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Jaarverslag 2013 van de stichting Help Burkina 

Het jaar begon met het onverwachte overlijden van pater Willy Burm in Ouagadougou. Hij stond ei-

genlijk aan de wieg van onze stichting, want onze band met Burkina is begonnen in 1995 met een 

bezoek uit nieuwsgierigheid aan de missiepost waar hij indertijd werkte. 

In 2005 vroeg hij ons om mee te helpen met de bouw van een foyer, een soort internaat, in Boulsa 

voor meisjes uit afgelegen dorpen, zodat ze naar de middelbare school konden. Op 19 januari 2013 is 

hij, zoals hij zo graag wilde, in Burkina begraven. 

Tijdens ons bezoek in december 2012 was ons al meegedeeld dat het kopieerapparaat van de naai-

school het begeven had; we konden  nog in januari voor een vervanger zorgen die in Ouagadougou 

werd aangeschaft. 2013 zou een jaar worden zonder écht grote projecten, waar tegenover wat meer 

kleine projecten een plaats kregen. Ons bezoek aan Boulsa, ook in december 2012, had ons duidelijk 

gemaakt dat het project van de foyer, de door Schoonhoven Helpt gebouwde kleuter- en basisschool 

en de watertoren niet meer liep zoals bedoeld. Met name de watertoren vormde een probleem, om-

dat de zonnepanelen door de bliksem vernield waren, waardoor er geen electriciteit voor de foyer 

meer opgewekt werd, noch voor de pomp die de toren van water moest voorzien. Na onze terugkeer 

zijn door samenwerking met Schoonhoven Helpt en Hakuna Matata de zonnepanelen hersteld. Er is 

een voorstel ingediend bij de parochie om tot een beheerscommissie van foyer, scholen en waterto-

ren te komen. Dat voorstel is positief ontvangen, maar tot op heden is het daarbij gebleven. 

In Gounghin is in het voorjaar een terrein van ongeveer 50 x 50 meter van een omheining voorzien 

met de bedoeling om daarbinnen bomen te planten waartussen t.z.t. groenten gekweekt gaan wor-

den door een vrouwengroep. Het idee kwam uit de bevolking en de eerste bomen zijn geplant; he-

laas vergat kort daarna iemand bij het verlaten van de tuin het hek te sluiten, hetgeen door de loslo-

pende geiten erg gewaardeerd is. Er is een verzoek ingediend om binnen de omheining een pomp te 

slaan of een put te (laten) graven. 

In het voorjaar werd in Balkiou de embouche ovine, een ruime schaapskooi, gebouwd en van ram-

men voorzien; het is een project om ouderen en met name weduwen uit Pouytenga enige tijdbeste-

ding en financiële steun te bezorgen. In het eerste jaar is er al een positief saldo ontstaan; de leden 

van de association hebben allemaal een hoeveelheid mais ontvangen en er is korrelvoer voor de 

beesten ingekocht. 
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In december 2012 was ons ook gevraagd om een pomp te laten slaan in Gounghin/ Gandemtenga; er 

is ter plekke driemaal geboord, helaas zonder resultaat. Het schijnt een bijzonder lastige plek te zijn, 

jammer van de moeite en het geld, maar voorlopig laten we het daar maar even bij. Mogelijk wordt 

later nog een nieuwe poging gedaan om op deze plaats water te vinden. 

In juli hielpen we de vrachtwagen beladen die in Geldrop klaar stond om naar Burkina te vertrekken; 

er rustte geen zegen op, want eerst duurde het lang voordat alle ruimte gevuld was, vervolgens 

kwam het vertrek later tot stand dan gepland; aangekomen in de haven bleek er een nieuw controle-

systeem in gebruik genomen te zijn en duurde het desondanks in Ouagadougou nog vrij lang voordat 

alle douaneformaliteiten vervuld waren. Daarbij bleek ook dat (waarschijnlijk in de haven) het zeil-

doek van de vrachtwagen was opengesneden, waarna men zich meester heeft gemaakt van de pa-

ketten die het makkelijkst te grijpen waren. Helaas gebeurt ook dat, maar we mogen ons niet te zeer 

laten beïnvloeden door dergelijke negatieve gebeurtenissen. De exacte omvang van deze diefstal is 

moeilijk vast te stellen. 

Inmiddels was het nieuwe schooljaar begonnen; voor de 13e keer insuccessie werd het schoolgeld 

voor 75 weeskinderen naar Burkina overgemaakt. Ook voor de naaischool die dit jaar voor het derde 

jaar draait werd een steunbedrag overgemaakt. Deze school heeft het nog wat moeilijk vanwege de 

hogere kosten van enkele urenleraren die voor de technische kant van het onderwijs aangetrokken 

moeten worden. Over twee jaar moet deze hobbel ook genomen zijn. 

Als laatste werd ons een bronboring gevraagd in Kokossin; daar is een pomp bij de school, waar men-

sen uit de buurt gebruik van maken, maar het water is niet goed. Het schijnt teveel kalk te bevatten, 

waardoor het als drinkwater niet geschikt is: je krijgt bij regelmatig gebruik nier- en/of blaasstenen 

ervan. Voor gebruik in de bomentuin bij de school is dit water wél geschikt. Een woonkern in de 

buurt heeft nu om een nieuwe pomp met goed water gevraagd. 

 

Van 17 t/m 27 januari 2014 maakte ik met nog 4 donateurs van Help Burkina een reis langs (bijna) 

alle projecten die sinds 1999 gerealiseerd zijn. In het algemeen gesproken mogen we zeker niet on-

tevreden zijn: de eerste school, Sainte Mère Teresa, telt nu bijna 1100 leerlingen en herbergt kleuter- 

en basisonderwijs plus 4 jaargangen van het secundair onderwijs. De CSPS in Balkiou heeft op eigen 

kracht een consultatiebureau en een apotheek met koeling op zonne-energie bijgebouwd; het hele 

terrein is voorzien van stevige betonpalen, waar een omheining van gaas bij moet komen om het 

loslopende vee buiten te houden; het gaat om een terrein van 4 ha. 

De schaapskooi vlakbij zag er goed verzorgd uit; op ons initiatief zijn er ook 3 ooien aangeschaft, zo-

dat in de komende jaren uiteindelijk geen rammen meer aangekocht hoeven te worden. Deze kosten 

momenteel tussen de 120 en 180 Euro, voor iemand in Burkina een groot bedrag. 

In Boulsa bleek het water uit de watertoren ondrinkbaar te zijn vanwege hetzelfde probleem als in 

Kokossin. Een commissie is er nog steeds niet, de kleuter- en basisschool worden slecht bezocht. 

Boulsa ligt verder naar het noorden en de interesse voor onderwijs neemt af naarmate men noorde-

lijker komt. Navraag wees uit dat men niet bereid is ook maar enig schoolgeld te betalen. Controle 

door de overheid is een wassen neus. 

Een verademing was het bezoek aan het piepkleine Seguem met zijn runderstal in banco, modder-

steen. De ongeveer 15 stieren zagen er goed uit en hadden gezelschap van 2 koeien van een groter 

ras. Men wil een beter ras uit beide fokken en de bevolking heeft grootse plannen: uiteindelijk wil 

men een grotere, stenen stal op enige afstand. Daar is 6 ha gereserveerd, waarvan een gedeelte ge-

bruikt gaat worden voor het verbouwen van veevoer. Zonder enige pressie uit te oefenen werden 

ons deze plannen voorgelegd, een verademing met de situatie op sommige andere plaatsen. 



In Kokossin bezochten wij de school, maar ook de runderstal van 2006 en de graanmolens van de 

vrouwen. Zoals zo vaak bleek hier dat de vrouwen veel doortastender te werk gaan dan de mannen. 

Zij hadden met de eerste graanmolen voldoende verdiend om een tweede molen te bouwen plus 

een mooi magazijn. Bovendien bleken zij in een gebouw vlakbij volwassenenonderwijs te kunnen 

volgen. De runderstal van de mannen zag er keurig geveegd uit, geen goed teken. De poorten waren 

op twee na totaal vernield en de runderen bleken ’s nachts op een veld verderop te verblijven, vast 

gelegd aan stukken boomstam. Er werd ons verteld dat dat nodig was omdat dit veld dichtbij een 

woonhuis lag, zodat het vee bewaakt kon worden. Bij de runderstal zou de kans op veedieven te 

groot zijn. Ons ongenoegen zal de veehouders niet ontgaan zijn. 

In de kleine woonkern Bolin bezochten we de schaapskooi die we daar twee jaar geleden hielpen 

bouwen; deze werd overduidelijk zéér goed gebruikt, al waren de schapen ophet moment dat wij er 

kwamen onder het toeziend oog van jonge herdertjes verspreid op de velden. We maakten van de 

gelegenheid gebruik om het graf van de chef, die verleden jaar is gestorven, te bezoeken. Over zijn 

graf was een soort kapel gebouwd in natuursteen. Het is een ruim bouwwerk en het geeft aan dat de 

man erg gezien was. Hij was ruim 90 toen hij stierf. 

In Tandagha maakten we van de gelegenheid gebruik om een kort bezoek te brengen aan een me-

vrouw die we in 2006 ontmoet hadden en die toen 104 jaar oud was. Ze zat buiten op een stoeltje en 

bleek herstellende te zijn van een verkoudheid. Inmiddels is ze dus 111. De laatste jaren is het mij 

opgevallen dat er in Burkina misschien niet zoveel oude mensen voorkomen, maar dat er wél relatief 

veel heel oude bij zijn. We zagen in 2008 ook een graf van een vrouw die op 108- jarige leeftijd over-

leden was. 

Op zaterdag 25 januari waren we in Douré, zo’n 60 km ten NW van Ouagadougou. Daar hebben wij in 

2001 een pomp bij de basisschool geslagen, in 2003 een CSPS gebouwd met een eigen pomp en in de 

loop der jaren honderden bomen geplant. Nu waren wij er voor de opening van een CEG, een col-

lege. Het lukte ons dit te bouwen in samenwerking met een Duitse organisatie. De school is al sinds 

oktober in gebruik. Nu stonden al om 9 uur honderden kinderen te wachten in de brandende zon 

totdat alle genodigden en hoge Pieten er tegen 11 uur allemaal waren. Vervolgens worden er liede-

ren gezongen door de leerlingen en er worden dansen uitgevoerd door verschillende groepen. Voor 

mijn medereizigers was dit helemaal nieuw en zij hebben er echt van genoten. 

 

Dit was tevens het einde van onze “inspectiereis”, het is niet zo dat we over alles tevreden zijn, maar 

het overgrote deel van de projecten heeft het heft in eigen handen genomen en kan zonder onze 

hulp verder. En dat is toch het doel van “ontwikkelingshulp”, vindt u niet? 


