
 HELP BURKINA
p/a J.C.M. Theunissen 
Vierschaarstraat 23 
4751 RR  Oud Gastel 
Tel. **-31-165-511943 
KvK Breda H 20095230   
        E-mail help_burkina@hetnet.nl 
RSIN 808298094  
IBAN: NL46RABO0313803927         

https://facebook.com/stichtinghelpburkina JAARVERSLAG  2016 
http://sites.google.com/site/helpburkina 
 
Nadat in oktober 2015 van de gemeente Yargo toestemming was verkregen om in Kokos-
sin/ Tandaga een secundaire school (college) te gaan bouwen in etappes, kon in decem-
ber al begonnen worden met het storten van de fundering voor het hele gebouw. Dit was 
mogelijk gemaakt door een gift van Rotary Roosendaal en dank zij een gift uit Middelbeers 
konden ook al een klaslokaal plus een bureautje voor de directeur en een magazijntje ge-
bouwd worden. Omdat de aannemer adviseerde om in verband met de constructie twee 
lokalen te bouwen kon hieraan gevolg gegeven worden door een volgende gift van de 
stichting SVIK in Dirksland. Omstreeks 15 maart 2016 was dus al de helft van het college 
gerealiseerd, sneller dan wij verwacht hadden. 
Helaas trok aan het begin van het regenseizoen een windhoos recht over het nieuwe ge-
bouw en rukte er het dak vanaf, iets wat in Burkina elk jaar rond deze tijd bij grotere ge-
bouwen gebeurt. Omdat wij deelgenomen hadden aan de BN/DeStem- Ontwikkelingsprijs, 
kwam het uitermate gelegen dat wij enkele dagen later het bericht kregen dat wij deze prijs 
gewonnen hadden, waarmee de reparatie van het dak bekostigd kon worden. 
Dank zij enkele onverwachte giften was het mogelijk om ook de twee resterende klaslo-
kalen plus de latrines te laten bouwen, zodat er op 5 oktober 70 leerlingen op niet al te 
grote afstand van hun woonplaats naar het college konden.  
In januari van dit jaar was ik met een dochter en een nicht uit Canada aanwezig bij de offi-
ciële opening van de school. Dank zij u kon dit project maar liefst 3 jaar eerder dan oor-
spronkelijk gepland gerealiseerd worden.  
 
In februari en oktober 2016 kon door een privé gift van een van u hulp verleend worden 
aan een beginnende kleuteropvang in Ouagadougou. 
 
In maart en oktober werden in het kader van een andere privé gift enkele geiten gekocht 
voor behoeftige weduwen in Gounghin bij Koupéla. Het is de bedoeling dat de lammeren 
doorgegeven worden aan lotgenoten, zodat geleidelijk meer armlastigen in de vorm van 
geitenmelk een kleine aanvulling krijgen op hun eentonig voedselpatroon. 
 
In 2014 was onze hulp gevraagd bij de uitbreiding van het in Kokossin door Pater Willy 
Burm gebouwde kerkje. Nadat het gebouw in omvang verdubbeld was vroeg de catechist 
om een vervanging van de oude scheepstoeter die hij jaren geleden van pater Burm ge-
kregen had en die nu versleten was. Hoe moest hij zijn parochianen laten weten dat de 
dienst ging beginnen? 
Doordat in Nederland steeds meer kerken sluiten was ik in de gelegenheid om van een 
pas gesloten kerk in de omgeving de luidklok te krijgen als vervanging voor de scheeps-
toeter. Natuurlijk moesten wij zelf zorgen voor de ontmanteling uit de toren en het trans-
port naar Burkina. Ook daarbij mochten wij weer rekenen op behulpzame donateurs en zo 
kwam de klok in december in Burkina aan. Met een van de tricycles werd zij opgehaald uit 
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Ouagadougou, maar met haar gewicht van ruim 200 kilo zou de klok te zwaar zijn voor het 
kleine kerkje. Als oplossing werd gevonden om de grote Paulusklok te schenken aan de 
zeer grote kerk die in Gounghin gebouwd wordt, terwijl de oude  (kleine) klok van Goun-
ghin naar Kokossin zal verhuizen. 
 
Evenals in de voorgaande jaren werd ook nu weer in oktober een bijdrage geleverd voor 
het schoolgeld van een aantal leerlingen op de Ecole Sainte Mère Teresa en het Lycée 
Privé Sainte Elisabeth te Ouagadougou. 
 
Tenslotte werd in mei een bijdrage gevraagd voor de aankoop van hooi voor de schapen 
en runderen van het Projet Agro- Pastoral te Seguem. In verband met de slechte oogst in 
2015 en de lange droge tijd tot april 2016 was er onvoldoende voer voor de dieren. De 
keuze was: ofwel een aantal runderen en schapen slachten, zodat er wat meer voer was 
voor de andere, ofwel om hulp vragen. Gezien de omstandigheden hebben wij de ge-
vraagde hulp gegeven. Bij ons bezoek in januari hebben wij kunnen constateren dat het 
vee er perfect uitzag dank zij een goed regenseizoen sinds mei 2016. 
Ook restte er nog een klein onderdeel van het grote project in Seguem: volgens de af-
spraak moest Help Burkina nog een drietal tricycles (driewielige gemotoriseerde trans-
portmiddelen) leveren en een aantal ploegen om de grond te bewerken. In oktober 2016 
hebben wij de tricycles bekostigd, zodat nu als laatste nog de ploegen geleverd dienen te 
worden. Dit zal in de loop van dit jaar gebeuren. 
 
Wij prijzen ons gelukkig met onze contactvrouw in Ouagadougou en onze contactman in 
Koupéla. Zij nemen ons geweldig veel werk uit handen, mede omdat wij hen al zolang 
kennen. Je hoeft niet alles meer uit te leggen, zij tonen eigen initiatief en leveren soms 
oplossingen waar wij niet direct aan denken. Té vaak denken wij in Europese oplossingen, 
maar in Africa hoeven die niet zo te werken als bij ons. Dikwijls realiseren wij ons de om-
standigheden ter plaatse niet en zo kun je elkaar aanvullen. 
 
Al met al mogen wij zeker niet ontevreden zijn met het verloop van de projecten in 2016. 
Sommige lieten ons in januari duidelijk zien dat men op eigen benen stond; de ooit ver-
leende hulp was een eerste aanzet en men kan zelfstandig verder. Dat is natuurlijk ook het 
doel van ontwikkelingsHULP. Met uw steun hopen wij ook het nieuwe jaar weer positief te 
mogen afsluiten. Degenen die Burkina een beetje kennen weten, dat wij in januari niet 
zonder “doléances” zijn  teruggekeerd! 
 
Sjef Theunissen 
 


