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JAARVERSLAG 2011
Nadat er eind 2010 een begin was gemaakt met de bouw van de École de Couture, waarbij duidelijk
was geworden dat we zeker niet binnen de begroting van 85.000 euro zouden kunnen blijven vanwege de grotere omvang van het toegekende terrein, maar vooral vanwege de ongunstige ligging in een
verlaagd gedeelte van het terrein, was het even spannend hoe het verder zou gaan verlopen. Het
terrein werd opgehoogd met een zeer grote hoeveelheid vrachten aarde, die op hun beurt weer door
een grote muur op haar plaats gehouden moest worden. Maar toen dat eenmaal zijn beslag had gekregen, kon met de eigenlijke bouw begonnen worden.
Deze verliep naar verwachting vrij snel, zodat het gestelde doel, namelijk openstelling in oktober, gehaald kon worden. Omdat het terrein al aan het begin van het regenseizoen behoorlijk vrij was van
bouwafval, kon er al in juni een dertigtal fruitbomen geplant worden op het schoolterrein, zodat deze
enkele maanden de tijd kregen om goed te bewortelen.
Op 3 oktober kwamen de eerste 30 door onze stichting gesteunde meisjes aan hun eerste leerjaar
beginnen. Het is nog de vraag of we deze steun kunnen blijven geven naast de 70 wezen op de andere school: het is helaas zo, dat door de problemen in ons eigen land het aantal sponsoren eerder afneemt dan groeit.
In januari ontstond het plan om opnieuw met een groep leerlingen van het Gertrudiscollege naar Burkina te gaan, nu om de officiële opening van de nieuwe school bij te wonen. Deze was gepland op 22
december. De voorbereidingen waren al begonnen, toen er in Burkina politieke moeilijkheden rezen,
die bijna in een revolutie ontaardden. Omdat er vanuit de ambassade tot eind mei een negatief reisadvies werd afgegeven, vond de directeur van de school het niet verantwoord om 4 leraren met 20 leerlingen af te laten reizen. Het was een enorme teleurstelling om de leerlingen aan het begin van het
nieuwe schooljaar mee te delen, dat de reis niet door zou gaan; er zouden wél 2 leraren van de school
plus een echtgenoot en een vertegenwoordiger van Help Burkina naar de opening gaan.
Op 22 december werd de nieuwe school in een buitenwijk van de hoofdstad met de nodige festiviteie
ten geopend; onze ambassade werd vertegenwoordigd door de 2 man, de heer Speelman, omdat de
ambassadeur zelf buiten het land verbleef. Als eregast was de Larlé Naba Tigre, een traditionele keizerlijke prins, aanwezig. De gasten uit Nederland werden verrast met Burkinese kleding, vervaardigd
door de leerlingen van de nieuwe school Sainte Elisabeth.
Het was voor ons een plezierige ervaring te zien dat er van de in juni geplante bomen er slechts 1 het
niet gehaald had, de overige stonden er gezond en fris bij.
Ook in 2010 werd opnieuw het schoolgeld betaald voor 75 leerlingen van Sainte Mère Teresa, waarbij
een gedeelte van een lening in 2009 aan de school werd verrekend. Natuurlijk bezochten we ook deze
school, het terrein lag er keurig bij, de lokalen waren netjes opgeruimd en het viel ons op dat zelfs op
zondag leerlingen naar school kwamen om daar in alle rust hun huiswerk te kunnen maken. Dat is
mogelijk omdat er constant een bewaker op het terrein rondloopt. De school wordt nog steeds door
e
meer dan 1000 leerlingen bezocht die er de kans krijgen om er onderwijs te krijgen tot en met de 4
klas van de middelbare school.
Op 24 december kregen de meisjes van de kleuterschool allemaal een pop en de jongens een auto
van de schoolleiding; we mochten deze ochtend aanwezig zijn en genoten van de blije snoetjes bij het
uitpakken van hun cadeautjes!
Het jaar 2011 werd ook bijzonder gekenmerkt door de vergunning die men in Douré kreeg voor de
bouw van een middelbare school: er bestond al een 3- klassige basisschool sinds het eind van de 90er jaren die enkele jaren geleden met nog eens 3 klassen door PLAN werd uitgebreid. De volgende
stap was het college, ofwel de middelbare school. Hiervoor kwam men bij Help Burkina: omdat wij al

sinds 1991 contact met het dorp hadden, er heel veel bomen plantten en in 2003 een dorpskliniek
bouwden, durfde men het nu aan om opnieuw een beroep op ons te doen. Vanwege de goede ervaringen die wij hebben met een Duitse organisatie, besloten wij daar opnieuw om hulp aan te kloppen,
en niet tevergeefs. De gevraagde aanbetaling is gedaan en naar verwachting zullen in Douré de eerste leerlingen in oktober naar het college kunnen. Tijdens ons bezoek aan het dorp hebben we met
veel moeite symbolisch ook een eerste boom geplant op het beoogde schoolterrein en met eigen
ogen kunnen zien hoe steenachtig de bodem ter plaatse is: niet verwonderlijk dat hier nauwelijks iets
groeit!
Bij ons bezoek aan de kliniek moesten we helaas vaststellen dat de zonnepanelen niet meer goed
werkten en dat termieten enkele houten deuren gedeeltelijk verorberd hadden. We gaan proberen
daar een oplossing voor te vinden.
In de loop van 2011 werd ook een beroep op ons gedaan om te helpen met de bouw van een eenvoudige runderstal in het dorpje Séguem, gemeente Baskouré. We hadden gehoopt onaangekondigd
het resultaat te kunnen gaan bekijken, maar dat is in Burkina werkelijk onmogelijk. Zelfs in deze piepkleine gemeenschap had men het volk bij elkaar getrommeld rond de kleine stal, waarin een 15-tal
runderen stond. We hebben rond de stal een viertal bomen geplant die ieder de naam van de planter
kregen; er zijn kinderen aangewezen die de bomen dagelijks van water moeten voorzien!
Van Séguem reden we naar het beter bekende Kokossin, omdat ook daar plannen bestaan om een
college te bouwen. Als voorbereiding willen we er al een groot aantal bomen planten omdat we weten
dat de Duitsers dat als een van de eerste zaken bij een school eisen; bij de basisschool hadden we,
op verzoek van een voormalige leraar aan die school, een afrastering van 50 x 50 meter laten plaatsen, want bij twee vorige gelegenehden was gebleken, dat men te weinig zorg aan de bomen besteedde zodat die binnen de kortste keren door geiten werden verorberd. Nadat we onze ontevredenheid over die onachtzaamheid duidelijk hadden laten blijken hebben we binnen de afrastering een
tiental bomen geplant. De gaten waren overigens door de dorpelingen gemaakt. Er zit een poortje in
de afrastering met een bordje waarop men verzocht wordt de poort te sluiten bij het verlaten van de
ruimte.
We brachten ook een bezoek aan de bejaarde chef, aan wie wij, net als op de andere plaatsen, een
tweetal handmolens overhandigden, waarmee olie uit pitten en noten geperst kan worden voor huiselijk gebruik. De olie uit de overal groeiende Jatrophaplanten kan zelfs in dieselmotoren gebruikt worden!
Ook in 2011 werd weer € 700,-- doorgesluisd naar de organisatie Scholen Voor Allen in Kaya. Wij
merken dat ook hier het aantal sponsoren helaas drastisch terugloopt.
Omdat we regelmatig te doen krijgen met kleinere betalingen, zoals herstelwerkzaamheden in de kliniekjes en aan de scholen, hebben we besloten om onze contatctvrouw de beschikking te geven over
een VISA-card, waarmee zij kleinere bedragen tegen minimale kosten kan opnemen. Dat is goedkoper dan bij elke gelegenheid geld via de bank over te maken.
Tijdens ons bezoek van twee weken aan Burkina is natuurlijk ook weer een aantal mensen bij ons
gekomen voor weer nieuwe projecten. In het algemeen moet ik zeggen, dat deze aanvragen aan de
bescheiden kant zijn, zodat het vrij goed mogelijk is om ze te realiseren. Kennelijk is men graag bereid
om rekening te houden met de kleine omvang van onze stichting, waarop bij bezoeken aan de dorpen
ook steeds gewezen wordt. Er waren slechts twee aanvragen bij die op dit moment onze draagkracht
te boven gaan; één daarvan is zelfs zo groot, dat ik me afvraag of de aanvrager wel beseft wat zijn
aanvraag eigenlijk inhoudt
Met name door de bouw van de naaischool is onze reserve aardig geslonken, maar we hebben gelukkig geen schulden hoeven maken. We hopen met uw hulp ook in de komende jaren nog structurele
hulp aan de mensen in Burkina te kunnen bieden. Met een saldo van € 22.000 kunnen we in ieder
geval het jaar 2012 met een gerust hart tegemoet zien.
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