
Tree Aid Mali | Soroptimist 
International Nederland



The Great Green Wall | Bomenproject Mali.

Aansluiting bij de ontwikkeling van de Great Green Wall in de Sub Sahel.



Samenwerking met Tree Aid.

Internationale organisatie met een samenwerking in verschillende landen voor 

het realiseren van de Great Green Wall.

Aansluiting en samenwerking vanuit Soropimist International Nederland voor het 

Bomenproject in Mali (2021-2024).

Soroptimisten Clubs in Mali:

• SI Bamako (2x)

• SI Timbouctou

• SI Koutiala.



Doelstellingen van Tree Aid – She Grows.

• Empowerment van vrouwen door middel van informatie, bewustmaking en 

actie (A.A.A)

• Verduurzaming en klimaat verbetering door het planten van bomen

• Succesvolle werkwijze door samen te werken in coöperatieve leergroepen 

• Sluit naadloos aan bij de uitgangspunten van het Soroptimisme.



Werkwijze van Tree Aid – She Grows.

• Gezamenlijke uitgangpunten/behoeftes bepalen, creëren van een actieve 

samenwerking met lokale bevolking, uitgaand van hun wensen

• Draagvlak creëren door middel van informatiegesprekken

• Aanmelding van vrouwen die willen participeren in het project

• Assessment gesprekken, aangeven van de deelname voorwaarde

• Langdurig begeleidingstractject in zelfstandige groepen.



Ontwikkelprogramma Tree Aid – She Grows.

• (Fruit)Bomen en groetentuinen planten, verzorgen en onderhouden

• Duurzamer met energie omgaan, gebruikshout voor koken

• Aandacht voor een gezondere leefstijl en leefomgeving (rook, brand, 

voeding)

• Economische zelfstandigheid, stimuleren van verkoop van diverse lokaal 

ontwikkelde producten.



Community aanpak staat centraal.

• Oog voor gender gelijke aanpak, rechten van de vrouw moeten geborgd zijn

• Ownership blijft bij de lokale deelneemsters, ook na afsluiting van project

• Betrekken van vier Soroptimist Clubs International in Mali.



Inzet vanuit Soropimist International Nederland.

• Tenminste in drie communities aansluiten bij het planten van de Great Green 

Wall

• 25 vrouwelijke deelnemers per communities worden in het leer- en 

ontwikkelprogramma worden opgenomen

• Uitgaande dat we 120.000,- fundraisen worden er 55.000 (fruit)bomen 

gepland en 1,5 hectare groente en fruittuinen aangelegd. 



Waar we echt voor gaan….Impact maken.

• In drie jaar tijd 300.000,- fundraisen voor dit lustrum project

• Totale impact op ongeveer 1.000 vrouwen uit meerdere communities. 

Waarbij economische zelfstandigheid centraal staat 

• Tenminste 166.500  (fruit)bomen planten en 4,5 hectare groente en fruittuinen 

aanleggen.

• Bijen voor bestuiving

• Lokale producten verkopen.



Wat kan jouw Club doen? 

• Participeer….

• Activeer….

• Initieer….

• Motiveer….

• Pionier….

• Lokale impact in Nederland

• Op 1.000 manieren leuk fundraisen, kijk in de toolkit.




