
Een terugblik op 2015, een bijzonder jaar 

 

om een goed idee te krijgen van wat onze stichting in 2015 dank zij uw hulp heeft 

bereikt moeten we even terug naar januari 2014. Ik was toen met 4 van u in Burkina 

en het bezoek aan het dorpje Seguem was daarbij misschien wel het merkwaardigst. 

In 2010 hadden we daar geholpen met de bouw van een runderstal voor 20 stieren; 

in feite denk ik dat wij de stieren betaald 

hebben en dat de dorpelingen de stal 

van banco, boomstammetjes en een 

rieten dak hebben gebouwd. Met de 

voorzitter van het dorpscomité, Issouf,  

kon via e-mail een levendig contact 

opgebouwd worden en elke keer als ik 

na 2010 in Burkina kwam heb ik ook het 

dorpje met zijn 800 inwoners bezocht. 

Zo dus ook in 2014: het comité 

verwelkomde ons hartelijk en op enthousiaste wijze vertelde Issouf dat het comité 

een terrein van 3 ha in eigendom had. Dat terrein wilde men gaan omheinen en er 

een runderstal, een schaapskooi en een onderkomen voor de bewaker bouwen. De 

helft van het terrein zou bestemd zijn 

voor runderen en schapen, de andere 

helft zou worden gebruikt om er 

voedselgewassen en veevoer te gaan 

verbouwen. Door de nabijheid van een 

forage, waterboring, zou dat allemaal 

goed te verwezenlijken zijn. Rondom de 

omheining zouden medicinale struiken 

geplant worden en binnen de omheining 

ook een aantal vruchtbomen. Je verwacht dan dat er gevraagd wordt om een 

financiële ondersteuning, maar dat gebeurde niet.   

Toen we terugreden naar Ouagadougou vroegen wij ons af hoe Issouf dat project in 

’s hemelsnaam wilde realiseren. Uiteindelijk kwamen we tot de slotsom, dat dit de 

beste manier was om geld te vragen: de partner nieuwsgierig maken hoe je het gaat 

doen. Dus na terugkeer in Nederland stuurde ik Issouf een mailtje met de vraag hoe 

hij dat prachtige idee wilde gaan realiseren en wat het zou kosten. Binnen enkele 

dagen wist ik dat de begroting € 34.000,-- was en dat hulp van Help Burkina welkom 

zou zijn. Dat ging echter ver boven ónze begroting. 

We lieten Issouf weten dat we het een geweldig project vonden, maar te groot voor 

onze kas. Zou het niet in onderdelen opgesplitst kunnen worden? Wij deden daarbij 

een voorzetje, uitgaande van het feit dat het terrein  vlak bij de doorgaande nationale 

route N4 naar Niger, Togo en Benin ligt. Omdat er runderen en schapen gehouden 

zouden worden, moest er toch met veedieven rekening gehouden worden. Wij 

stelden voor om achtereenvolgens de omheining, een woning voor de bewaker, de 

runderstal en de schaapskooi te realiseren. Binnen een week kregen we antwoord: 



Issouf was akkoord met onze suggestie en stuurde in totaal 8 deelprojecten mét een 

begroting voor elk onderdeel mee. 

Nog in het najaar van 2014 volgde de 

omheining en volgens afspraak ontvin-

gen wij ruimschoots fotomateriaal. Er 

werd een fundering van beton rond het 

hele terrein gelegd, daarin kwamen ijze-

ren steunen, waaraan stevig gaas werd 

bevestigd. In het voorjaar van 2015 

volgde de bouw van een onderkomen 

met magazijn, zonnepanelen en douche/ toilet voor de bewaker, het mooiste huis in 

het dorp. Daarna werd begonnen met de bouw van de runderstal, die ongeveer voor 

1/3 klaar was toen wij eind juli arriveer-

den om vanuit Seguem alle grote pro-

jecten van onze stichting te gaan be-

zoeken. Het gezelschap bestond uit een 

lerares van het Gertrudiscollege in 

Roosendaal, een oudleerling van die 

school die in 2008 bij de groep hoorde 

die rond Kerstmis aanwezig was bij de 

opening van de dorpskliniek van Balkiou, 

en ondergetekende. 

Het bezoek van dit jaar aan Burkina stond vooral in het teken van enorm veel regen, 

maar er ging geen dag zonder zon 

voorbij.  

De scholen in Ouagadougou, Sainte 

Mère Teresa (2001) en Sainte Elisabeth 

(2011) doen het goed, de eerste telt ruim 

1200 leerlingen, en van de tweede heb-

ben in 2015 de eerste leerlingen met 

goed gevolg examen gedaan. Het col-

lege in Douré (2013) voorziet duidelijk in 

een behoefte, de dorpskliniek (2003) 

heeft nogal wat schade opgelopen door noodweer en termieten, maar funktioneert 

nog goed. De meisjesfoyer in Boulsa 

(2005) is met 1 gebouw uitgebreid en 

biedt onderdak aan ruim 50 meisjes die 

nu naar het college kunnen. Ook de 

kleuter- en basisschool, gebouwd door 

Schoonhoven Helpt, worden weer beter 

bezocht. In Balkiou is de dorpskliniek 

(2008) opnieuw met een gebouw 

uitgebreid, ook was er een installatie 

met enkele grote zonnepanelen en er 



stond een warmwatervoorziening op zonne-energie. Alles door eigen inspanningen, 

zonder hulp van buiten. Wij bezochten ook het opvanghuis voor weduwen en 

vrouwen met AIDS dat in 2014 tot stand kwam en de schaapskooi van 2013, 

bestemd voor tijdsbesteding en onderhoud van bejaarden in Pouytenga. 

Al deze projecten funktioneren naar tevredenheid. Dat is niet het geval met de basis-

school in Kokossin (2003/ 2008), in de eerste jaren de trots van de provincie Kourit-

tenga, maar momenteel slecht bevolkt. 

Bij de bouw was de school bestemd 

voor 8 dorpen in de hele omgeving, 

maar verschillende dorpen hebben nu 

zelf een school en het gevolg laat zich 

raden. Ook de runderstal in dit dorp 

(2006) voldoet niet aan de ver-

wachtingen, omdat de mannen niet 

gemotiveerd zijn. Gelukkig zijn de 

vrouwen dat wél, want zij beschikken nu 

over 2 graanmolens, waarvan zij er zelf 

één hebben bijverdiend. Ook in het nabij gelegen Bolin hebben de vrouwen nu een 

graanmolen (2015) en ook de plaatselijk schaapskooi (2011) is nog steeds in 

gebruik. Tenslotte bezochten we ook de dorpskapel in Kokossin die in 2014 met 

onze hulp verdubbeld was omdat het aantal gelovigen aanzienlijk was toegenomen 

de afgelopen jaren. En heel bijzonder 

was ook het bezoek aan de vrou-

wengroep in Gounghin. Die heeft in 2012 

een terrein kunnen omheinen om er 

groenten en fruit te kweken en nu had zij 

gevraagd om een waterboring om ook in 

de droge tijd over voldoende water te 

beschikken. Kort voor onze aankomst 

was een touwpomp gerealiseerd: daarvoor wordt handmatig een diepe (tot 20 meter) 

put gegraven door telkens een betonring omlaag te laten zakken. Door het gewicht 

zakt het geheel telkens verder, todat het water is bereikt. Er komt dan een betonnen 

deksel met een touwpomp er bovenop te liggen. Dat werkt prima, zoals ons 

gedemonstreerd werd. Traditionele putten hebben geen afdekking, waardoor er wel 

eens ongelukken gebeuren, waardoor het water onbruikbaar wordt. 

Ongeveer drie weken nadat we in Ne-

derland teruggekeerd waren, ontvingen 

we de eerste foto’s van de runderstal 

die helemaal klaar was. Ook waren er 

rond de omheining struikjes en boomp-

jes geplant die wij (vanwege het 

regenseizoen, dus planttijd) hadden 

voorgeschoten. Een van onze “volgers” 

had toegezegd  dit onderdeel op zich te 



nemen. Er was voldoende geld in kas 

om nu ook meteen de schaapskooi te 

bouwen omdat de bouwvakkers nog in 

Seguem waren. Opnieuw duurde het 

niet lang of ook daarvan kwamen de 

foto’s binnen, waarna wij toestemming 

gaven om de gewenste schapen aan te 

kopen: 25 stuks. Issouf slaagde ook 

daar snel in en kocht voor het geld zelfs 

26 beesten, 4 rammen en 22 ooien, waarvan er 12 drachtig waren. Nu ik dit schrijf 

zijn er intussen 3 lammeren geboren. 

Daarmee waren er van de 8 

deelprojecten 6 helemaal gerealiseerd. 

Er resten nog twee kleinere onderdelen, 

maar dat wordt pas urgent bij het 

aanbreken van de nieuwe regentijd. 

Alles bij elkaar is het project Seguem 

buiten verwachting snel en positief ver-

lopen. De opdeling van het grote project 

in kleinere eenheden bleek een gouden greep. En zou snel vrucht dragen, want…….. 

 

al in 2010 had men in Kokossin/ Tandagha gevraagd om een college. Dat zijn de 

eerste 4 klassen na de basisschool. Je praat dan wel over een bedrag van ongeveer 

€ 40.000,-- als het nodige werk ook door de bevolking zelf wordt gedaan. Voor dat 

bedrag worden 4 klassen gebouwd, een bureau voor de directeur, een magazijn voor 

opslag, latrines en een administratief gebouw. Dat wordt natuurlijk steeds als één 

geheel gezien, maar geïnspireerd door het project van Seguem bespraken wij met 

Roger, een jonge onderwijzer en onze contactman in dit gedeelte van Burkina, de 

mogelijkheid om ook dit college in gedeelten te gaan bouwen. Hij heeft overlegd met 

de gemeente waaronder Tandagha ressorteert en daar was men al blij dat er 

überhaupt een college zou komen. Er werd besloten om te beginnen met de 

fundering voor het hele gebouw, gevolgd door de bouw van 1 klas plus het bureau en 

het magazijn. In december  volgden al de eerste foto’s van de fundering en de 

aannemer stelde voor om alvast te 

beginnen met het 2e deel van het plan, 

ja zelfs met de bouw van 2 klassen. 

Wij hebben dit voorstel met twee 

handen aanvaard, want nu is de kans 

groot dat al in oktober 2016 de eerste 

leerlingen naar dit college kunnen ko-

men. Het zal u dus niet verbazen dat 

ik 2015 een bijzonder jaar noem! 

 

Sjef Theunissen 


