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Bestuur en alle vrijwilligers wensen jullie een gezond en
gelukkig 2012.
Aman-Iman bestaat in 2012 5 jaar. De eerste activiteit om de heugelijke
feit te vieren zal plaatsvinden op vrijdag 27 januari 2012

Vertelavond Aman-Iman i.s.m. Resto van Harte.
Op vrijdagavond 27 januari organiseert Aman-Iman een avond over onze projecten in Niger en
de reis in oktober 2011. De avond start met een overheerlijk diner, verzorgd door Resto van
Harte. De avond zal plaatsvinden op vrijdag 27 januari 2012 van 17.00 tot 22.00 uur in het
Trefcentrum in Wittevrouwenveld, Edisonstraat 4, 6224 GK Maastricht.
Programma:
17.00 uur Inloop
17.30 uur Diner (Het diner start exact om 17.30)
* voorgerecht
* verhaal van Abakoula en Fons
* hoofdgerecht
* optreden Indumba
* nagerecht
* Verrassingsoptreden
Tijdens het diner is er de mogelijkheid om lotjes te kopen voor geweldige prijzen. Er is ook
een kleine Afrikaanse markt, waar je weer leuke spulletjes kunt kopen. De entree en diner
voor deze vertelavond zijn geheel gratis. Het is wel noodzakelijk dat je je van tevoren
aanmeldt. Resto van Harte moet rekening houden met de inkoop van de materialen. Je kunt je
aanmelden via info@aman-iman.nl Geef aan met hoeveel personen je komt, je naam, adres,
e-mail en of je vegetarisch wilt eten. De aanmelding sluit wanneer 120 personen aangemeld
zijn of uiterlijk woensdag 25 januari. Wees er dus snel bij.

Een vrije gave mag natuurlijk altijd.
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Korte nieuwsbrief over de vertelavond op vrijdag 27 januari 2011 in het Trefcentrum
Wittevrouweveld te Maastricht.
Het verrassingsoptreden is op dit moment bekend.
Niemand minder dan Zoumana Diarra sluit de avond af met een geweldig akoestisch concert.

Na het diner, omstreeks 20.30 uur ga je genieten van de klanken van o.a. de kora. Zoumana,
spelend op kora, gitaar en balafo, staat bekend om zijn eigen herkenbare sound en de mix van
elementen uit jazz, rhythm-and-blues en salsa in zijn composities. Hij speelde onder andere
met Stef Bos, Leoni Jansen en Made in Holland. Verder heeft hij projecten lopen met de The
Five Great Guitars o a met Jan Akkerman en Habib Koité en tenslotte AfroJazzJam.
Zie verder: www.zoudiarra.com
Kun je nu niet wachten tot 27 januari, dan kun je alvast luisteren naar zijn muziek.
* Three of a kind
* Zoumana Diarra et sa troupe wassa ba en répétition
Het is wel van belang, dat wanneer je wilt deelnemen aan het gratis diner, dat je je van
tevoren aanmeldt via info@aman-iman.nl.
Graag onder vermelding van je naam, je e-mail, met hoeveel personen je komt en of je
vegetarisch wilt eten.
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Bericht van Abakoula.
Beste lezers, donateurs/sponsoren, voor mij als geborene in de woestijn was het
vanzelfsprekend om zandkorrels te leren tellen, maar mijn handtekening op ‘n opdracht van
honderdduizend euro te zetten was ’n droom. Een droom die dankzij jullie steun en jullie
vertrouwen in mij is uitgekomen, daarom wil ik allen ongelooflijk bedanken. Ik hou het kort,
maar jullie zijn niet van mij af. Het echte werk moet nog komen en ik hoop dat het niet zolang
meer gaat duren dat ik sommigen van jullie de hand kan schudden, met een net gewassen
hand van het water uit de bron van Inadougoum.
Met vriendelijke groeten, Abakoula Argalaless Voorzitter Stichting Aman-Iman (water is leven)
Abakoula in Parijs Vrijdag 16 maart is Abakoula met de Thalys vertrokken naar Parijs. In Parijs
was een delegatie uit Niger aanwezig. Zij waren naar Frankrijk gekomen voor een Conferentie
over Water. De stichting Aman-Iman vond dit zo belangrijk, dat zij besloten dat de voorzitter
moest afreizen naar Parijs. In Parijs aangekomen heeft Abakoula gesprekken gevoerd met de
minister van l’Hydraulique en de minister van Financiën. De gesprekken verliepen zeer
voorspoedig voor de inwoners van Inadougoum. De bouw van de waterinstallatie zal
binnenkort van start gaan. De overheid van Niger gaat de meerkosten van de installatie en de
bouw van het reservoir bekostigen. Geweldig nieuws dus voor Aman-Iman en alle 10.000
inwoners van Inadougoum. Op dit moment is de boorfirma IGN Niger bezig om al haar
materieel naar het dorp te brengen. Men hoopt voor het regenseizoen het eerste schone
drinkwater omhoog te kunnen pompen.

Abakoula en MR Issoufou Issaka, minister van l’Hydraulique
Water reservoirs onder de bodem van de Sahara. Britse wetenschappers hebben ontdekt dat
in Afrika honderd keer zo veel water onder de grond heeft zitten als aan de oppervlakte van
het continent, in rivieren en meren, te vinden is. Lees verder
Gastlessen op het ROC in Roermond. Op dinsdagochtend vertrok ik met de auto vol met
spullen en een PowerPoint naar het ROC in Roermond. Jaspers Wichers van het COS
Roermond had mij gevraagd om iets te vertellen over ons werk in Niger. Nadat ik alles had
klaargezet kwamen de eerste studenten om mijn verhaal aan te horen. Heerlijk hoe jonge
mensen enthousiast kunnen worden, wanneer je iets mag vertellen over je project. Het uurtje
was om voordat de hele groep en ik het in de gaten had. Met een geweldig gevoel heb ik de

morgen nog 2 keer mijn verhaal mogen vertellen. Een geweldige ervaring, die ik zeker nog
vaker wil uitvoeren. Voor foto's kun je even kijken bij onze fotogalerij. Fons Bus
Een ramp dreigt voor de hele Sahel. Wat is er aan de hand. Afgelopen jaar zijn de oogsten
mislukt, de extreme droogte en de hoge voedselprijzen zorgen er voor dat in 8 landen van de
Sahel een hongernood dreigt. Ook uit de 13 dorpen krijgen wij berichten van een dreigende
hongersnood. Op dit moment trekken er al veel mensen richting de grote steden, in de hoop
dat ze hier wat werk vinden, maar vooral dat ze aan eten kunnen komen. Stichting Aman-Iman
wil een kort projectplan uitschrijven en aan organisaties die zich bezig houden met
voedselprojecten een donatie vragen van ongeveer € 5000,00. De 13 dorpen kunnen hiermee
al een hoop gezinnen helpen. Over de dreigende hongersnood in de Sahel is weer veel
geschreven, maar wanneer wordt men nu eindelijk eens wakker, dat alleen structurele
oplossingen het probleem voor eens en voor altijd kan oplossen. De waterinstallatie van
Aman-Iman voor Inadougoum is zo'n structurele oplossing.
Lees verder:
Artikel van Radio des Nations Unies
Artikel van Unicef
Niger en Nepal een merkwaardige combi of toch niet
Begin september ga ik met mijn partner Nicole voor 9 maanden naar Nepal om daar
vrijwilligerswerk te gaan doen, meer precies in een klein dorpje Dhading genaamd, 3 uur lopen
van de grote weg Kathmandu-Pokhara. Nicole zal daar werkzaam zijn in het begeleiden van 6
gezondheidsposten en ik in het lesgeven van Engels in het basisonderwijs en aan
gezondheidswerkers. Twee jaar geleden ongeveer was er in het Trefcentrum van
WitteVrouwenveld een dag over Niger georganiseerd door Aman-Iman. We werden toen,
zoals dat wel eens gaat, een beetje meegetrokken in de organisatie en….we werden bovenal
geraakt door het enthousiasme van Abakoula, Fons en Jo, wat later het bestuur bleek van de
bovengenoemde stichting; ‘ Dat die dat allemaal met zijn drieën voor elkaar
boksten…allabonheur’.....Die kunnen wel wat hulp gebruiken, dachten we, dus melden wij ons
aan als vrijwilliger…en zo is het gekomen dat wij gaandeweg hand - en spandiensten
verleenden op festivals, bijeenkomsten enz. Op die manier raakten we betrokken bij de
waterputperikelen en de graanbanken van Inadougoum, de geboorteplaats van Aba. En
telkens weer opnieuw treft ons de gedrevenheid voor hun zaak en het goede humeur van Aba
en Fons. Tegelijkertijd reisden wij naar Nepal en raakten betrokken bij de problemen daar en
de mensen die daar met veel enthousiasme werken aan verlichting/verbetering van de noden
van achtergestelde bevolkingsgroepen, mensen zoals René Veld voor wiens stichting we gaan
werken. Nepal-Niger een rare combi ? Op het eerste gezicht zijn het totaal verschillende
landen. Niger liggend in/aan de Sahara ,vooral vlak en droog, door de Franse gekoloniseerd,
dun bevolkt en onbekend, Nepal grenzend aan het dak van de wereld, bergachtig met veel
regen, nooit gekoloniseerd maar totaal afhankelijk van India, dichter bevolkt, toeristisch
trekpleister en zeer bekend. Maar bij nader inzien overheersen de overeenkomsten; beiden
zijn landlocked met alle gevolgen van dien, dezelfde ontwikkelingsproblemen van armoede,
werkloosheid, zelfvoorzienende landbouw, analfabetisme, slechte gezondheidszorg, geen
eigen industrie maar wel afhankelijk van de ‘hulpindustrie’, problemen met democratie en
corruptie en grote ongelijkheden in welvaart. Op vele indexen van UN diensten scoren zij
beiden ongeveer even hoog of laag, het is maar waar je begint. En dus.. werken we allemaal
aan dezelfde problematiek en het doet er niet zoveel toe waar maar het gaat om de instelling,
het gevoel van betrokkenheid en het beleven van de onderliggende solidariteit en compassie.
We houden jullie op de hoogte en we zijn er zeker van jullie ook ons. Met hartelijke groet
Nicole en Walter.
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Heerlen, 24 juli 2012.
Zomeractiviteit in het ACM te Maastricht.
Enige tijd geleden kregen wij een mailtje van Michel Backes of wij iets wilde komen vertellen
over onze Stichting Aman-Iman. En of het verder mogelijk was dat we dan ook een traditionele
Toeareg theeceremonie zouden kunnen verzorgen. Samen bekeken wie van ons beschikbaar
was. Jo zat in Frankrijk en Abakoula
moest werken, dus zou ik er naar
toe gaan. De dag voor de activiteit
alles weer klaargemaakt, Fankee
(traditioneel Nigerees gebakje)
gebakken, thee, suikerkegel en
verse munt gehaald. Dinsdagmorgen
de auto ingeladen met alle sullen
voor de theeceremonie en watt
spulletje om eventueel te verkopen.
Daarna thuis mijn kantoortje leeg
geplunderd met de originele
Toearegspullen en met de andere
spullen in de auto gelegd. Op naar
Maastricht, eerst nog snel even
gekeken waar ik heen moest. Aangekomen bij het activiteitencentrum rustig de spullen
uitgeladen en alles klaargezet. Er zaten al mensen in de mooie zaal. Die vol verbazing keken
wat er allemaal stond te gebeuren en ook al het nodige leuke commentaar gaven. Snel nog
even mijn djellaba aantrekken en dan kon de presentatie beginnen. Een zeer gevarieerde
groep mensen zat te vol aandacht te luisteren naar mijn verhaal over Niger en specifiek over
het verhaal van het dorp Inadougoum. Tijdens de PowerPoint werden er zinvolle vragen
gesteld, zoals waar leven ze van of hoe accepteren ze jou als buitenlander. Voor de
presentatie had ik al alles klaargezet voor de theeceremonie. Tijdens het thee zetten, het
verhaal verteld van de man die niet geloofde in Djinn en uitleg van de hele ceremonie met het
feit dat een Toeareg drie keer thee zetten. De Toearegs drinken veelvuldig groene thee, die
met veel zorg wordt gezet. De thee wordt met sierlijke gebaren in glazen gegoten en
vervolgens weer terug geschonken in de pot. Dit wordt een paar keer herhaald. De mierzoete
thee wordt gloeiend heet
gedronken. Gasten laten hun
waardering voor de thee blijken
door die luidruchtig op te slurpen.
De 1e glas smaakt zo bitter als de
dood, het 2e glas smaakt zo somber
als de verloren liefde en het 3e glas
smaakt zo zoet als de eerste liefde.
Hilariteit onder de mensen na het
vertellen van dit verhaal. Ja en dan
ga je de thee serveren. De meeste
mensen wilde wel proberen, maar
een enkeling trok vies zijn neus op,
voordat vreemde goedje in dat

glaasje. Proberen!!! “Nee jong, dat hoef ik niet”, zei een oudere heer. Ook bij het uitdelen van
de Fankee kreeg ik vaak dezelfde reactie. Het spreekwoord wat de boer niet kent, dat eet hij
niet kwam vandaag weer eens duidelijk naar voren. Gelukkig had ik nog wat echte dadels
meegenomen. Michel had de taak op zich genomen om iedereen eens een dadel te laten
proeven. Voor veel mensen de eerste keer in hun leven dat ze daadwerkelijk een dadel aten.
Wonderlijk. Er waren mensen die de thee en de Fankee zich goed liet smaken, sommige
hadden we 3 keer Fankee gegeten. Na afloop kwamen de mensen nog even kijken naar mijn
provisorisch winkeltje. Veel verhalen gehoord en vragen mogen beantwoorden. Het mooiste
verhaal was het verhaal van een mevrouw in een rolstoel. Haar kleindochter was dit jaar met
school naar Cambodja geweest en vorig jaar naar Tanzania. Zij was dit jaar 50 jaar getrouwd
en tijdens de feestelijkheden mocht haar kleindochter over haar reis vertellen en kreeg ze geld
van opa en oma en de aanwezige gasten. Met veel bewondering voor haar kleindochter
vertelde zij mij haar verhaal. Een super middag, op een mooie locatie in Maastricht en met
geweldige mensen.
Tanumert Of gewoon in het Nederlands: dank je wel
Fons Bus Secretaris stichting Aman-Iman

Niger weer getroffen door een ramp.
Van onze vrienden uit Niger hebben wij alarmerende berichten ontvangen. Bij de ernstige
voedselcrisis, wordt heel Niger nu getroffen door hevige regenval. Meer dan de helft van de
bevolking van Niger kampt met een ernstig voedseltekort. Er zouden verschillende delen
getroffen zijn door overstromingen en meer dan 40 mensen zouden al verdronken zijn. Ook
veel landbouw gebieden zijn getroffen door deze enorme regenval, met als gevolg dat grote
delen van de oogst dreigen te mislukken of al helemaal weggespoeld zijn. De rivier de Niger
heeft in de hoofdstad Niamey zijn hoogste peil gehaald in meer dan 80 jaar. Voor de overheid
en de weinige hulpverleners in het land is het moeilijk om hulp te bieden. Veel wegen zijn
onbegaanbaar geworden. De kansen dat de bevolking in Niger getroffen worden door diarree,
malaria is een stuk groter geworden bij de toch al verzwakte bevolking. Dit heeft ook gevolgen
voor ons dorp Inadougoum. Ook hier hebben de mensen te maken met de hongernood en de
ergste regenval sinds jaren. Via onze aannemer kregen wij het volgende berichtje: “Bonjour,
Merci de trouver ci-joint notre demande de suspension de délai à l'hydraulique, ainsi que les
photos de missions de reconnaissance qui a constaté que la route était impraticable. Cordiale
ment” Ook kregen wij enkele foto’s uit het gebied rondom Inadougoum.
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Eindelijk is het zover.
In 2007 had Abakoula een droom. Deze droom, schoon en veilig drinkwater voor Inadougoum
komt nu wel heel erg dichtbij. Zaterdag 20 oktober kregen we een telefoontje uit Niger, de
boorinstallatie is opgebouwd en de boring start na het Offerfeest. Begin november begint IGN
Niamey dan eindelijk te boren naar het fossiele water op een diepte van 720 meter diepte.
Het bestuur heeft gisteravond heerlijk geslapen en gedroomd om straks, in 2013 een heerlijk
glaasje water te mogen drinken in het dorp. Terugkijkend op de lange weg, die Aman-Iman,
ONG Tanakra en Inadougoum hebben afgelegd, hebben we hee wat hobbels genomen. Na ons
bezoek in 2008, waar wij dachten een gewone put te kunnen slaan, kwamen we weer met
beide benen op de grond te staan. Een boring van 720 meter diep is dat niet te groot voor een
kleine organisatie. Dit kregen we dan ook vaak te horen van grote en gerenommeerde
organisatie op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Met hulp van al onze donateurs
hebben we de schouders er onder gezet en zijn we met nog meer inspiratie en
doorzettingsvermogen aan de slag gegaan. In de tussentijd hebben we 2 kleinere projecten
uitgevoerd. De graanbank in het dorp en de werkplaats voor de waterfilter in Niamey en
Tahoua. Beide projecten met groot succes. Dit succes heeft ons nog meer drive gegeven om
door te gaan. In oktober 2011, na onze reis naar Niger, kwam eindelijk het groene licht. De
overheid heeft ons project omarmd en zal uiteindelijk meer dan 55% van de kosten voor haar
rekening nemen. Niets meer stond ons in de weg om in 2012 te beginnen met de boring en de
bouw van de waterinstallatie. De contracten werden begin 2012 getekend en de weg naar
Inadougoum lag helemaal open. In mei-juni zouden de werkzaamheden in het dorp starten.
De werkelijkheid was helaas anders. Door de politieke ontwikkelingen in Mali, kreeg Niger te
maken met een grote stroom vluchtelingen uit Mali. Vooral Toeareg keerden terug naar Niger.
In het gebied waar zij tijdelijk onderdak vonden was niet voorbereid op deze stroom mensen.
Het grootste probleem was WATER. Er waren onvoldoende mogelijkheden dat de mensen aan
schoon en veilig drinkwater konden komen. De overheid Niger nam haar verantwoordelijkheid
om eerst te zorgen dat de groep vluchtelingen toegang hadden tot drinkwater. Het
regenseizoen naderde heel snel en IGN moest nu wel alle zelen bijzetten om al het materiaal
in het dorp te krijgen. Helaas door een enorme regenperiode, in 20 jaar heeft het Niger niet zo
hard geregend als in 2012. Hierdoor waren de wegen onbegaanbaar en moest men wachten
totdat men eindelijk het resterende materiaal naar het dorp kon vervoeren. Begin oktober
werd hiermee een begin gemaakt. Het noodlot bleef ons echter achtervolgen. Men moest
eerst in een ander dorp iets afmaken en de eigenaar van de grond, waar geboord zou worden,
lag een beetje dwars. Gelukkig bracht de familie van Abakoula uitkomst. Men mocht boren op
het land van de familie Argalaless. Een boos telefoontje vanuit Nederland, naar Tanakra en de
gouverneur van Tahoua deed wonderen. Een bevrijdend telefoontje van Bobo (ONG Tanakra
en burgemeester van Tahoua) heeft het bestuur van Aman-Iman in jubelstemming gebracht.
De boortoren is opgebouwd en na het Offerfeest begint men meteen met boren. De
jubelstemming werd nog groter toen wij vanuit Niger foto’s kregen, waarop je duidelijk de
boortoren kunt zien, overleg tussen Bobo en de Chief van het dorp en een vergadering van de
dorpelingen in de graanbank. In de fotogalerij kunnen jullie de eerste foto’s bekijken, klik hier
De akte van plaatsing (Frans) is aan de Chief van het dorp overhandigd, klik hier

Abakoula en Fons bij Wilde Ganzen.
Dinsdag 16 oktober reden wij naar Hilversum, waar het kantoor gevestigd is van Wilde
Ganzen. Wij werden hier hartelijke ontvangen door Linda Muskens (Senior Relatiebeheerder
Particuliere Initiatieven) Samen hebben we gekeken naar ons project. Vooral fase 2 en 3
stonden centraal in dit gesprek. Na een zeer fijn en constructief hebben we besloten om een
aanvraag in te dienen voor het laatste gedeelte van ons project. Afgelopen zaterdag heeft het
bestuur van Aman-Iman, samen met Martine Stoppelenburg (BIS), het Nederlandse formulier
en een gedeelte van het Franse formulier ingevuld. Nu maar hopen dat Wilde Ganzen onze
aanvraag goed gaat keuren.

Fairduurzaamgesprek
Woensdag 17 oktober heeft Fons een Fairduurzaamgesprek gevoerd met Jasper Wichers
(Projectmedewerker COS Limburg) over fairduurzamen binnen onze stichting. Dit willen wij
ook doen voor een betere wereld. Wij gaan praten over duurzaamheid binnen onze stichting
Aman-Iman. Hierbij zouden wij graag suggesties van al onze lezers willen ontvangen: Hoe kan
Aman-Iman in Nederland bezig zijn binnen de organisatie en daarbuiten met het thema
duurzaamheid. Kijk ook een op de site van Consumptie verplicht, voor meer informatie over:
"Wat doe jij voor een betere wereld?"
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Trommelen voor water Een magisch gebeuren door Stichting
Aman-Iman.

Op zaterdag 15 december gaat
Aman-Iman op de markt van
Maastricht een magisch Nigerees
feestje houden.
Wat kun je allemaal verwachten op 15 december?
Als eerste natuurlijk heel veel informatie over ons project in Niger, de waterinstallatie. Op dit
moment is men druk bezig met de voorbereidingen.
Daarnaast kun je deelnemen aan de verschillende activiteiten:
• In onze Toearegtent genieten van een echte theeceremonie
• Verkoop van originele spulletjes uit Niger
• Foto tentoonstelling van onze reizen naar Niger.
• Expositie van handwerk uit Niger
Hoogtepunt van deze middag is: Trommelen voor water, o.l.v. Oumar Dioubaté gaan we met
zoveel mogelijk Djembés het wereldrecord Djembéspelen verbeteren. Start is om 15.00 uur.
Aanmelden
Stuur een mailtje naar info@aman-iman.nl, met je naam, emailadres en hoeveel personen je
komt. Maak dan het juiste bedrag over op rekeningnummer 3240428 van de ING. Je draagt
per persoon € 5,00 mee aan schoon drinkwater voor Inadougoum

De kerstperiode is bij uitstek de tijd om niet alleen aan onszelf, maar ook aan anderen te
denken. Dat doet zeker de Maastrichtse stichting Aman-Iman (water is leven), die de
levenssituatie van de mensen in het dorp Inadougoum in het Afrikaanse Niger probeert te
verbeteren. Op 15 december organiseert de stichting een feestelijke actie op de Markt in
Maastricht. In een grote Toearegtent kun je deelnemen aan een traditionele theeceremonie.
Maar natuurlijk mag bij een Afrikaans feest de muziek niet ontbreken. Dus zijn alle
djembéspelers uit de regio uitgenodigd om het wereldrecord djembé spelen te komen
verbeteren. En dat alles voor het goede doel. Oprichter van Aman-Iman is Abakoula
Argalaless. Opgegroeid in het dorp Inadougoum in Niger, kwam hij 21 jaar gelden naar
Nederland. Hier leerde hij zijn vrouw kennen en met haar en hun 3 kinderen woont hij nu al
weer jaren in Maastricht. Regelmatig bezoekt hij zijn geboortedorp aan de rand van de
woestijn, waar water schaars is en mensen dagelijks zo’n vijf kilometer moeten lopen om aan
(vervuild) drinkwater te komen. Hoe anders is dat hier, waar schoon water voor iedereen de

gewoonste zaak van de wereld is. Om zijn grote droom, het bouwen van een waterinstallatie
in Inadougoum, te kunnen realiseren, richtte Abakoula de stichting Aman-Iman op. 720 meter
diep boren levert schoon en veilig water op voor 10.000 mensen en 50.000 stuks vee.
Inmiddels is er al zo veel geld bij elkaar gebracht, dat de
bouw is begonnen. “Als alles mee zit, is de installatie zelf
half januari 2013 klaar”, zegt Abakoula. “Uiteindelijk
kunnen mensen uit dertien dorpen dan profiteren van
schoon drinkwater. Maar zo ver is het nog niet, want er
moeten onder meer in elk dorp verdeelpunten komen.
Om het hele project te kunnen afronden, komen we nog
14.000 euro tekort.” Vandaar het Afrikaanse feestje op
de Markt. “In de prachtige ambiance van onze
nomadentent kun je genieten van een traditionele Toeareg theeceremonie”, vertelt Abakoula.
“Toneelstudenten spelen scènes uit het leven van de Toeareg, zodat je je even echt helemaal
in de woestijn waant. Verder kun je mooie handgemaakte spullen uit Niger bewonderen en
een origineel cadeautje voor de kerst kopen.” Het feestelijke hoogtepunt van de actie vindt ’s
middags om 15.00 uur plaats. Onder het motto ‘trommelen voor water’ wordt dan onder
leiding van Oumar Dioubaté en andere professionele djembéspelers geprobeerd het
wereldrecord djembé spelen te verbeteren. De recordpoging is geslaagd als er 1500
muzikanten meedoen. Abakoula is ervan overtuigd dat dat moet lukken. Dus neem je eigen
instrument mee naar de Markt en lever een bijdrage aan een heus wereldrecord én aan het
goede doel. Meedoen kost vijf euro. Je kunt het bedrag overmaken op bankrekening ING
3240428 van Aman-Iman of ter plekke betalen. Als dat geen mooie kerstgedachte is! (tekst:
Meyke Houben) Aanmelden kan ook via onze website. Kijk hiervoor bij "Trommelen voor
water"
Toeareg bed
Wil je tijdens deze dag op een origineel bed van de
Toeareg liggen, dan is 15 december de uitgelezen kans
om dit uit te proberen. Boven op de lig palen komen nog
2 heerlijke matjes, waarop je kunt gaan liggen en je dan
heerlijk een paar minuten midden in de Sahel wanen.

Onze nomadentent

Jaargang 4 - nummer 7
Trommelen voor water gaat door met zonder de poging om een wereldrecord te vestigen. We
hebben helaas te weinig aanmeldingen gekregen, om serieus een poging te wagen. In het
voorjaar of de zomer van 2013 gaan we met z'n allen jemmen, zodat men in de omgeving van
Maastricht zich afvraagt en nieuwsgierig wordt waar al dat geluid van die honderden
Djembé ‘s vandaan komt.
We zijn zaterdag 15 december wel de hele dag op de markt van Maastricht aanwezig en gaan
om 15.00 uur met heel veel leuke mensen een geweldige Djembé sessie uitvoeren.

KOM, GENIET EN HELP ONS ER EEN PRACHTIGE
DAG VAN TE MAKEN.
Activiteiten op de markt van Maastricht
10.00-15.00 Theeceremonie, kraampjes spullen uit Niger, tentoonstelling Niger producten
15.00 Djembé spelen
15.30 Theeceremonie, kraampjes spullen uit Niger, tentoonstelling Niger producten.

