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JAARVERSLAG 2018 
Beste mensen, 
 
Vlak voor het begin van 2018 was in Koupéla het eerste gebouw van het AES-centrum ge-
reed gekomen . Er was in 2017 goed gebouwd, want het terrein van 1400 m2 lag in januari 
nog braak. Nadat het eerste gebouw was gereed gekomen, werd het hele terrein afgesloten 
met een omheining die op een betonnen fundering werd opgericht.  Deze omheining diende 
om te voorkomen dat er kostbare spullen die in het eerste gebouw konden worden opgesla-
gen, gemakkelijk konden worden gestolen. Op een aantal meters van het eerste gebouw 
werd in oktober begonnen met de bouw van een identiek nieuw gebouw, bedoeld als leslo-
kaal als de cursus couture eenmaal van start was gegaan. Tegen half november 2017 sug-
gereerde de aannemer om ook het tussenliggende gedeelte bij de bouw te betrekken, om-
dat daarmee een lokaal aan het geheel zou worden toegevoegd. 
Het was intussen duidelijk dat er grote hoeveelheden water nodig waren geweest om dit 
deel van het centrum te realiseren en dat water moest met tonnen op enige afstand van de 
bouwlokatie gekocht worden bij een gemeentepomp. Maar ook als het centrum eenmaal 
helemaal klaar was en een onderkomen zou bieden aan een groot aantal leerlingen, zou er 
veel water nodig zijn. Was het niet zinvol om op het terrein een pomp te laten slaan? De 
eerste meting kwam midden onder het nog te bouwen grootste gebouw uit. Er werd een wi-
chelroedeloper bijgehaald die een plek vlak bij de hoofdingang vond. Metingen wezen uit 
dat hier 5000 liter per uur opgepompt zou kunnen worden. Op deze plaats werd eind de-
cember een watertank van 2000 liter op een stellage gemonteerd met een pomp op zonne-
energie die 12 uur per dag zou werken. 

 Behalve nu “gratis” water voor de bouw, levert deze 
pomp intussen ook al ruim een jaar water aan de 
omwonenden, die er water kunnen tappen tegen een 
kleine vergoeding om eventuele reparaties te kunnen 
betalen. Men komt er zelfs met ezelskarren waarop 
grote tonnen staan  water halen voor het dagelijkse 
gebruik. 
Omdat er rond het gebouw ook nogal wat onge-

bruikte grond ligt, heeft Roger allerlei soorten groenten en fruitbomen geplant voor eigen 
gebruik. Omdat er vrijwel dagelijks bevloeid wordt dragen de papayabomen en zelfs de nog 
jonge mangobomen en bananen al na ruim 1 jaar vruchten.  
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Intussen werd verder gegaan met de bouw van de 
resterende lokalen. Een grote open werkplaats voor 
wanneer er houtbewerkingsmachines gebruikt gaan 
worden is ondergebracht onder een groot dak van 
golfplaten. De wind zorgt ervoor dat de leerlingen er 
straks zonder al te veel  stof kunnen werken. 
Ernaast is een ruimte verrezen waar kleinere materi-
alen kunnen worden opgeslagen en tenslotte is er 
vlak bij de weg een administratie- en verkoopruimte gebouwd. Dit laatste gebouw dateert 
van eind juli, midden  in de regentijd. Al kort nadat de metselaars de eerste muur hadden 
opgetrokken met grote cementstenen naderden zwarte wolken Koupéla en niet veel later 
volgde een tropische stortbui met de in dergelijke omstandigheden gebruikelijke windhozen: 
de nog jonge muur werd erdoor geveld. Gelukkig scheen de volgende dag de zon weer en 
de meeste stenen konden opnieuw gebruikt worden. Met dit laatste gebouw werden in feite 
de bouwaktiviteiten afgesloten. Roger was erg tevreden over de inzet van de aannemer en 
zijn personeel. 

Enkele weken vóór de afsluiting van de bouw was de aannemer 
bij Roger gekomen met de vraag of hij er misschien voor kon 
zorgen dat ook in de wijk waar hijzelf woonde, een pomp gesla-
gen kon worden. Hij woont aan de rand van een groot, open ter-
rein, waar de mensen stenen en kiezel uitzeven voor bouwdoel-
einden. De kurkdroge grond is niet erg geschikt voor de aanleg 
van groentetuinen en deze wijk is nog steeds afgesloten van 
gemeentelijk drinkwater. Roger stuurde de vraag door naar Help 
Burkina en ik moest terugdenken aan een mislukte bronboring 
in 2013, toen 50% vooruit was betaald aan een aannemer uit 
Ouagadougou voor een positieve boring in een dorpje bij 
Gounghin. Na 2 mislukte pogingen liet de aannemer weten dat 
hij in dat dorpje niet meer wilde boren en verder bleef het stil.  
Zou die aannemer bereid zijn om het hier te proberen? Omdat 

hij in de afgelopen jaren niet erg snel op vragen reageerde, besloot ik om hem nu de vraag 
voor te leggen wat hij liever wilde: ofwel de reeds betaalde 50% terugbetalen, of contact 
opnemen met Roger voor een boring in Koupéla. Tegen mijn verwachting in nam hij contact 
op met Roger en kort daarna liet deze weten dat er op de plaats waar de aannemer ge-
vraagd had een pomp was geslagen. Of Help Burkina de ontbrekende 50% wilde aanvullen. 
Uiteraard is dat gebeurd en ook op die plaats wordt volop gebruik gemaakt door de bevol-
king en het loslopende vee om aan  water te komen. Ook hier is iemand aangesteld om de 
gevraagde bijdrage steeds te innen. 
Van 15 tot 29 december bracht ik met 
onze dochter Esther, kleinzoon Stef (14) 
en nicht Audrey weer een bezoek aan Bur 
kina. Het hoogtepunt was wel ons bezoek 
aan Koupéla, waar mijn reisgezellen op 24 
december in overleg met Roger en diens 
vrouw Viviane een Kerstmaaltijd verzorg-
den voor ruim 100 kinderen van een nabu-
rige basisschool. Eigenlijk is “school” een 
beetje veel gezegd, want het is niet meer 
dan een met palen, doeken en een golf-
platen dak geconstrueerd bouwsel, dat uit moet gaan groeien tot een échte school. Je staat 
ervan te kijken dat enkele jonge vrouwen er ondanks deze primitieve omstandigheden tóch 
in slagen om de kinderen iets zinvols bij te brengen. Esther en Audrey zijn ’s morgens met 



een zus van Roger inkopen gaan doen op de markt om verse groenten en vlees te gaan 
kopen. Omdat er natuurlijk ook niet electrisch of met gas gekookt kon worden, moest alles 
op zijn Burkinees geregeld worden, hetgeen erg goed gelukt is dankzij de hulp van enkele 
behulpzame moeders van de leerlingen. Het was een feest om te zien met welke soorten 
van eetgerei de kinderen van huis kwamen, kleine en grote potjes en pannetjes, waarvan er 
uiteindelijk ook nog heel wat goed gevuld mee naar huis terug gingen. En er viel geen on-
vertogen woord! 
Roger heeft enkele lokalen van zijn naai-
school, die overigens in oktober 2018 van 
start is gegaan met een 30-tal leerlingen, 
voorlopig ter beschikking gesteld aan de 
basisschool. De opening van de naaischool 
is niet makkelijk verlopen, want nadat er al 
in de loop van 2017 contact was gezocht 
met Tools to Work om de nodige naaima-
chines te krijgen, verliep het vervoer van de 
container niet volgens planning. Dit was 
zeker ook het gevolg van het feit, dat Help 
Burkina en Tools to Work voor de eerste 
keer een groot project samen aangingen. De oorspronkelijk voor het begin van 2018 ge-
plande container voor Ouagadougou en Koupéla was pas in oktober zóver dat er gezegd 
kon worden dat hij nog in december scheep zou gaan, hetgeen ook gebeurd is. Met weinig 
middelen is Roger in oktober tóch begonnen met zijn eerste groep. Chapeau! 
Het jaar 2018 wordt dus grotendeels beheerst door de activiteiten in Koupéla. Dat is op zichzelf 
genomen een goed teken, denk ik, want het betekent dat onze overige projecten momenteel 
allemaal praktisch zelfstandig functioneren. Dat geldt voor de twee grote projecten in Ouaga-
dougou, de Groupe Scolaire Sainte Mère Teresa en het Lycée Privé Sainte Elisabeth. Sainte 
Mère Teresa is van kleuter- en basisschool uitgegroeid tot een complex met meer dan 1200 
leerlingen, waar kinderen van 2 tot 20 jaar hun opleiding desgewenst t/m Lyceum kunnen af-
ronden. Help Burkina helpt daar wél nog steeds een groep kinderen met hun schoolgeld. Zó zijn 
we begonnen en wij zijn onze donateurs dankbaar dat zij dit doel nog steeds ondersteunen. 
Sainte Elisabeth groeit langzaam uit tot een bredere school dan alleen voor couture. Er zal ook 
een opleiding komen voor rijwielhersteller en –assembleur. Deze wens om het onderwijsaanbod 
uit te breiden is afkomstig van de ASPD, onze partner in Ouagadougou. Dezelfde association 
wil ook van start gaan met een eigen bakkerijtje van brood en minder gangbare producten. Voor 
deze nieuwe ondernemingsvormen heeft Tools to Work zijn bemiddeling aangeboden waarvoor 
Help Burkina uiterst dankbaar is. 
Tijdens ons laatste bezoek waren wij ook in Douré, waar aangegeven is dat de steeds terugke-
rende hulpvraag niet steeds beantwoord kan worden. Eigen initiatief zou daar wenselijk zijn. 
Anders is het in Balkiou, waar wij opnieuw konden vaststellen dat men zijn lot in eigen hand 
heeft genomen. De CSPS van dit dorpje bij Pouytenga wordt momenteel in de regio als voor-
beeld genoemd voor andere. Jammer genoeg bleek de speciale koelkast enkele weken voor 
ons bezoek in panne gevallen te zijn, iets waarvoor wij gelukkig een oplossing konden bieden.  
Al met al dus weer een gunstig verlopen jaar. In Canada heeft nicht Audrey de eerste stappen 
gezet voor een eigen Help Burkina Faso Canada. De toekomst zal uitwijzen of het mogelijk is 
tot een engere vorm van samenwerking te komen, wat oorspronkelijk wel in de bedoeling lag. 
Wettelijk regelingen maken dit echter niet zo gemakkelijk.  
Graag dank ik alle donateurs voor de hulp die zij ons ook dit jaar weer gegeven hebben om het 
leven van vele mensen in een van de armste landen, dat bovendien langs de noord- en oost-
grens bedreigd wordt door terroristische groepen, een beetje dragelijker te maken. 
 
Sjef Theunissen 


