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Een klein beetje afscheid 

In de loop van 2021 heeft Sjef Theunissen, de oprichter van onze stichting, de 

mogelijkheid gegrepen om een stapje terug te doen. Na meer dan 20 zeer actieve 

jaren met veel geslaagde projecten in Burkina Faso als resultaat, kan hij op de 

achtergrond zijn kennis en ervaring verder met het bestuur delen, maar hoeft hij de 

kar niet meer te trekken. Ik ben erg blij dat mijn vader nog hand- en spandiensten wil 

en kan leveren, en dat hij kan zien hoe het werk wordt voortgezet. In een aantal 

terugblikken die met de nieuwsbrieven meegestuurd worden deelt hij met ons 

allemaal zijn herinneringen. 

Vaste lasten 

Momenteel bestaat onze hoofdtaak uit de verdere ondersteuning van het 

opleidingscentrum in Koupéla. De kosten voor het schoolgeld voor minder bedeelde 

cursisten drukt flink op onze begroting. En die kosten zullen stijgen als de 

houtbewerkingsopleiding van start gaat (zie verderop). Door als donateur een 

periodieke gift aan te gaan, krijgen wij een garantie dat er voldoende financiële 

middelen zullen zijn om hulp te blijven bieden. In 2021 heeft een aantal trouwe 

donateurs weer een periodieke gift afgesloten met ons. Wij willen hen bedanken voor 

het in ons gestelde vertrouwen. Mocht u meer willen weten hierover dan mag u ons 

benaderen of u kijkt op de website onderaan de pagina. Daar vindt u ook meer 

informatie.  

Feestelijke onderscheidingen 

Eind maart ontving de CSPS in Balkiou, 

die in 2008 gebouwd is onder toeziend 

oog van Pascaline (op de foto de vierde 

van links), enkele onderscheidingen. Het 

is geweldig als onze inspanningen zo 

betekenisvol zijn voor de bevolking. Dat 

stimuleert ons ook om verder te gaan 

met onze hulp. Hierbij een samenvatting 

van het krantenartikel dat in Burkina 

Faso gepubliceerd werd:                  

(naar: Le Quotidien Nr. 2892 van woensdag 31 maart 2021) 
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Voor de tweede keer is een ‘gezondheidsdag’ in het district dat hier het beste 

presteert, gevierd. Deze dag is in het leven geroepen om het zorgpersoneel te 

ondersteunen en scholing te stimuleren. Het gezondheidsdistrict Pouytenga is sinds 

2018 een voorbeeld voor andere 

gezondheidsdistricten. Van de officiële 

prijzen is de eerste prijs voor de 

‘controle op de epidemie’ toegekend 

aan het gezondheidscentrum van 

Balkiou. Ook in de categorie 

‘reproductieve gezondheid’ ging de 

eerste prijs naar de CSPS in Balkiou 

en nog enkele andere eerste prijzen werden in de wacht gesleept. Tot slot ontving 

Balkiou ook nog de Superprijs van deze tweede editie van de gezondheidsdag. De 

prijzen bestonden uit medisch materiaal, diploma’s en enveloppen. De dag werd 

afgesloten met een dansfeest. 

Uitbreidingen bij het Centre Père Willy Burm 

Er blijven ontwikkelingen gaande op het terrein van het Centre. Naast de 

bewakerswoning, die eind 2020 werd gerealiseerd in verband met de vele aanwezige 

materialen op het terrein, is in het voorjaar een extra overdekte ruimte gebouwd die 

voor verschillende doeleinden kan dienen: een modeshow bij de uitreiking van de 

diploma’s, een fiets- en brommerstalling, een vergaderzaal, een ruimte waar mensen 

uit de buurt tegen betaling gebruik van 

kunnen maken. In dit laatste geval zal 

het ook wat geld opleveren, net als de 

verkoop van water aan de poort van 

het Centre. Want ook in 2021 kon de 

gemeente de watervoorziening in 

Koupéla onvoldoende waarborgen. 

Eind april is een afgevaardigde van PUM in Koupéla geweest om te zien hoe het met 

de opleiding in het Centre gaat. Een van de conclusies die hij heeft getrokken uit zijn 

bezoek aldaar: na drie jaar zijn de cursisten zeker in staat om in dienst bij een 

kleermaker verder ervaring op te doen. Maar het ontbreekt ze nog aan degelijke 

kennis voor het runnen van een eigen bedrijfje en er is geen startkapitaal. Roger wil 

graag bij succesvolle afsluiting van het landelijk examen couture de cursisten een 

naaimachine cadeau doen. De vier beste kandidaten hebben in juni 2021 er één 

ontvangen als opstap naar hun werkzame leven. 
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Actie(f) in Nederland 

In de zomermaanden heeft de stichting in Nederland twee activiteiten gehad: zowel 

in juni als in augustus is het gelukt om handgemaakte (kunst)voorwerpen uit Burkina 

Faso, stoffen, kaarten en andere artikelen te verkopen. Behalve dat we op die manier 

meer bekendheid proberen te krijgen, levert het wat extra op voor de stichting en het 

is hartverwarmend om te merken dat mensen echt geïnteresseerd zijn in ons verhaal. 

Een atelier in Koupéla 

Behalve de open overdekte ruimte 

is bij het opleidingscentrum ook een 

atelier gebouwd, dat met een aantal 

naaimachines is ingericht voor de 

ervaren cursisten.  In oktober zijn 

37 nieuwe cursisten begonnen aan 

een cursus couture. En er is vanuit 

Nederland een soort start gemaakt 

met de houtbewerkingsopleiding, die Roger ook graag wil gaan aanbieden in 

Koupéla. Een flink aantal machines is op scheepstransport gegaan naar Ivoorkust 

om vandaar verder het continent op vervoerd te worden. (In april 2022 waren de 

spullen eindelijk in Koupéla.) 

Kerstactie 

Aan het eind van het jaar 2021 is een 

eerste, spontane kerstactie voor meer 

zonnepanelen op het Centre 

gehouden. Hierdoor kan er ook in de 

avonduren gebruik gemaakt worden 

van de ruimten en machines. We zijn 

erg dankbaar met de mooie opbrengst van 1500 Euro. Voor de aanschaf en 

aansluiting van de panelen gaat Roger op zoek naar de juiste persoon.  

 

Tot slot 

Een tweede jaar dat in Europa overschaduwd werd door Corona, is voorbij. Dat het 

virus in Burkina Faso maar een marginale rol speelt, is een misschien wel een geluk. 

Mensen maken zich veel meer zorgen om het steeds verder oprukkende terrorisme. 

Inmiddels is het leven in Nederland ook terug naar normaal maar we hebben geen 

zekerheid over de toekomst. Blijft u allemaal gezond. Hartelijke dank aan eenieder 

die zich op welke manier dan ook voor de medemens in Burkina Faso heeft ingezet. 

Esther Cremers, voorzitter  


