
Beschrijving project Yaou 
 

1/Samenvatting 
 

Omschrijving van het project 
 

Het project Yaou bestaat uit het leveren van 
5.000 boeken en apparatuur aan de nieuwe 
bibliotheek in Yaou in Ivoorkust. 

Doel van het project 

-Toegang tot educatief materiaal voor de 
lokale bevolking 
- Het stimuleren en bevorderen van 
leesplezier van kinderen en volwassenen. 
-Promoten van cultuur en educatie 
-Ondersteunen van educatieve en 
persoonlijke ontwikkeling 

Benodigd 
- Boeken 
- Apparatuur (computers, lamineer 
apparatuur etc…) 

Eigenaar van de bibliotheek 
Het dorp Yaou 
 

Belanghebbenden 
 

Ongeveer 800 leerlingen/studenten uit Yaou 
en 3000 uit aanpalende stad Bonoua. 
 

Partner 

Rabao werkt in dit project samen met het 
Ministerie van Cultuurvan Ivoorkust, afdeling 
regio Zuid-Comoe, vertegenwoordigd door  
Razack Sidi 

Expected budget 
14.831,- euro (financiele onderbouwing als 
bijlage toegevoegd) 
 

Project expected delivery date 
December 2014 
 

 

 

 

 

 



2/Achtergrond en geschiedenis van dit project 
Het idee voor dit project ontstond tijdens een discussie met een oudstudiegenoot uit 

Ivoorkust , toen hij Nederland bezocht. In deze discussie bespraken we het belang van 

en de behoefte aan educatief materiaal in de bibliotheken van Ivoorkust. Hij vertelde 

mij (Gisele Doh) over een nieuw project in het dorp Yaou waar een bibliotheek is 

gebouwd, maar waar het nog steeds ontbrak aan educatief materiaal.  

Dit was de vonk voor mij om Rabao op te richten om door middel van ondersteuning 

vanuit Rabao van Project Yaou een succes te maken. 

 

Gisele Doh, voorzitter  – Rabao 

3/Het dorp Yaou 
Yaou is een dorp in het zuiden van Ivoorkust, zo’n 50 km van Abidjan. Yaou grenst aan 

Bonoua, dat zes scholen voor voortgezet onderwijs heeft. 

Door het ontbreken van infrastructuur en faciliteiten in de dorpen, zijn dorpelingen 

geneigd te verhuizen naar stedelijke gebieden, met als gevolg ontvolking van de 

landelijke gebieden. Het opzetten van een bibliotheek wordt mede daardoor gezien als 

een strategische keus.  

Door mee te helpen de bibliotheek in Yaou op te zetten, ondersteunt Rabao  de toegang 

tot educatief materiaal en helpt daarmee een noodzakelijke faciliteit te scheppen voor 

dit landelijke gebied.  

De bibliotheek is beschikbaar voor zowel inwoners van Yaou en van Bonoua. 

 



 

 

4/De bibliotheek van Yaou, beschrijving en foto’s. 
 

Het gebouw voor de geplande bibliotheek in Yaou is volledig gerenoveerd in juli 2013, 

door de bevolking van Yaou met behulp van het ministerie van Cultuur, maar is tot de 

dag van vandaag nog leeg gebleven door het ontbreken van middelen. 

a-Foto’s van voor de renovatie. 

 
 

 

b-Foto’s van na de renovatie. 

 



 

 

5/Benodigde materialen 
 

a-boeken 
Type boeken Aantal 

Leesboeken 6-12 jarigen 1500 

Naslagwerken 500 

Schoolboeken 1000 

Technischeboeken 500 

Lees- en schrijf leermaterialen (boeken) 500 

Anders/romans 1000 

Totaal 5000 

  

 

 

b-Andere benodigdheden 
Computer(s), Scanner, Pennen, lamineermachine. 



6/ Activities 
 

a-Activiteiten Rabao voor het het project Yaou 

 Vergaren boeken en apparatuur 
 Fondsenwerving ter ondersteuning project Yaou 
 Regelen transport van de materialen naar de haven van Abidjan 

 

b-ActiviteitenMinisterie van Cultuur van Ivoorkust voor project Yaou 

 Afhandelen en betalen van alle import- en douanekosten, naar aanleiding van het 
importeren van de materialen in Ivoorkust. 

 Regelen van transport van de haven in Abidjan naar Yaou 

 Verzekeren van goed bibliotheekbeheer in Yaou 

 Regelmatig voorzien van korte schriftelijke updates over de activiteiten van de 
bibliotheek 

7/Hoe kunt u helpen? 
 

-Door het doneren van: 

 Boeken (voornamelijk FRANSTALIGen in beperkte(re) mate Engelse, Spaanse en 

Duitse boeken)die voldoen aan vooropgestelde criteria en classificering zoals onder 

5a genoemd. Het is belangrijk dat boeken voldoen aan vraag vanuit Yaou en 

Bonoua. U kunt altijd een e-mail sturen naar Rabao (info@rabao.org) om te zien of 

uw boek(en) voldoen aan de criteria. 

 Ondersteunende apparatuur zoals computers, scanner, pennen, potloden, borden 

enz. 

 Geld. Een aantal boeken zullen we moeten aanschaffen (uiteraard onder zo gunstig 

mogelijke condities), zoals encyclopedieen en woordenboeken, maar vooral ook 

wegens logistieke kosten (transport/opslag). 

Be ensured that Rabao is a transparent organization and the money that will be 

received will be used for the project 

- Door ons te sponsoren: 

Word een partner van Rabao in dit project en ondersteun daarmee onderwijs en 

kennisdeling. Heeft u interesse in sponsoring, zend a.u.b. een email naar 

info@rabao.orgvoor de mogelijkheden. 

- Word vrijwilliger  

Neem deel aan de activiteiten die Rabao organiseert ter ondersteuning/financiering van 

mailto:info@rabao.org
mailto:info@rabao.org


onze projecten. 

 

 


