
 

 

 
AISSO NEWS 2020 

 
CAMPUS AISSO *** 1500 leerlingen 

 
Ons logo : een kind dat zich ontplooit en recht staat in het leven.  Almoustaf Dicko , schoolhoofd Aisso  

 

Onder het motto “You have to eat  the elephant bit by bit” 

Ecole Aisso de Tombouctou begon in 2001 met een miniklasje van 20 kinderen , thuis bij de huidige 

directeur Almoustafa Dicko. Het was een initiatief van Alassane Maiga , die in Bamako al twee BIYA 

scholen had opgericht en door de stad Timboektoe werd aangesproken om ook in zijn 

geboortestreek een school op te starten. Een lokaal burgerinitiatief, 100% Malinees. 

Anno 2020 is de Basisschool Aisso uitgegroeid tot een heuse scholencampus die op drie locaties is 

gehuisvest. Het is  de grootste ‘vrije’ scholengroep  van de stad, dwz niet gefinancierd door de 

overheid. De ouders betalen schoolgeld op het einde van de maand, en daarmee worden de 

leerkrachten uitbetaald. Het oudercomité heeft inspraak en ondersteunt de school met raad en 

daad. Er werd in Mali maandenlang gestaakt in de staatsscholen, maar niet in AISSO.  

  
AISSO I – het wijkschooltje in 2005 AISSO I – De nieuwe school in 2018 

 

Campus Aisso biedt een brede waaier onderwijs: Kleuteronderwijs, Basisonderwijs met Premier (6 

jaar LO) en Second cycle (3 jaar Lager Middelbaar ) , Hoger Middelbaar in de Lycée (+Bac) en 

Beroepsonderwijs in het Centre de Formations. AISSO wordt ook beschouwd als de beste school van 

de stad, waar de leerlingen de hoogste procentuele slaagcijfers halen op de nationale examens. Het 

schooljaar 2019-2020 klokt af op bijna 1500 leerlingen.  

Er zijn 76 à 80 leerkrachten en schoolpersoneel met vast contract. Hiermee is “Campus Aisso” ook de 

grootste werkgever in Timboektoe, buiten de overheid en het leger.  

424 leerlingen in AISSO I in de wijk Hamabangou , de nieuwe school, met volledig Basisonderwijs 

393 leerlingen in AISSO II in Djinguereber (gehuurd complex) , Basisonderwijs 

514 leerlingen in het LYCEE in Djinguereber , Hoger Middelbaar en Bac 

126 leerlingen in Centre de Formations in zone Zuid-TBT 

Totaal 1457 leerlingen  



 

De school speelt dus een belangrijke sociale rol in de stad omdat ze via het grote netwerk van 

leerlingen en leerkrachten ook evenveel grootfamilies bereikt. Er worden –en dat is uitzonderlijk in 

de huidige context van jihadisme en salafisme - ook culturele en sportieve activiteiten georganiseerd, 

waar ouders en personaliteiten uit de stad naar toe komen. 

   

AISSO I -Museumbezoek Lycee – Art Oratoire AISSO II – EHBO training 

 

Zo was er in het voorbije jaar een bezoek aan het Museum van Tombouctou voor de Lagere school. 

De laatstejaars van het Lyceum organiseerden een Tornooi in “Art Oratoire” (speechen en 

argumenteren). Er  waren vorige maand nog infodagen in samenwerking met de politie en 

brandweer (veiligheid en EHBO) en met het hospitaal (bloed geven) .De jongeren krijgen dus heel 

veel ervaringen mee via de school. Voor veel families is het de enige bron van informatie. 

Tombouctou is een kleine afgelegen stad, aan de rand van de woestijn. Alles wat er in en rond de 

school gebeurt heeft een brede impact.   

Ondanks de moeilijke context in Mali blijven de Malinezen optimistisch en vastberaden om zich te 

verzetten tegen de obscurantistische stromingen. De mensen blijven investeren in de toekomst van 

hun kinderen. Goed en modern onderwijs is één van de middelen om jongeren hoop en waarden 

mee te geven en - vooral-  breder te leren denken.  

 

Recente realisaties 2019-2020 

In het voorbije jaar 2019 werd het nieuwe schoolgebouw (Aisso I) volledig afgewerkt , bepleisterd en 

geschilderd. Het Lyceum kreeg een computerklas en 20 nieuwe laptops. Jaarlijks wordt de 

bibliotheek aangevuld met nieuwe boeken.  

In de zomervakantie werden vormingen georganiseerd voor de leerkrachten (41) van het 

Basisonderwijs rond nieuwe pedagogische methodes en “Approche par compétences” (nieuwe 

eindtermen).  Deze vormingscyclus werd gegeven door de inspecteurs van het Ministerie van 

Onderwijs. De nieuwe laptops werden hierbij ook gebruikt. Van al deze activiteiten wordt uitvoerig 

verslag gegeven met fotootjes en filmpjes via whatsapp. Er zijn leerlingen met verschillende etnische 

achtergronden, en we zien dat de sfeer ontspannen is. De school heeft altijd het onderwijs voor 

meisjes extra aangemoedigd, met resultaat! 

De scholen worden goed gerund en behalen hun doelstellingen. Ouders betalen een maandelijks 

schoolgeld  (5 à 9 €) , waarmee de leerkrachten en werkingskosten worden betaald. Op het niveau 



van het Hoger Middelbaar krijgt de school werkingsgelden voor de leerlingen die een studiebeurs 

kregen van de staat . Het Ministerie beslist wie naar welke school gaat, de plaatsen zijn beperkt. De 

leerlingen mogen wel een voorkeur opgeven.  

  
LYCEE - Computerklas AISSO II & Lycee  -  Proclamatie  

 

Het resterende budget wordt gebruikt om de voorraad schoolboeken te vernieuwen en de  

handboeken voor de vakleerkrachten aan te vullen met het oog op de vereisten van de nieuwe 

aanpak en eindtermen.  

Eind maart 2020: ook in Mali werden de scholen gesloten omwille van het oprukkende Coronavirus. 

Het is moeilijk te voorspellen in welke mate het verafgelegen Timboektoe erdoor zal getroffen 

worden. In 2012-2013 moest de school noodgedwongen helemaal sluiten en viel alles stil als gevolg 

van de bezetting door de jihadisten. Zodra de stad bevrijd was ging de school opnieuw van start , met 

nog meer energie dan ervoor. Het doorzettingsvermogen en de veerkracht van de Malinezen is 

enorm groot. Het zal nu niet anders zijn.  

 

Afronden project  

Het voortbestaan van de scholengroep CAMPUS AISSO is lokaal verankerd. Wij hebben er alle 

vertrouwen in dat de scholen verder zullen consolideren en dat de duurzaamheid van het project 

wordt verzekerd. Natuurlijk zijn er nog noden en vragen , maar wij denken dat , in de toekomst, het 

project op eigen vleugels verder kan en zal ontwikkelen.  

Daarom wordt de werking van de Vereniging AISSO-MALI eind 2020 stopgezet. Twintig jaar na de 

eerste ontmoeting en samenwerking rond een educatief internetproject met  Alassane Maiga , toen 

directeur en oprichter van twee Biya scholen, in Bamako. Er volgden twee computerklasprojecten 

met Close the Gap en zo groeide het vertrouwen. In 2007 kwam de vraag om de bouw van een nieuw 

gebouw te ondersteunen voor Ecole Aisso en in 2008 schaarde een groep vrienden en familieleden 

zich achter het project.  Andere initatieven en acties van verenigingen volgden en het project kon 

ook rekenen op de jaarlijkse steun van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkeling van Herent  

(GROSH). 

You have to eat the elephant bit by bit. Wat in 2007 haast onmogelijk leek, een school bouwen , 

werd beetje bij beetje gerealiseerd, klas na klas , jaar na jaar. En het bleef niet bij die eerste kleine 

wijkschool. De school groeide uit haar voegen en werd ontdubbeld, er werd een groot complex 



gehuurd met een huur-koopovereenkomst (nog 5 jaar afbetalen) . Er kwam een Lyceum bij en een 

vormingscentrum voor jongeren. Wie had dat ooit gedacht?  

Het is in de eerste plaats te danken aan de energieke aanpak van Alassane Maiga , de promotor en 

Almoustaf Dicko , de schooldirecteur , alsook de toewijding van de vele leerkrachten  die zich jaar in 

jaar uit inzetten voor de school . Daarnaast zijn er ook de vele Vrienden van Aisso die de voorbije 13 

jaren het project hebben gesteund en zien groeien door giften en door allerlei initiatieven.  Aan 

iedereen , heel veel dank! Zonder u was het nooit gelukt.  

 

 
AISSO I – Tieners van de Second cycle 

 

Twintig jaar , dat is een al een hele geschiedenis en kasten vol documenten over het verloop van het 

project.  Het zou interessant zijn voor Campus Aisso dat er toch iets van dat archief werd  bewaard 

en verwerkt. In elk geval willen we een fotoboek maken over de evolutie van het project . Het zijn 

niet alleen mooie herinneringen maar het is ook leuk én belangrijk dat men later in de Aisso-

schoolbibliotheek een beeldarchief heeft van “hoe het vroeger was”. En hoe alles is veranderd, over 

de jaren heen. Een mooie afsluiter, een mooie herinnering!  

Anne Herman  

coördinator AISSO-MALI 

Anne.herman@gmail.com 

 

PS: meer info op de website van Leraars zonder Grenzen .In de vorige AISSO NEWS  2018 wordt 

samengevat hoe het project is geëvolueerd tussen 2008 en 2018.    www.lzg.be 

 

 

http://www.lzg.be/

