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In 2008 , dus 10 jaar geleden, organiseerden we de eerste solidariteitsactie voor ECOLE 
AISSO en trok ik naar Timboektoe met grote kartons vol schoolmateriaal, kinderboeken en 
tekengerief voor een creatief project. Ter plaatse werd de eerste boekenkast gekocht.  
Ecole Aisso was toen een klein wijkschooltje met 120 leerlingen in een bouwvallig lemen 
huurhuis. Maar het had een onvermoeibare oprichter Alassane Maiga , een gedreven 
schoolhoofd, Almoustaf Dicko en entoesiaste leerkrachten. Toen het huurhuis in 2009 
gedeeltelijk instortte werd besloten dat het tijd was voor een nieuw schoolgebouw.  
 
Sindsdien is er een lange weg afgelegd. Ecole Aisso is uitgegroeid tot een heuse 
scholencampus en zit verspreid over drie locaties in de stad . Campus AISSO biedt een brede 
waaier onderwijs: Kleuteronderwijs, Basisonderwijs met Premier en Second cycle en Hoger 
Middelbaar onderwijs in de Lycée. Daarnaast is er beroepsonderwijs voor jongeren in het Centre 
de Formations. In het schooljaar 2017-2018 werd de kaap van 1000 leerlingen overschreden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECOLE AISSO is een begrip geworden in het educatieve 
landschap van Timboektoe . Het is een moderne en 
progressieve school die haar sociale rol volop uitbouwt door 
allerlei neven-activiteiten op sportief en cultureel vlak waar 
ook ouders en allerlei inwoners van de stad naar toe komen. 
Zo was er een Sportweek met een voetbaltornooi in het grote 
stadium van TBT, een Cultureel feest met muziek en dans , en 
une Journée citoyenne met debatten en filosofische 
uiteenzettingen... Heel veel ervaringen die aan de jongeren 
worden meegegeven, in een moeilijke context. 
 
Het schooljaar 2017-2018 werd besloten met optredens 
door de leerlingen, een heuse proclamatie en de uitreiking van 
prijzen voor de beste leerlingen, én een feestmaaltijd waar 
iedereen mocht aanschuiven . Klaargemaakt door de mamas. 
 
 

 

Het is niet alleen een grote school, 
maar ook een zeer goede school. De 
slaagcijfers op het nationaal 
examen (DEF-diplôme 
d'Enseignement Fondamental) zijn 
de hoogste van Timboektoe. Maar 
liefst 93% van de leerlingen van 
AISSO behaalden hun diploma 
Basisonderwijs, daar waar het 
nationaal gemiddelde schommelt 
rond 50% . 



 
YOU HAVE TO EAT THE ELEPHANT BIT BY BIT  
 
Dat is altijd ons motto geweest . Totnogtoe werd er door onze vereniging AISSO MALI ongeveer 
90.000 €  geïnvesteerd in het project. De focus lag steeds bij de bouw en uitrusting van de 
nieuwe school in Hamabangou, met enkele sub-projecten in de marge. Na tien jaar is het nieuwe 
schoolgebouw (AISSO I) bijna voltooid. Men is nu bezig met de afwerking van de 11°klas .  En na 
10 jaar kan het gebouw wel een nieuwe lik verf gebruiken.  
 
STAP VOOR STAP 

 
 * 2008 : schoolboeken, schoolmateriaal en een 
boekenkast  voor het wijkschooltje 
* 2009-2010: Bouw + afwerking van een 
schoolblok met drie klassen voor 2° Cyclus (12 à 15 
jarigen). Aan de stadsrand . Daar huist nu het Centre 
de Formations Professionnelles.   
* 2010-2011 : Bouw van de nieuwe Lagere School 
met 6 klaslokalen, toiletten en magazijn  in  
dezelfde wijk, Hamabangou (AISSO I ) 
* 2010-2011: Bouw eerste zijvleugel met 
daarboven bibliotheek naast de Lagere school, 

Directie lokaal en secretariaat op het gelijkvloers. Plechtige opening in februari 2011.  
* 2011-2012 : Bouw tweede zijvleugel, inrichting van de bib en bouw van het computerlokaal.  
 Bijscholing van de leerkrachten en aankoop van schoolboeken  
* 2012: Voorlichtingsproject voor adolescenten en Bouwvan  bijkomende Toiletten   
 
In april 2012 wordt Timboektoe bezet door de jihadisten en moeten alle scholen sluiten. De 
bevolking slaat op de vlucht. Wij blijven de school steunen en sturen voedselhulp naar de 
verantwoordelijken die ter plaatse bleven om de school te bewaken. We sturen ook hulp voor de 
gevluchte leerkrachten en leerlingen die opgevangen worden in Ecole Biya in Bamako. 
 
* 2013: Focus op de heropstart van de school na de bevrijding van TBT, op 2/02/2013, met 
extra financiële steun voor de directeur + salaris van 2 leerkrachten gedurende de 
overgangsperiode + aankoop van schoolmateriaal en handboeken . Verdere afwerking van de 
schoollokalen: verven van de muren, vloeren, aansluiting op electriciteitsnetwerk, lampen en 
ventilatoren op het gelijkvloers. 
 
*  2014: Grote sprong vooruit!  
Basisschool Aisso wordt ontdubbeld (AISSO II) ,  
uitbouw van Hoger Secundair onderwijs in de Lycée 
in het stadscentrum en oprichting van een Centrum 
voor beroepsopleidingen. Restauratie van de 
klassenblok aan de stadsrand (werd gebruikt als 
munitiedepot door de jihadisten) en bouw van 
bijkomende klaslokalen voor Centre de formations. 
Aankoop en vervoer van 20 Computers voor de 
computerklas in Ecole Aisso I , in wijk Hamabangou. Alle scholen krijgen daar PC-les.  
 
* 2015 : Installatie en isolatie van het computerlokaal, aanwerving van leerkracht IT. Aankoop 
van nodige bouwmaterialen en begin van de ruwbouw van 3 klaslokalen op 2° verdieping + 
twee overdekte dakterrassen 
* 2016: bouw vd 2° verdieping, plaatsen van ramen, luiken en deuren in metaal, muur 
omheining, grote ingangspoort, boompjes  



 
*  2017: tegelvloeren in alle klassen en ventilatoren op de 1° 
verdieping 
 
*  2018: Bouw en afwerking van een 11° klaslokaal op de 2° 
verdieping. De Second cycle heeft enorm veel leerlingen die 
overgestapt zijn van uit andere scholen, omdat het onderwijs in 
AISSO betere slaagkansen biedt op het nationaal examen. 
Ontdubbeling van de Second cycle.   
- 2018-2019: afwerking van het gebouw, tegelvloeren op 2° 
verdieping , pleister- en schilderwerken.  
 
Elk jaar ging/gaat er ook een beperkt budget naar de aankoop 
van nieuwe schoolbanken, schoolboeken en didactisch materiaal. 
De bibliotheek staat buiten de schooluren open voor inwoners en 
studenten in de stad en wordt ook gebruikt voor bijeenkomsten, 
vormingen en debatten.  

 
Context 
 
Het blijft werken in een moeilijke context. In Mali zijn nog steeds jihadistische groeperingen 
actief, de aanvallen hebben zich verplaatst naar het centrum van het land. Er loopt een dunne 
lijn tussen terrorisme en banditisme. In Timbuktu stad is de rust min of meer hersteld, alhoewel  
de hele regio onveilig blijft voor ontvoeringen en jihad-raids op dorpen en militaire doelwitten. 
Daardoor is het voor westerlingen nog steeds zeer gevaarlijk om er naar toe te gaan. De 
communicatie verloopt via mail en telefoon. Foto's en filmpjes van het schoolleven en van de 
realisaties worden opgestuurd via whatsapp…  
Toch blijven de Malinezen optimistisch en vastberaden om zich te verzetten tegen deze 
obscurantistische stromingen. Goed en modern onderwijs is één van de middelen om jongeren 
hoop te geven en breder te leren denken.  
 
 
 
 

 
 
1) Ecole de Base AISSO I  in de wijk Hamabangou : Nieuwgebouwd vanaf 2010-2011 en 
verder uitgebreid en afgewerkt tot 2018. Hier zijn de Kleuterschool, en de Basisschool gevestigd 
(6 klaslokalen Lager onderwijs + 4 voor Second Cycle) met een bibliotheek en het 
Computerlokaal. In elke klas is plaats voor 30 à 45 leerlingen.  
 

  
Aisso I: ruime klassen in de lagere school AISSO I -bouw  11° klaslokaal in 2018 

 

CAMPUS AISSO :  op 3  locaties in de stad , 1093 Leerlingen  en 75 leerkrachten 

 



2) Ecole AISSO II & Lycée 'Garba' (° 2014-) in het stadscentrum (Djinguereber), in een 
gehuurd complex. Hier zitten ook 6 klassen van het Lager onderwijs, en van het Lyceum (3 
jaren Hoger middelbaar met 370 LL). Voor de computerlessen en opzoekingen in de bib gaan ze 
naar AISSO I. Dit complex wordt gehuurd en zouden ze willen aankopen (100.000 euro).  
 

  
Aisso II in stadscentrum, Salut au drapeau Aisso II  schoolfeest  

 
 
3) Centre de Formations (° 2014): Er waren al 3 klaslokalen  en toiletten, gefinancierd door 
onze vereniging (2009 -2010). Met steun uit Zwitserland werden er nog 6 klassen bijgezet. 137 
jongeren volgen er beroepsopleidingen electriciteit en bouw, technisch tekenen, automechanica, 
boekhouding en secretariaat. In TBT was er voordien geen enkele beroepsschool.  
 

  
Centre de formations werd verder uitgebreid  Voetbaltornooi 2018 

 
Alassane en Almoustaf zijn fier op hun scholen en kijken met optimisme naar de 
toekomst.   CAMPUS AISSO is stevig ingebed in de stad Timboektoe en wordt gedragen 
door gedreven leerkrachten en door een groot netwerk van leerlingen en hun families.  
Het project gaat zijn laatste fase in, met de finale afwerking en schilderwerken. … 
Hartelijk dank aan iedereen.  
 

GIFTEN VOOR ECOLE AISSO in MALI  

 

AISSO-MALI is aangesloten bij Leraars Zonder Grenzen, een erkende organisatie die de samenwerking 

tussen scholen bevordert. Voor giften vanaf 40 € per jaar krijgt u een fiscaal attest.  

              Vergeet vooral niet het project AISSO te vermelden in de vrije mededeling !  

Bankrekening IBAN BE 48 5230 8027 2427 

Leraars zonder Grenzen vzw  Jan de Graefstraat 7,  2600  Berchem 

met vermelding: gift voor project AISSO 

 

AISS0 –MALI  , Groenstraat 126, 3020 Veltem-Beisem . Meer info: Anne Herman , coordinator tel. 
0474475722, anne.herman@gmail.com  
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