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Jaarverslag 2014
Na een jaar met enkele tegenvallende resultaten doordat bij dure waterboringen op
granietrotsen werd gestoten, was 2014 echt een verademing. In januari werd er met
5 personen een bezoek gebracht aan vrijwel alle projecten sinds 2001 en we konden
vaststellen dat bijna alle projecten zich positief tot zeer positief hadden ontwikkeld.
Waar dat niet het geval was, was het te wijten aan het feit dat die projecten niet helemaal op de wens van de lokale bevolking hadden berust.

Het begin van de put in Gounghin

En de eerste granietblokken

Natuurlijk kwamen we niet met lege handen in Nederland terug: op diverse plaatsen
had men ons duidelijk gemaakt dat er aan het goed lopende project tóch wat toegevoegd zou kunnen worden. Soms werd duidelijk gezegd: “We zouden helemaal tevreden zijn als….”; op één plaats werd het heel diplomatiek gebracht: in Seguem
stelde men ons op de hoogte dat men plannen had om de kleine runderstal die wij
enkele jaren geleden hadden helpen bouwen, uit te breiden tot een complex van 3
hectare. Dat was het, er werd met geen woord om enige hulp gevraagd.
En zo kwamen we terug met 6 nieuwe projecten: een graanmolen voor Bolin, aanschaf van enkele runderen, kruiwagens en een ezelskar, alsmede de aanleg van een
touwpomp in hun groententuin voor de vrouwengroep van Gounghin, een bronboring voor het dorpje Rouré, de uitbreiding van de kapel te Kokossin, de bouw van

een magazijn en een toilet-/ douchegebouw voor een vrouwenhulpgroep in Pouytenga en natuurlijk die runderstal in Seguem.

Kinderen en vrouwen aan het werk

Mooi groen na de eerste regens

Op de runderstal na allemaal redelijk goedkope projecten. Na enig overleg met de
voorzitter van de organisatie in Seguem werd dat project opgedeeld in 8 kleinere
delen die om de beurt afgehandeld kunnen worden.
Natuurlijk moet er voor al die projecten geld op tafel komen, dus werd hulp gezocht
bij serviceclubs en scholen: de Lionsclub Halderberge hield in april de jaarlijkse Lionsquiz, waarvan de opbrengst voor Help Burkina zou zijn: de opbrengst was boven
verwachting, want de quiz bracht maar liefst € 7.000 op. Dat bedrag werd gebruikt
om het project in Pouytenga op korte termijn te realiseren.

Het magazijn in Pouytenga

Het douche- en toiletgebouwtje

Van het geld dat nog op een vergeten rekening van de in 2013 overleden pater Willy
Burm was blijven staan kon de kapel die hij vele jaren geleden in Kokossin had gebouwd uitgebreid worden.
De Bernardusschool in Oud Gastel organiseerde een sponsortocht die maar liefst
€ 3.650 opleverde waarmee de graanmolen in Bolin gebouwd en gekocht kon
worden. De kleine basisschool Berkenveld in Heerle hielp met € 950 om de
runderen en het gereedschap voor de vrouwen in Gounghin aan te schaffen.

Het kruis stond centraal boven de ingang

De motormolen binnen het gebouw

De nieuwe situatie met catechist

Er is volop belangstelling om te malen!

Al snel kregen wij bericht dat de poging om in Rouré een waterpomp aan te leggen
helaas gestuit was op alweer een granietlaag, terwijl in de tuin van de vrouwen in
Gounghin de begonnen put voor de touwpomp door het beginnende regenseizoen
volliep met water. Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen dat zo’n put tot grote diepte
met de hand gegraven wordt. Toen de werkzaamheden in november werden hervat
stootte men ook hier op ….inderdaad. Er zal geprobeerd worden om de rotslaag te
doorbreken. Het vinden van goed drinkwater blijkt in Burkina nog steeds een van de
grootste problemen.

Bodemonderzoek naar water in Rouré Boren tot 60 meter of ……. granietlaag
Intussen was men in Seguem begonnen met het omheinen van 1,5 ha met gaas, gesteund door ijzeren palen die verankerd zijn in een betonnen fundering rond het hele
terrein. Vervolgens is binnen die omheining een woning voor een bewaker gebouwd
en er moet nog een flinke runderstal en een schaapskooi volgen. Aan de binnenkant

van de omheining zullen boompjes en geneeskrachtige planten gepoot worden. Dat
moet aan de binnenkant, omdat dit sappige groen anders binnen de kortste keren
door de loslopende geiten en schapen wordt opgevreten. Een bewaker is nodig omdat er straks vetgemeste runderen in de stal zullen staan en het dorpje ligt op slechts
enkele honderden meters van de N4, de grote verbindingsweg met Niger en Benin,
erg handig voor niet denkbeeldige veedieven.

Omheining met fundering in Seguem

De woning voor de bewaker

Wat er nu staat, de omheining en de woning, kan in feite al gebruikt worden, want
binnen de omheining kan veevoer voor de runderen in de kleine stal verbouwd worden als ook voedselgewassen voor de bevolking. Na de oogst in november kunnen
de runderen binnen de omheining het overgebleven groen afgrazen. Omdat de
woning de meest moderne van het dorpje is, zal er zeker geen gebrek zijn aan
mensen die daar willen intrekken, er is ook een toilet-/ doucheruimte bij aanwezig.
Het was de bedoeling om in mei 2015 met een aantal vrijwilligers de bomen te gaan
planten in Seguem, maar het bleek voor vrijwel iedereen onmogelijk om in die periode vrij te nemen. Het plan is nu verschoven naar eind juli, maar dan staan de
boompjes er al, nu geplant door de bewoners van Seguem. Wij zullen wél in het dorp
bivakkeren, maar van daar uit een aantal andere projecten gaan bezoeken. Het is
wel een ideale manier om kennis te maken met het leven in een Afrikaans dorpje dat
niet op toeristische leest geschoeid is.
Niet onvermeld mag blijven, dat de stichting Schoonhoven Helpt zich helaas
genoodzaakt zag met haar aktiviteiten te stoppen. Het bestuur heeft besloten om het
kassaldo van € 18.000 onder voorwaarden over te maken naar onze stichting. Het
geld zal besteed moeten worden aan projecten die vergelijkbaar zijn met de door
Schoonhoven Helpt steeds gevolgde lijn, in concreto: er zullen jongeren mee geholpen moeten worden om een eigen weg te vinden in het Burkina van nu.
Dit doel is gevonden in de Naaischool Sainte Elisabeth in Ouagadougou, waar een
aantal (wees)meisjes een opleiding kan volgen voor couturière, zodat zij zelfstandig
hun brood kunnen verdienen. Daarvoor is € 15.000 gereserveerd, het resterende
bedrag zal besteed worden aan het college, de middelbare school, die al sinds 2010
bij ons is aangevraagd, maar waarvoor wij nog onvoldoende middelen hebben.
Aan een weduwengroep in de hoofdstad werd een klein bedrag verstrekt zodat zij
spullen konden kopen als start voor een eigen onderneming.

Ornella kort na haar geboorte

Ornella 9 dagen na haar operatie

Tenslotte:het is even schrikken als in Nederland een kindje geboren wordt met een
hazenlip, maar in de meeste gevallen is het snel te verhelpen. In Afrika ligt het een
beetje anders: zo’n kind wordt als een heksenkind beschouwd en vaak buiten de
samenleving gestoten. Het was dus behoorlijk schrikken toen onze jonge contactman
in Koupéla Roger in juni een dochtertje met deze aandoening kreeg. Enkele sympathisanten van onze stichting besloten hem te helpen en garant te staan voor de kosten van een operatie. In november werd zij geholpen door een doktores uit Niger en
al een week (!) later was Ornella een vrolijke en gave baby. Dank aan degenen die
wilden helpen!
2014 was een jaar waarin wij veel projecten konden realiseren. Maar dat kon alleen
maar door de hulp van zóveel mensen, jong en oud, groot en klein, die zich voor
onze stichting hebben ingezet. Hoewel de jaren beginnen te tellen, hoop ik toch dat
ik op uw steun mag blijven rekenen. Uiteindelijk hoop ik naturlijk dat er ook iemand
zal zijn om het stokje over te nemen als het zover is. Ja, Afrika en Burkina zijn arm,
maar dat geldt alleen voor materiële zaken. De geestelijke rijkdom die je er vindt is
veel groter dan wij ons kunnen voorstellen. Hoe zou het toch komen dat de mensen
die daar kennis mee gemaakt hebben Afrika niet meer uit hun leven kunnen schrappen? Zou dat komen omdat wij daar onbewust aanvoelen, dat wij er zelf ook onze
wortels hebben?

