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JAARVERSLAG 2017 
Beste mensen, 
 
Ruim een jaar geleden keerde ik terug van een bezoek aan Burkina met een van onze 
dochters en een nicht uit Canada. We hadden de gelegenheid om in 2 weken tijd praktisch 
al onze grote projecten te bezoeken, waarbij het bijzonder motiverend was om te zien dat 
bijna overal het heft in eigen hand is genomen en dat de plaatselijke bevolking nu ook 
zonder onze hulp is staat is om de begonnen projekten verder uit te bouwen. Dat is na-
tuurlijk ook de bedoeling van ontwikkelingshulp. 
 
Heel bijzonder was het feit dat wij tegelijk in Ouagadougou aankwamen met twee mede-
werkers van Tools To Work. Zij kwamen om een cursus naaimachineonderhoud en rijwiel-
assemblage te geven aan een groep vrouwen uit Mali. Aanvankelijk was die cursus bedoeld 
voor Bandiagara in Mali, maar vanwege de onveiligheid in dat land dreigde de cursus hele-
maal afgeblazen te worden. In overleg met onze contactvrouw Pascaline in Ouaga stelden 
wij aan TTW voor om de cursus te verplaatsen naar Ouagadougou in de gebouwen van het 
Lycée Privé Sainte Elisabeth.  

De eigenlijk voor Mali bestemde container met 
naaimachines en fietsonderdelen voor de cur-
sus werd aldaar afgeleverd en de Malinese 
vrouwen kwamen met een bus naar de Burki-
nese hoofdstad, een niet al te lange reis vanuit 
Bandiagara. Het Lyceum bood zowel aan de 
beide medewerkers van TTW als aan de groep 
vrouwen  voldoende mogelijkheden voor 

onderkomen en de vrouwen bereidden ook de 
dagelijkse maaltijden op het terrein van de 
school. De goede contacten van Thea Smeenk 
en Jan Koeman met Pascaline leverden ook 
een nader contact tussen Pascaline en TTW 
op, zodat het plan ontstond om op het terrein 
van Sainte Elisabeth ook te beginnen met een 
opleiding voor monteurs van zowel naaimachi-
nes als van rijwielen. Hiervoor is een contract 
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gesloten waarin de levering van de benodigde materialen werd vastgelegd. Te zijner tijd zal 
TTW ook docenten naar Ouagadougou sturen om de monteurs op te leiden. 
 

Daarnaast bleek dat Jan Koeman ook deskundig was 
op het gebied van bakkerij en uit de gesprekken die hij 
met Pascaline daarover had kwam nóg een idee op 
tafel: het opstarten van een klein bakkerijtje, gedreven 
door enkele weduwen en werkloze vrouwen. Ook 
hiervoor wist Pascaline op het scheiden van de markt 
nog een medewerker van PUM naar Ouagadougou te 
krijgen, die met vrij eenvoudige apparatuur die 
voorhanden was een groep van deze vrouwen in een 
cursus van 10 dagen de beginselen van het bakken 
wist bij te brengen. Ook hiervoor zal een medewerker 
van TTW aangezocht worden om een opleiding te 
verzorgen op het terrein van Sainte Elisabeth. 
 
Van harte hopen wij dat deze nieuwe initiatieven ook 
zullen slagen; de uitvoering ervan zal geheel onder 
verantwoordelijkheid van de lokale Association de 
Soutien des Personnes Défavorisées vallen en buiten 
die  van Help Burkina. 

 
Het eigenlijke doel van onze reis was de officiële opening van het college in Tandagha. De 
bouw was begonnen in december 2015, met de bedoeling om elk jaar 1 klaslokaal te bou-
wen, zodat in ieder geval in oktober 2016 met de lessen begonnen kon worden. Dank zij de 
medewerking van de gemeente Yargo en de financiële injecties van enkele enthousiaste 
stichtingen, serviceclubs en andere donoren kon de bouw van het hele complex al in juli 
2016 afgesloten worden i.p.v. in 2019!  
 
Tijdens de feestelijke bijeenkomst was ook  
de Larlé Naba Tigre aanwezig en hij zegde de 
school een leraarswoning toe, die in de loop 
van 2017 ook gebouwd is.  
 
En zo brak het moment aan dat er geen enkel 
project meer op de lijst stond! Er waren op di-
verse plaatsen wél alweer enkele “doléances” 
aangereikt, maar er waren geen toezeggin-
gen. Dat duurde echter niet meer zo lang, 

want Roger herinnerde mij eraan dat hij in de 
loop van 2016 al eens had laten vallen dat hij 
graag een centrum in Koupéla wilde om 
kansloze jongeren een fatsoenlijk broodwin-
ning aan te bieden. Dus toen we op de terug-
weg naar Koupéla bijna thuis waren, reed hij 
een stukje door en liet ons een braakliggend 
terrein zien. Dat had hij gekocht en er lagen 
wat hopen zand en stenen; “hier wil ik mijn 
centrum gaan bouwen”, vertelde hij ons. 
 



Roger kennen wij sinds 2006 toen hij 16 dagen en nachten bij ons verbleef tijdens het eer-
ste verblijf met leerlingen in Burkina. Hij was in Kokossin onze tolk en als docent verbonden 
aan de door ons gebouwde school in dat dorp. Het contact bleef bestaan en gedurende 10 
jaar zorgde hij ervoor dat wij in woord en beeld op de hoogte bleven van de voortgang van 
projecten in de buurt van Koupéla. Dat had hij ook gedaan bij de realisatie van het grote 
agro-pastorale project in Seguem en nog veel intenser tijdens de bouw van het college van 
Tandagha.  
 

Thuis gekomen bleek Roger zelfs al tekenin-
gen en een begroting voor zijn Centrum te 
hebben. Bovendien is er een eigen stichting, 
Action-Entreaide-Solidarité. Hij wil iets doen 
voor jonge mannen en vrouwen van 16- 25, 
die zonder inkomen hun leven grotendeels op 
straat doorbrengen. De meisjes komen 
meestal in de straatprostitutie terecht, de jon-
gens houden zich bezig met kleine criminali-
teit.  

 
Roger wil met de meisjes beginnen door hun een driejarige cursus tot couturière te laten 
volgen. Daarvoor was allereerst een gebouw met voldoende ruimte voor theorie en praktijk 
nodig. Ook zullen er natuurlijk naaimachines nodig zijn. Voor dit laatste onderdeel heeft ook 
hij een contract afgesloten met TTW. Met deze eerste naaimachines zal de eerste groep 
naar verwachting in oktober 2018 aan de slag kunnen. 
 
Voor de jongemannen wil Roger een cursus 
tot timmerman opstarten. Ook daar is een 
theorielokaal voor nodig, maar een nog veel 
grotere praktijkruimte met een aantal zware 
houtbewerkingsmachines. Ook hiervoor ho-
pen we t.z.t. hulp van TTW te krijgen. Daar is 
ook nog geen datum voor gepland. 

 
Eind de-
cember 
was het couture-gedeelte klaar, plus de toilet- douche- 
eenheid. Bovendien is er, zeer belangrijk, een pomp 
geslagen vlak bij de hoofdingang. Daar kunnen ook de 
omwonenden voortaan water halen tegen een kleine 
betaling om eventuele reparaties te kunnen verhelpen. 
 
Nog een laatste positief bericht: onze nicht uit Canada, 
die ons in januari vergezelde, heeft in Canada een 
“dochterstichting” Help Burkina Canada opgericht. Dat 
zij van een jongere generatie is, is al direct te merken 
als je ernaar googlet: de website ziet er professioneler 
uit en zij is actief op Facebook. We werken aan het-
zelfde project en de kans op voortleven van onze stich-
ting is een stuk reëler geworden.  
Een plezierig bericht om het jaarverslag mee af te 
sluiten.  

 


