon schijnt meedogenloos hard en er waait 
vaak de “Harmattan wind”: een droge stoffige 
zanderige wind.

Het land van de Dogon of “Pays Dogon” ligt 
in het zuiden van Mali, midden in de Sahel. Er 
zijn geen verharde wegen, geen elektriciteit of 
stromend water. De mensen van Dogon wonen 
voornamelijk aan de voet van de grote klif van 
Bandiagara, ongeveer 150 km lang en tot 500 
m hoog. De animistische bevolking, ook Dogon, 
genaamd, ongeveer 600.000 mensen, leven er 
samen in harmonie met de natuur. 
Wij stonden er verstomd van hoe dit arm 
en toch zeer vriendelijk volk zich met een 
grote overlevingskracht overeind houdt. We 
werden uitgenodigd bij de dorpsraad voor de 
bespreking over het probleem met de waterput. 
De waterput was aan het verzanden. Daar 
stonden we toen en vroegen we ons af wat we 
konden doen. Toegankelijkheid tot water is hier 
immers een kwestie van leven of dood. Terug 
thuisgekomen en na ons grondig geïnformeerd 
te hebben, besloten we om een nieuwe put te 
bouwen in het dorp Tireli.



Een onvoorzien obstakel 
De nieuwe waterput werd gebouwd in Tireli. 
Maar toen we de volgende reis een werkbezoek 
brachten aan onze eerste waterput, stelden 
we vast dat hij niet gebruikt werd. We vroegen 
ons af: wat is er mis? Is het water van slechte 
kwaliteit? Is het niet drinkbaar? Na rondvraag 
bij de dorpelingen en dorpschef bleek het 
probleem te schuilen in het feit dat er nooit een 
ceremonie had plaatsgevonden. De nieuwe 
waterput moest namelijk ingewijd worden met 
de nodige traditionele rituelen, muziek, dans 
en eigen gebrouwen Dolobier, waar iedereen 
– zelfs kinderen – een slok van moest drinken. 
Na een ceremonie van één dag en één nacht 
werd de waterput in gebruik genomen. Nu 
was hij eindelijk vrij van alle mogelijke onheil. 
Ondertussen werken we nu al 11 jaar in Mali 
en elk jaar ontdekken we nieuwe gewoontes 
en gebruiken. De Dogon leven heel sterk in 
harmonie met de natuur, mens en dier.

Hoog in de steile rotsen van het klifgebergte van 
Bandiagara hebben de Dogon de graven van 
hun voorouders, de Telem, ontdekt. Iedereen 
stelt zich de vraag, hoe ze daar in die rotswand 
zijn geraakt. Volgens de Dogon konden de Telem 
vliegen. Eveneens ontdekten de Dogon de ster 
Sirius B. Voor onze westerse wetenschappers is het 
nog altijd een raadsel hoe ze dit hebben kunnen 
doen. Maar voor de Dogon is dit een bewijs 
dat ze afstammen van buitenaardse wezens. 
Vandaar hun groot respect voor alle levende 
wezens en dat er in hun stam nooit zelfmoord 
wordt gepleegd. Hun grote spirituele leider, de 
Hogon, woont in het hoogstgelegen huis op de 
rotswand en is gekozen voor het leven. Hij mag 
niet huwen en zijn woonplaats niet verlaten. Bij 
hem komen de Dogon telkens om raad vragen 
wanneer er problemen, ziektes of conflicten zijn.

De projecten van Collectief Kanaga vzw
Toen we van onze eerste reis in 2006 
terugkwamen, startten we al onmiddellijk met 
een feitelijke vereniging. Twee jaar later werd dan 
de Collectief Kanaga vzw opgericht. De Kanaga 
zijn de maskers die de Dogon opzetten tijdens de 
ceremonies van oogstfeesten en begrafenissen. 
Onze doelstelling is om via sociaal artistieke 
evenementen in België ontwikkelingsprojecten 
in Mali op te zetten.

80 % van de Malinezen zijn landbouwers. De 
laatste jaren is er tijdens het regenseizoen 
onvoldoende neerslag, waardoor er 
hongersnood dreigt. Elk jaar heeft Mali te kampen 
met voedselonzekerheden. Onze Kanaga 
vzw heeft ondertussen al acht waterputten 
gebouwd en een negende waterput wordt dit 
jaar gebouwd in het dorp Kara Wéré. In het 
naburige dorp Noukoula gaan we nog een 
sanitaire blok bouwen.

Dankzij het project van onze waterputten 
genieten nu al 22.000 mensen van drinkbaar 
water. We focussen ons op de meest afgelegen 
en arme dorpjes. Het dorpshoofd moet eerst 
een schriftelijke aanvraag indienen en daarna 
bestuderen wij met onze Malinese partner, de 
ONG GAAS (Groupe d’Animation Action au 
Sahel), of het mogelijk is om een waterput te 
bouwen. Na overleg en de nodige administratie 
onderzoekt de puttenbouwer het terrein, waar 
de put eventueel zou kunnen komen. Alles 
gebeurt bovendien in samenspraak met de 
dorpelingen, die actief meewerken aan de 
bouw van de put.

De putten zijn acht tot twintig meter diep, al 
naar gelang de afstand van de waterader in de 
grond. Elke put vraagt bovendien een andere 

    



werkwijze. Soms is de ondergrond hard en rotsig 
en moet er gecontroleerd gedynamiteerd 
worden. Alle losgekomen puin en zand wordt 
daarna manueel opgegraven. Eenmaal de 
waterader bereikt, laat men de put vol lopen en 
wordt het water gedurende drie dagen uit de 
put gepompt om hem te spoelen. Elke waterput 
heeft twee deksels, een gebetonneerde 
vloer en is omringd met een muur met een 
toegangspoortje om het vee buiten te houden. 
Buiten de omheining is er een afwatering voorzien 
naar een drinkbak, waar het vee kan drinken en 
de landbouwers water kunnen putten voor hun 
velden rondom de put.

Een waterput brengt zo een wezenlijke 
verandering teweeg in het dorp. Terwijl mannen 
op het land werken, zaaien en oogsten, kunnen 
vrouwen en kinderen nu dichtbij water halen om 
dieren te verzorgen en hun andere huishoudelijke 
taken te doen.
Voor het onderhoud van de putten werken 
we samen met de Malinese ONG GAAS. Zij 
geven de dorpelingen les over duurzaam 

gemeenschappelijk waterbeheer: hygiëne, 
goed en proper watergebruik. Hiervoor zijn drie 
comités opgericht die uitleggen hoe de waterput 
moet onderhouden en ontsmet worden. 
Vrouwen zijn heel sterk vertegenwoordigd in 
deze comités.

Het zesde werelddoel: water en sanitair 
voor iedereen
Bij de uitvoering van onze projecten houden wij 
rekening met 17 werelddoelen van de Verenigde 
Naties voor 2030. Onze Collectief Kanaga vzw 
werkt vooral aan werelddoel zes: drinkbaar 
water en sanitair voor iedereen. Vandaar dat we 
nu besloten hebben om naast het graven van 
waterputten ook sanitaire blokken te bouwen. 
Zo hebben wij o.a. in de gemeenteschool van 
Noukoula een sanitaire blok gebouwd voor 235 
leerlingen, waarvan 123 meisjes. De bouw van 
deze toiletten zorgt voor hygiëne en respect 
voor de persoonlijke waardigheid van meisjes. 
Elke sanitaire blok wordt bovendien voorzien 
met emmers water en zeep om de handen te 
kunnen wassen.

    



Giften aan ons werk zijn aftrekbaar van het belastbare inkomen, wanneer het totaal in een jaar gestort bedrag E 40,- of meer bedraagt. 
Hiervoor ontvangt u automatisch in februari van volgend jaar een attest. Indien u de gestructureerde mededeling gebruikt die op het 
overschrijvingsformulier voorgedrukt staat, wordt uw gift automatisch geboekt voor de projecten, vermeld in dit blad. Indien uw gift voor 
een bepaalde persoon bestemd is, gelieve de naam of het nummer van deze begunstigde te vermelden. Wanneer u het nummer (ook een 
gestructureerde mededeling) niet kent, neem dan gerust contact op met het secretariaat! U vergemakkelijkt ons werk, waarvoor dank!

Hebt u er ooit al aan gedacht dat het mogelijk is de Salvatoriaanse Hulpactie als mede-erfgenaam in uw testament op te nemen?
Op die manier kunt u onze misdeelde medemensen in de landen in het Zuiden prachtig steunen. Daartoe is het voldoende in uw testament
bij voorbeeld de volgende zin in te lassen: “Aan de Salvatoriaanse Hulpactie v.z.w., ’t Lo 47 te 3930 Hamont vermaak ik de som van E …”.
De Salvatoriaanse Hulpactie is één van de 100 organisaties die samen de campagne ‘testament.be’ gelanceerd hebben. Voor meer info,
contacteer ons of ga naar www.testament.be.

Er zijn mensen die graag een persoonlijke tint willen geven aan hun hulp en precies willen weten wat er met hun geld gebeurt. Dat is hun 
goed recht. Zij kunnen bij ons terecht via onze actie kinderadoptie. Wij raden hen aan een kind financieel te adopteren. Met een bijdrage 
vanaf € 16,50 per maand zorgen zij voor de opvoeding van een kind in een land in ontwikkeling. Zij ontvangen de naam en een foto van 
het kind en het adres van de missionaris die ervoor zorgt, zodat zij in contact kunnen komen met het kind en zijn familie. Wij weten dat hier 
misbruiken kunnen ontstaan. Daarom wordt de actie ginder stevig in handen gehouden door een missionaris of ontwikkelingshelper (m/v), 
die wij altijd persoonlijk kennen en voor wie wij borg staan. Vraag inlichtingen over de werkwijze van deze actie als u er iets voor voelt.

Als uw adres verandert en u graag ons tijdschrift wilt blijven ontvangen, gelieve ons dan uw nieuw adres mee te delen. Hartelijk dank bij voorbaat.
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Collectief Kanaga vzw werkt op kleine schaal, 
maar ervaart dat elk project een grote steun 
is voor de plaatselijke bevolking. Wij kiezen 
er uitdrukkelijk voor om met de plaatselijke 
bevolking samen te werken. Op die manier 
kunnen wij immers duurzame en zelfredzame 

projecten op touw zetten. Het is onze manier om 
aan ontwikkelingssamenwerking te doen. 

Ghandhi’s spreuk: “Be the change you want to 
see”, “Wees zelf de verandering die je wilt zien”, 
is onze leidraad.

Raad van Bestuur, directie en alle medewerkers van 
de Salvatoriaanse Hulpactie en Ontwikkelingshulp 
wensen onze weldoeners, lezers en sympathisanten een 
hartverwarmend en vredevol Kerstmis. Tevens wensen 
wij u allen een voorspoedig en gezegend 2018!

Dankzij uw steun, kledingdonatie, meeleven en gebed 
hebben wij het voorbije jaar duizenden mensen en 
kinderen via onze projecten en kinderadoptie vreugde 
in hun leven kunnen brengen en hun een uitzicht 
gegeven op een betere toekomst. Daarvoor zijn wij u 
allen enorm dankbaar!

Wij zijn blij te mogen weten dat wij ook in het nieuwe jaar 
weer met vertrouwen mogen rekenen op uw steun om 
onze missie te verwezenlijken: de levensomstandigheden 
van mensen in ontwikkelingslanden verbeteren.

Collectief Kanaga vzw gaat nog een nieuwe sanitaire blok bijbouwen voor de school. De 
Salvatoriaanse Hulpactie wil hier graag bij helpen en rekent op jullie steun voor project n° 
17/073. Namens Collectief Kanaga vzw van harte dank!

Happy New Year


