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In januari 2017 moest een groep vrouwen die in Bandi-
agara (Mali) een cursus naaimachine- en rijwielonder-
houd door medewerkers van Tools to Work zouden krij-
gen, om veiligheidsredenen uitwijken naar Burkina. Zij 
werden gastvrij opgenomen in de gebouwen van het 
Lycée Privé Sainte Elisabeth van de ASPD van Pasca-
line Sama- Kaboré. De kennismaking met het fransta-
lige Burkina beviel zowel de medewerkers van TtW als 
de ontvangende partij ASPD zo goed, dat er in de loop 
van 2017 plannen ontstonden om in de lokaties van 
Sainte Elisabeth ook een opleiding op te starten om een 
aantal leerlingen op te leiden tot rijwielhersteller en –
assembleur. Ook zou er aandacht besteed worden aan 
een opleiding voor het onderhoud en herstel van naai-
machines. 
In de loop van 2018 werden aanvragen bij TtW hiervoor 

ingediend, want er zou dan behoefte zijn aan cursussen en materialen om dit moge-
lijk te maken. Hiervoor werd ook een financiële bijdrage van Help Burkina gevraagd. 
Een container gevuld met de benodigde materialen werd in december verscheept. 
Tevens hadden Thea Smeenk en Jan Koeman, de cursusleiders van 2017, zich be-
reid verklaard om opnieuw naar Ouagadougou af te reizen voor een tweede veer-
tiendaagse cursus in 2019. 
Eind januari 2019 kwam de container in Ouagadougou aan en niet veel later maakte 
Cees van Breugel van Bouthos zijn opwachting in Burkina. Tools to Work had als 
voorwaarde voor zijn steun aan onze projecten gesteld, dat er een cursus beleids-
vorming en fondsenwerving in eigen land gegeven zou worden vóórdat Jan Koeman 
en Thea Smeenk  zouden komen. De cursus van een week werd gegeven aan een 
10-tal cursisten van een vijftal verschillende organisaties uit Ouagadougou, Pouy-
tenga en Koupéla. Uit Koupéla kwam een aantal deelnemers van AES, die in oktober 
begonnen waren met het eerste jaar van de couture- opleiding.  
Tijdens deze cursus legde Cees aan de deelnemers uit dat er mogelijkheden waren 
om zelf middelen te genereren om hun organisatie draaiende te houden zonder een 
beroep te doen op hulp van buiten. Ontwikkelingshulp is er op gericht dat mensen le-
ren om vanuit een behoeftige situatie, met een zetje in de rug,  een start te kunnen 
maken zelfstandig verder te gaan zonder hulp van buiten. Aan de hand van een 
aantal voorbeelden werd uitgelegd hoe dat in zijn werk kan gaan. De cursus was dan 
ook niet vrijblijvend: elke organisatie kreeg als huiswerk mee om na te denken over 
manieren om zelf aan de slag te gaan. Men moest dit in een plan uitwerken en dit 



plan zou in juli tijdens een tweede bijeenkomst van een week door elke organisatie 
aan de anderen voorgelegd en door hen beoordeeld worden.  
In april kwamen Jan Koeman en Thea Smeenk terug voor hun cursus naaimachine- 
en fietsonderhoud te geven. Deze duurde, net als de cursus van 2017, twee weken. 
Degenen die deze cursus met goed gevolg doorliepen, kregen op het eind een ge-
tuigschift.  

Omdat Jan in 2017 al een aanzet had gemaakt 
voor het opstarten van een bakkerij door ASPD, 
bleef hij nog een weekje langer om een handje 
te helpen in de al draaiende bakkerij. Tevens 
regelde hij nog een officiële cursus “bakkerij” 
door een medewerker van PUM enkele maan-
den later. 
Tijdens deze extra week is Jan ook geïntrodu-
ceerd bij de Larle Naaba om met hem de moge-
lijkheid van apicultuur op een van zijn plantages 

te bespreken. Deze ontmoeting resulteerde in een nieuwe cursus “bijenteelt” die Jan, 
ondersteund door PUM, in juni mocht komen geven. Ook deze cursus duurde twee 
weken en resulteerde in getuigschriften voor 18 deelnemers, waaronder ook enkele 
vrouwen. 
In juli kwam Cees van Breugel terug om in een week tijd het huiswerk van februari in 
ontvangst te nemen en te beoordelen. De resultaten van de verschillende organisa-
ties liepen een beetje uiteen, maar alles bij elkaar was hij redelijk tevreden, hetgeen 
resulteerde in een getuigschrift voor elke deelnemer. 
In oktober volgde een cursus van twee weken 
door Harrie van de Kerkhof voor de groep bak-
kers van de ASPD. Zij kenden Harrie al van de 
eerste cursus in 2017 en ook deze cursus werd 
weer door PUM ondersteund en met getuig-
schriften afgesloten. 
De bakkerij van ASPD, “Kanuya Paleis”  is ge-
legen aan een van de grotere invalswegen van 
Ouagadougou in een jonge woonwijk. Voor de 
bakkerij huurt ASPD 2 aan elkaar grenzende 
gebouwen. Omdat dit een initiatief is van ASPD betaalt Help Burkina hier niets aan 
mee. In feite is ASPD, op een af te bouwen bijdrage voor een aantal leerlingen van 

Sainte Mère Teresa na, helemaal zelfstandig 
geworden. Pascaline, de initiatrice van de 
ASPD, is enige tijd geleden benaderd om 
vertegenwoordigster van PUM in Burkina te 
worden, een aanbod dat zij natuurlijk niet 
heeft laten schieten. 
Intussen had Roger vanuit Koupela een ver-
zoek om naaimachines en bijbehoren voor de 
twee resterende cursusjaren van zijn coupure- 
opleiding in Koupela bij TtW ingediend. Nadat 
de aanvraag was beoordeeld en onze stich-

ting zich bereid had verklaard om een bijdrage van € 10.000,-- te leveren, zodat Ro-
ger in october met het tweede jaar van de opleiding kon starten, stelde TeleVieDeo 
voldoende ruimte beschikbaar in de container die in Dirksland beladen ging worden. 



De container ging weliswaar wat later scheep 
dan gepland, maar was toch tegen het einde 
van het jaar aanwezig in Ouagadougou. En 
Roger zou Roger niet geweest zijn, als hij 
geen kans had gezien om de kandidaten voor 
zijn 2e klas tóch op 1 oktober met hun oplei-
ding te beginnen. 
Zoals u uit voorgaande jaarverslagen hebt 
kunnen lezen, waren de gebouwen op het 
terrein van AES eind 2018 al allemaal klaar. 
Roger doet zijn uiterste best om het terrein 
rond die gebouwen nuttig te besteden. Hij 

maakt dankbaar gebruik van de aanwezige bronboring, die ervoor zorgt, dat dankzij 
de pomp op zonne-energie die ervoor zorgt dat de tank van 2000 liter van 6 tot 18 
uur steeds gevuld is, de omwonenden het 
nodige water steeds dichtbij hebben. Dit is 
des te dringender, omdat de stad Koupela 
een ernstig probleem heeft omdat het stuw-
meer waaruit zowel Koupela als Pouytenga 
hun water betrekken, sterk verzand is. Men 
verwacht dat tegen het begin van de grote 
hitte in april het meer helemaal droog staat. 
Rond de gebouwen heeft Roger allerlei 
soorten vruchten en groenten aangeplant. 
Ook die profiteren natuurlijk van het water 
dat voorradig is. Dit is één van de manieren 
die AES heeft opgestoken van de cursus van Cees van Breugel om in eigen onder-
houd te voorzien. 
Naast de bijdrage aan TtW voor de levering van de naaimachines, heeft Help Burkina 
in 2019 ruim 4.500 € bijgedragen voor weeskinderen in de school Sainte Mère Te-
resa. Daarnaast is er voor 21 cursisten van AES het schoolgeld van 180 € per jaar 
betaald.  
Voor de nabije toekomst zal het accent meer op Koupéla liggen. Roger is bezig met 
zijn eerste project en zal daarbij zo nu en dan een beroep kunnen doen op de 20- ja-
rige ervaring van Pascaline. Zijn eerste zorg zal de opbouw van zijn timmermans-
werkplaats zijn: het gebouw staat er al, maar de machines moeten nog komen. 
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