
Project Macouda 

De Primary school in Macouda 
In december 2017 heeft het dorpscomité van Macouda gevraagd  om te helpen bij de bouw en inrichting 
van een lagere school, bestaande uit zes klassen, een kantoor voor het hoofd van de school, een 
bergruimte en sanitaire voorzieningen. 

De community Macouda 
Macouda is een klein dorp in de Casamance, Senegal. Macouda ligt ongeveer 3 km van Darsilami, dat net 
op de zuidgrens van Gambia en Senegal is gelegen. Macouda heeft ca  1800 inwoners. 
De bevolking, veelal Diola, bestaat voor het merendeel uit boeren. Het dorp wordt bestuurd door een 
dorpshoofd (Alkalo) met een aantal oudsten. Macouda heeft geen enkele winkel. 
 
Dombondir, een buurdorp, heeft wel een paar heel kleine winkeltjes, maar voor de belangrijkste inkopen 
gaan de bewoners naar Brikama (13 km), Serekunda (30 km) of Banjul (40 km) in Gambia en ook wel naar 
Diouloulou (12 km) en Bignona (70 km) in Senegal. 
 
De bevolking van Macouda is erg actief. Zo zijn er in de loop van de jaren een gezondheidscentrum, een 
kraamkliniek, een kleine moskee en een gemeenschapscentrum gebouwd. 
En samen met het buurdorp Dombondir is er een groot deel van een gemeenschappelijke lagere school 
gebouwd, van leem met golfplaten als dakbedekking. 

De tuin 

         
Vrouwen en een paar mannen ontgonnen een flink stuk land en maakten een afrastering voor een 
gezamenlijke groentetuin. Vier putten om de grond te kunnen bevloeien waren al eerder gegraven. 
 

Gezondheidscentrum/kraamkliniek 
In 2010 is in Macouda, met hulp van Amy en Frans van den 
Bercken (ambassadeurs van onze stichting) en met 
tussenkomst van de Stichting Darsilami een nieuw 
gezondheidscentrum met een kraamkliniek gebouwd en 
ingericht. 
Dit gebouw is niet van leem gebouwd maar van steen. Dat is 
een duurzamere manier van bouwen. 
Bij de officiële opening van dat nieuwe "Centre de Santé et 
Maternité" hebben de autoriteiten van de Casamance en 
Senegal dit centrum tot standaard verheven voor kleine 
gezondsheidscentra in Senegal. 
 



Aan de bouw heeft de bevolking van Macouda in de vorm van menskracht een flinke bijdrage geleverd.  
Dit centrum er nog als nieuw bij. De bevolking onderhoudt het centrum geweldig en voor eigen rekening. 

Een nieuwe lagere (Primary) school 
De afstand tussen Macouda en de gemeenschappelijke lagere school, gelegen tussen Macouda en 
Dombondir is vooral voor de jonge kinderen uit Macouda te ver gebleken. Zij vertrokken ’s morgens wel 
richting school, maar zodra ze het dorp uit zijn verdwijnen ze in de bush en gaan daar gezellig met elkaar 
spelen. De schoolleiding klaagde dan ook over de voortdurende absentie van de kinderen uit Macouda. 
Het dorpscomité van Macouda heeft zich over deze situatie beraden en is tot de slotsom gekomen dat het 
hebben van een eigen Primary school in het dorp noodzakelijk en gewenst is. 
 
Daarbij komt dat de acht uit leem opgetrokken lokalen van de 
school tussen Macouda en Dombodir hoognodig vervangen 
moesten worden.  
 
De community van Macouda is in december 2017 al begonnen 
met het bouwen van drie lokalen voor de jongste klassen en 
met een lerarenkamer en toiletruimten. Vanwege de kosten is 
dat met leem gebeurd. 
Maar dit is geen duurzame manier van bouwen, want leem is 
favoriet op het menu van termieten, die het gebouw dan ook 
van binnenuit opeten. En leem is ook niet bestand tegen 
regen, want door de overvloedige regen moet er jaarlijks na 
de regentijd weer veel hersteld worden. 

Op zich zijn we dus niet gelukkig met deze manier van bouwen, maar we besluiten om de gemeenschap 
geld te geven zodat er een dak op kan en dat het van binnen en van buiten afgesmeerd kan worden met 
cement. Zij doen alle werk. 

                                           



                                       

Het project "Primary school Macouda" behelst: 
- het eerst onderdak helpen van het lemen gebouw met drie leslokalen zodat in september 2018 
deze leslokalen gebruikt kunnen worden voor de drie laagste klassen  
-  het bouwen van een stenen schoolgebouw met drie leslokalen en een lerarenruimte, met 
betegelde betonvloeren. 
-  zodra dat stenen gebouw klaar is, wordt het uit leem opgetrokken gebouw vervangen door ook 
een stenen gebouw met betegelde betonvloeren. 
- het realiseren van een stenen toiletgebouw met watervoorziening. Met toiletten voor meisjes, 
jongens en leerkrachten. 
- Het ommuren van  het terrein om de school en inrichting met speeltoestellen. 
- Inrichting van de school met meubilair. 

In juni 2018 is een grote partij schoolmeubeltjes, zes schoolborden en een aantal kasten afgeleverd in 
Macouda. In eerste instantie zijn die opgeslagen in het gemeenschapsgebouw. Als de school klaar is 
komen ze in de klassen. Met vereende krachten wordt de vrachtwagen gelost. En alles staat even later 
keurig droog opgeslagen in het gemeenschapshuis. 

    

      



 

Als Amy en Frans in november 2018 in Macouda komen om te kijken hoe de school functioneert, zien ze 
tot hun grote verbazing dat de school, naast het lemen gebouw ook nog een gebouw van 
waaierpalmbladeren gemaakt heeft. Waarom is dat??? 

 

Uit de gesprekken blijkt al gauw, dat de overheid alleen de kosten voor de leerkrachten betaald als er 
sprake is van een volledige lagere school. En als alleen de jonge kinderen in Macouda naar school gaan en 
de rest nog steeds in de oude school richting Dombodir, dan krijgt de gemeenschap geen geld voor de 
leerkrachten. Dus hebben ze zelf deze noodoplossing bedacht om toch de vergoeding, voor de 
leerkrachten voor deze nu een volledige school, te krijgen. 

 

 

   

Alle tafeltjes en stoeltjes hebben inmiddels hun plek gekregen, zowel in het lemen gebouw als in de 
waaierpalmklas. Maar de vraag komt of we nog wat meer kunnen sturen, want omdat er geen kasten en 
bureau’s zijn , hebben de leerkrachten een aantal tafeltjes achter in de klas gebruikt om hun spullen op te 
ruimen. En zitten ze zelf ook achter een tafeltje. 

 

 



Er wordt beloofd dat we zullen kijken of 
we nog wat kasten kunnen sturen en 
voor de bureau’s wordt gelijk een 
oplossing gevonden. De medereizigers 
van Amy en Frans, Hendrik en Dieuwke, 
hebben van hun kerk geld 
meegekregen om naar eigen inzicht 
noodzakelijke zaken te kopen. Zij 
besluiten dit geld te besteden voor bureau’s. We gaan ze diezelfde week 
nog brengen. 

 

 

In april 2019 zijn Amy en Frans naar Macouda geweest en was het de bedoeling dat er gepraat zou 
worden over de bouw van 3 - 4 stenen leslokalen. Maar toen 
ze daar kwamen bleek dat met de bouw van 3 lokalen al 
begonnen was. Navraag leverde op dat de overheid in ruil 
voor stemmen bij de verkiezingen beloofd had 3 lokalen te 
bouwen.  

 
 

 
De plannen werden daardoor in overleg met het dorpscomité 
bijgesteld. De eerste prioriteit is nu het toiletgebouw en een 
watervoorziening bij de school. In tweede instantie zullen er 

dan nog 4 lokalen bijgebouwd worden. Het oudste (lemen) gebouw zal dan gaan functioneren als 
kleuterschool. De overheid in Senegal bekostigt ook de leerkrachten van kleuterscholen. En er zijn 
kleintjes genoeg in Macouda. Tot nu toe, is voor hen geen opvang. 
 
Het heeft even geduurd, voordat er goede afspraken met de aannemer waren, maar uiteindelijk is met de 
bouw ervan begonnen op 7 augustus 2019. 
 
Er werd op die dag 5 ton aan cement en een grote lading zand geleverd. 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
Zoals gebruikelijk in Macouda helpt de hele bevolking mee en wordt het zand helemaal uitgespreid. 

 
 
De volgende dag zal de steenbakker beginnen met het maken van de stenen

      
 
In 2 dagen maakt hij 371 stenen uit 19 zakken cement. 
 
In diezelfde tijd komt ook het bedrijf GamSolar Energy (GSE) uit Gambia om met een boor een gat te 
maken tot het grondwater. Het water wordt dan door een pomp op zonne-energie naar boven gepompt 
en komt in een 2000 liter reservoir. Dit reservoir kan 2x per dag gevuld worden. Het water is bedoeld voor 
het spoelen van de toiletten, handenwassen, het schoonhouden van de school en natuurlijk ook voor de 
bevolking. 
 
 
 

                                       
Het is zo’n happening, dat het hele dorp uitloopt om te kijken hoe dat in zijn werk gaat. Zelfs de kinderen 
van school, krijgen vrij om dit te bewonderen. 
 
 



 
 
 
 
Toch loopt het niet helemaal naar wens. Het eerste borehole lukt niet, want ze stuiten op een keiharde 
onderlaag. De boor gaat kapot en er moet een nieuwe komen. Maar het is inmiddels midden in de 
regentijd dus dan kost reizen altijd veel extra tijd. 
 
Ondanks de tegenslagen gaat het werk toch door en uiteindelijk is in oktober 2019 de hele stellage klaar. 
En is er een leiding naar het toiletgebouw gemaakt. 
     
 

     
 
 
 
 
En als het geld wat Macouda via onze tussen personen krijgt op is, krijgen we keurig alle rekeningen en 
het verzoek of ze een volgend deel van het geld kunnen krijgen.  
Modou gaat het geld halen bij GSE en brengt het naar Macouda, waar de alkalo, Muhammed Diatta, 
tekent voor ontvangst. Maar nu is het regenseizoen en Modou kan met de auto niet in Macouda komen, 
dus komen de mensen uit Macouda naar Darsilami, op de grens met Gambia, om het geld in ontvangst te 
nemen. 
 
 



Links, een foto waar Modou het 
geld ontvangt bij GSE en rechts 
Muhammed Diatta en Lamin Diatta 
(hoofd van het 
gezondheidscentrum) die het geld 
weer van Modou krijgen. 
Op 18 september 2019 hebben ze 
het tweede deel van het geld voor 
de bouw van het toiletgebouw 
ontvangen. 

 
 
 
 
 
Ondertussen zitten de bouwers van het toiletgebouw ook niet stil.  

 
 
Op de achtergrond staat het oude toiletgebouw. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestaag vordert de bouw van dat gebouw. 
 



   

 

 
Foto’s van de voortgang vande bouw 
 

 
 
 
Het begint al echt ergens op te lijken. We hopen dat als we er in november 2019 komen, dat het dan 
misschien wel klaar is. 
 
  



De realisatie van alles wat tot nu toe met de bouw van de Primary school te maken heeft is mogelijk 
geworden dank zij financiële steun van veel particulieren, een aantal bedrijven en de volgende 
stichtingen: 
Hofsteestichting 
FNenNZ 
Willem Meindert de Hoop Stichting 
Reeders Stichting 
 
Er wordt nog druk gezocht naar sponsors om ook de laatste lokalen volledig te realiseren. 
 

 


