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Derde Wereldgroep Soest  

U I T N O D I G I N G



In de heerlijk verwarmde 
aula van het Griftland 

College aan de Noorder-
weg 79 te Soest, wordt u 
een boeiend en muzikaal 

oor- en oogstrelend 
programma geboden, 
waarin West-Afrika, en 

met name Mali, 
centraal zal staan. 

Vanaf 19.30 uur heten 
wij u welkom met koffie 
en thee. Om 20.00 uur 
begint het programma, 
dat tot ongeveer 22.15 

uur zal duren. 
Wij hopen weer velen 

van u te kunnen 
begroeten op onze 

avond. 

De toegang is gratis. 

Het bestuur van de Derde 
Wereldgroep Soest 

nodigt u 
van harte uit 

voor haar 
jaarlijkse 

ontmoetings-
avond, 
ditmaal 

op vrijdag 
6 november.

Let op: 
het Griftland 

College is alleen via 
de Vredehofstraat 

of Colenso 
te bereiken.



Programma

Welkomstwoord 
Onze voorzitter Jan Bik heet allen van harte welkom.

Najaarsactie
Rob Duit, afdelingsdirecteur op het Griftland College, zal bekend maken hoeveel 
de actie van de tweedeklassers, gehouden op 16 oktober, heeft opgebracht voor 
de Charles Lwangaschool in Kampala. De donateurs en sponsors van de Derde 
Wereldgroep Soest hebben binnen twee jaar het geld bij elkaar gebracht om een 
school met in totaal acht lokalen op de begane grond en de eerste verdieping te 
kunnen bouwen. De school wordt inmiddels zeer intensief gebruikt, met wel 50 
tot 60 leerlingen per klas. Er is dringend behoefte aan een extra verdieping met 
nog eens vier lokalen. De opbrengst van de Griftlandactie vormt een belangrijke 
bijdrage om dit doel te verwezenlijken. 

Focus op Mali
Jan Jansen is als antropoloog verbonden aan de Universiteit Leiden. Hij doet al 

enkele decennia cultuur-historisch onderzoek op het platteland 
ten zuiden van Bamako, de hoofdstad van Mali. Hij woonde daar 
lange tijd in kleine dorpen en heeft onder meer met hulp van de 
DWG Soest projecten kunnen steunen op het terrein van onder-
wijs, gezondheidszorg en watervoorziening.
Hij zal uiteraard de huidige politieke en economische situatie van 
Mali belichten, maar zijn focus zal liggen op het thema: ‘Over 

vriendschap en schaamte- een antropoloog op het platteland van Zuid-
West Mali’.

Pauze
Onder het genot van een u aangeboden hapje en drankje is er tijdens de pauze 
alle gelegenheid om met elkaar bij te praten. In de Wereldwinkelkraam kunt u 
weer mooie kaarten voor de Kerst en een aantal lekkernijen aanschaffen. Er zijn ook 
mooie fotokaarten van verschillende DWG-projecten te koop.

Na de pauze vertolken kora en balafoon de muziek van West-Afrika
Layba Diawara, geboren in Guinee en al jaren woonachtig in Nederland, zal ons 

meevoeren in zijn Afrikaanse muzikale traditie. Hij is een griot, 
telg uit een geslacht dat generatie op generatie zingend en spe-
lend door het land gaat om belangrijke verhalen uit de geschie-
denis van het land te laten horen, ceremoniën op te luisteren en 
belangrijke personen te eren. Hij bespeelt de kora, een snaarin-
strument, gemaakt van een grote kalebas en bespannen met de 
huid van een koe of antilope. Ook de balafoon, een slaginstru-

ment, gemaakt van houten latten, met hangend daaronder fleskalebassen die als 
resonator dienen, zal hij laten klinken. 
Hij zal daarbij duidelijk uitleggen wat hij speelt.



Stichting 
Derde Wereldgroep Soest

Postbus 389  3760 AJ Soest
www.derdewereldgroepsoest.nl


