Tussentijdse rapportage project Mousso Dambé, sept. 2022
Doelstellingen van het project:
Voorlichting geven over meisjesbesnijdenis in 10 dorpen rondom de plaats Nèguèla in Mali met het
doel om de prevalentie te verminderen met 30% in 1 jaar tijd.
Daarbij met alle lagen van de bevolking samenwerken, meisjesbesnijdenis bespreekbaar maken,
zodat het uit de taboesfeer komt.
Werkgroepen trainen die zich als tussenpersoon gaan inzetten en de boodschap van Mousso Dambé
levend houden in de dorpen.
Realisatie van het project
Mousso Dambé is op 21 december 2021 begonnen met de uitvoering van het project.
1e fase
Ze heeft eerst groepen sleutelpersonen voorgelicht en getraind uit alle lagen van de bevolking. Zij
fungeren als tussenpersonen tussen Mousso Dambé en hun betreffende dorpsgenoten. Zij betreffen:
-

een groep van 8 mannen en 2 vrouwen;
een groep van 20 leden van vrouwenorganisaties en -groeperingen;
10 religieuze en traditionele leiders;
5 leerkrachten;
5 gezondheidswerkers;
10 besnijders.

2e fase
Ze heeft 16 werkbezoeken afgelegd in de 10 dorpen. Daarbij werd de hele dag doorgebracht met de
dorpelingen, samen gekookt en gegeten, werden educatieve films over meisjesbesnijdenis getoond,
werd voorlichting gegeven en werden debatten over het onderwerp gevoerd.
Ook heeft Mousso Dambé samen met diverse getrainde sleutelpersonen 2 radio-uitzendingen
gemaakt.
Resultaten
-

Mensen staan zeer open voor hun boodschap; ze begrijpen de ernst van meisjesbesnijdenis
en de noodzaak om ermee te stoppen.
De inwoners van 2 dorpen hebben al besloten dat er geen meisje meer in hun dorpen zal
worden besneden;
Andere dorpen overwegen over te gaan tot hetzelfde besluit;
De besnijders hebben beloofd te stoppen met besnijden.

Moeilijkheden
Door de wereldwijde economische problemen tegenwoordig is alles duurder geworden, ook in Mali.
Mousso Dambé heeft flink moeten snijden in het budget om alle activiteiten uit te kunnen voeren.
Verder hebben ze wel eens pech tijdens de reizen naar dorpen, omdat de vervoermiddelen die zij
kunnen huren heel oud zijn.
Wat moet er nog gebeuren
Mousso Dambé moet nog 8 werkbezoeken afleggen en 2 radio-uitzendingen geven. Ook wil zij het
project in 2023 voortzetten, zodat alle dorpen en de besnijders daadwerkelijk tot het besluit komen
om te stoppen met meisjesbesnijdenis. Hiervoor zijn echter nieuwe middelen nodig.

