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Een jaar dat we konden beginnen met € 22.000,-- in kas, maar zonder een groot nieuw project. Daar
staat tegenover dat het van het begin tot het einde gevuld was met kleinere projecten, vaak samenhangend met gerealiseerde projecten uit het verleden. Vaste onderdelen daarin zijn: het schoolgeld
voor 75 weeskinderen op de school Sainte Mère Teresa en voor 20 weesmeisjes op het Lycée Privé
Sainte Elisabeth, de in 2011 geopende naaischool, alles bij elkaar ongeveer € 10.000,--. Er is nog
steeds een redelijk grote groep sponsoren voor deze projecten, maar ook Help Burkina merkt dat we
in Nederland in een recessie zitten. Verschillende jarenlange donateurs hebben laten weten dat men
de bijdrage wil verminderen of helemaal beëindigen.
Natuurlijk zijn wij deze mensen dankbaar dat ze een kind in Burkina soms wel 10 jaar of meer hebben
laten studeren. Toch hopen wij, dat de open gevallen plaatsen weer snel opgevuld kunnen worden.
Langs deze weg zou ik dan ook een beroep op iedereen willen doen om eventueel via de sociale media onze stichting te promoten, zodat wij ook in de toekomst kinderen die het heel wat minder goed
getroffen hebben dan wij, ondanks alle hedendaagse problemen kunnen blijven helpen. Misschien zijn
er in uw kennissenkring wel mensen die u kunt vertellen over de manier waarop Help Burkina werkt en
waarvan u denkt dat ze een bijdrage kunnen leveren. Alle beetjes helpen!
Tijdens ons bezoek in december 2011 hadden wij een aantal “doléances” meegekregen, hulpvragen
e
op kleine schaal. Daar waren allereerst de herstelwerkzaamheden aan de 3 verplegerswoning bij de
dorpskliniek in Douré, die ernstige schade had opgelopen tijdens een noodweer in de regentijd. Ook
de kliniek zelf had schade, want de zonnepanelen werkten niet meer probleemloos en de matrassen
van de EHBO-post en de kraamkliniek waren na 10 jaar aan vervanging toe. We konden alles weer in
orde laten maken voor € 1500,--.
In Bolin, een “wijk” van Kokossin, had de dorpschef gevraagd om een kleine omheining voor een “embouche ovine”. In feite een omheining rond een terreintje met enkele “stallen” voor schapen, zodat
men de dieren niet meer langer hoefde te laten rondlopen, waarbij ze de op het veld staande gewassen opknabbelden. Men wilde zelf de dieren van voedergewassen en water gaan voorzien binnen de
embouche en op die manier de velden rond de wijk beschermen. Het is een bewijs van goed beleid
dat de dorpelingen zelf met deze oplossing kwamen. Té vaak denken wij als Europeanen dat onze
oplossingen in Afrika ook werkzaam zijn. Dit projectje kostte € 350,--.
Er was ook een aanvraag uit Pouytenga voor een grotere embouche ovine. Daar kwam een plaatselijke stichting met het idee om een nuttige tijdsbesteding te creëren voor ouderen in de vorm van een
embouche voor 100 schapen. Men wilde in eigen beheer en op eigen kosten een muur in cementsteen rondom een terrein bouwen, maar de kosten van de schapen gingen hun budget te boven. Als
het project klaar is betekent dat dat ook hier de schapen van voer en water voorzien worden door de
deelnemende ouderen; de dieren zullen sneller slachtrijp zijn en een betere vleeskwaliteit hebben dan
de loslopende dieren. De opbrengst zal voldoende zijn om zelf te zorgen voor de veterinaire begeleiding, het aan te kopen voer en het opstarten van andere activiteiten. Onze bijdrage bestaat hier uit de

aankoop van 100 schapen en is eenmalig en bedraagt € 6.100,--. Voor dit project kregen wij een welkome bijdrage van € 1000,-- van de stichting HOMICO te Bosschenhoofd.
Bijzonder was wel de vraag die wij ontvingen van de Larlé Naaba Tigre, een invloedrijke keizerlijke
prins, die zich met name het lot van de vrouwen buiten de stedelijke agglomeraties heeft aangetrokken. Hij heeft een grote fabriek in de hoofdstad, waar biodiesel gewonnen wordt uit de zaden van de
Jatropha curcas. Deze plant laat hij door boeren met slechte akkergrond verspreid over het land verbouwen, zij ontvangen daarvoor een afgesproken vergoeding. De zaden worden in de fabriek uitgeperst en van de pulp worden verschillende producten gemaakt: allereerst zeep, waarvoor een grote
hal op het terrein is ingericht. Voor de afwerking van de binnenkant van deze hal betaalden wij hem
iets meer dan € 12.000,--; nu krijgen daar 40 vrouwen uit de aangrenzende dorpjes een vaste baan.
Verder wordt een deel van de pulp verwerkt tot veevoer, terwijl een ander deel gebruikt wordt om er
kunstmest van te maken.
Zeer verrassend was een verzoek van de Mogho Naaba, de keizer van het Mossi-volk. Hij vroeg een
bijdrage om de wegwijzers en enkele aandachtsborden voor zijn Musée de la Jeunesse te bekostigen.
Het museum is opgericht om de historie van het Mossivolk niet verloren te laten gaan. Er bestaat in
Burkina nauwelijks schriftelijke historiografie, vrijwel alles werd en wordt in mondelinge overlevering
aan het nageslacht doorgegeven. Nu al bestaan er gebruiken die voor de huidige jeugd onbegrijpelijk
zijn en de Mogho Naaba wil zoveel mogelijk behouden voor de toekomst. Dit cultureel erfgoed spreekt
ons wel aan en onder voorwaarde dat de jeugd tot 18 jaar gratis toegang zou verkrijgen tot het
museum zijn wij akkoord gegaan met een bijdrage van € 2300,--.
Verder kwam er een aanvraag voor een omheining voor een speciale bomentuin van ¼ ha in Gounghin. Men wil daar allerlei bomen met geneeskrachtige eigenschappen uit gaan planten, waartussen
dan weer voedselgewassen verbouwd kunnen worden. Om te voorkomen dat het loslopende vee de
jonge boompjes afvreten is een omheining een conditio sine qua non. Kosten: € 1000,--.
Tenslotte was er nog een aanvraag voor een microkrediet van € 600,-- voor een weduwenproject in de
hoofdstad. De vrouwen willen geld gaan verdienen met kinderopvang, meel malen, inheems bier
brouwen enz., maar ze hebben een startkapitaal nodig; wij hebben hun een lening verstrekt die in 20
maandelijkse termijnen terugbetaald zal worden.
Een project dat wij samen met een Duitse organisatie hebben uitgevoerd en waarvoor al in 2011 een
aanbetaling was gedaan is de middelbare school in Douré. Met de bouw kon pas later dan gepland
begonnen worden, maar tijdens ons bezoek in december konden we zien dat het aardig opschoot.
Inmiddels hebben wij bericht ontvangen dat de bouw helemaal klaar is, zodat nog dit jaar de eerste
leerlingen naar deze school kunnen.
Evenals in de voorgaande jaren is er een bedrag overgemaakt naar Scholen Voor Allen in Kaya. Het
betrof dit jaar € 400,-- en het was tevens voor het laatst dat er voor dit project geld werd overgemaakt
in verband met het overlijden van onze contactpersoon, pater Willy Burm, in januari 2013.
Op 31 december 2012 was er nog € 13.500,-- in kas.
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