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Beste vrienden van Burkina, 
 
Het lijkt nog maar pas geleden dat de vorige Nieuwsbrief verschenen is en toch zijn 
we alweer 3 maanden verder. In deze Coronatijd, waar wij allemaal last van hebben 
en waarin de ene dag vrijwel gelijk is aan de andere, lijkt de tijd stil te staan. Ons be-
stuur hoopt dat het met u allen goed gaat en dat het virus geen ongewenste herinne-
ringen heeft nagelaten. Helaas weten wij nog niet wat ons nog te wachten staat. Dui-
delijk is slechts, dat wij als mensen geen zeggenschap hebben over de natuur. 
Lange tijd leek het er op dat Burkina de dans zou ontspringen, maar ook daar begint 
het aantal besmettingen toe te nemen. Ik denk dat er zeker op het platteland heel 
weinig getest wordt en in de steden wat meer. Van onze contacten, die over het al-
gemeen redelijk goed geïnformeerd zijn over de toestand in Europa, horen wij dat 
maar weinigen zich aan de voorschriften houden. Het dragen van mondkapjes is 
vooral uitzondering en grote bijeenkomsten voor politieke of kerkelijke gebeurtenis-
sen worden door duizenden bezocht. 
 
Terwijl wij in het verleden dikwijls melding konden maken van de vorderingen bij ver-
schillende projecten, is dat nu minder want de scholen Sainte Mère Teresa en Sainte 
Elisabeth in de hoofdstad functioneren nu geheel zelfstandig. Dat is natuurlijk prach-
tig. Wel is er nog steun betaald in de vorm van schoolgeld voor een aantal weeskin-

deren op Sainte Mère Teresa, maar dat wordt nu 
in overleg afgebouwd. 
De leerlingen van de couture-opleiding Sainte Eli-
sabeth hebben zich toegelegd op het vervaardi-
gen van katoenen mondmaskers met voering, die 
via eigen kanalen ook verkocht worden. Dat is dus 
een zelf ontdekte inkomstenbron voor de Associa-
tion de Soutien aux Personnes Défavorisées. 
Hiermee wordt duidelijk dat de cursussen die in de 
loop van 2019 gegeven zijn vanuit Tools To Work 

ook hun vruchten afwerpen, want een van de doelstellingen was om zelf te zoeken 
naar inkomsten om zo onafhankelijk te worden van hulp van buitenaf. 
 
Intussen is er ook in Koupéla weer heel 
wat gebeurd. De stichting AES van Roger 
Tougouma heeft met financiële steun van 
onze dochterstichting HelpBurkinaFaso-
Canada in de wijk Pousga, waar Roger 
woont, een drieklassige basisschool in 
cementsteen laten bouwen. Deze school 
is inmiddels helemaal klaar en in gebruik 
genomen.  
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Nadat enorme slagregens in september vrijwel alle gewassen en zelfs diverse bomen 
hadden vernield, heeft Roger besloten om het terrein van het opleidingscentrum van 
AES volledig met een cementstenen muur te omgeven in de hoop de gewassen 
voortaan te beschermen tegen binnenstromend water. Ook is intussen het verblijf 

voor een vaste bewaker gereed en is er 
een ruimte gerealiseerd die zowel als 
“parking” voor fietsen en brommers 
maar ook voor bijeenkomsten kan wor-
den gebruikt. Tenslotte is er ook nog 
een soort winkeltje bij de hoofdingang 
gebouwd, waar cursisten hun eigen 
producten kunnen verkopen. Ook Roger 

heeft met enkele anderen uit Koupéla de eerder genoemde cursussen van Tools to 
Work gevolgd en mede daardoor zorgt het centrum met de verkoop van water en de 
opbrengsten uit de moestuin voor eigen inkomsten! 
 
Aangenaam verrast werden wij in oktober, toen wij van de stichting Vrienden van 
Burkina Faso de vraag kregen voorgelegd of wij misschien een project hadden, waar 
zij hulp zouden kunnen bieden. Het moest niet zomaar een deelproject zijn, maar 
eventueel een onderdeel van een groter project dat helemaal voor hun rekening kon 
komen. De door hen gestelde voorwaarden waren voor ons geen probleem en zo 
kwam een samenwerking tot stand zoals vaker zou moeten kunnen worden gereali-
seerd. Concreet komt het er op neer, dat de Vrienden van Burkina Faso de scho-
lingskosten van de 58 cursisten van de couture-afdeling voor één jaar op zich geno-
men hebben. Voor mij persoonlijk is dat een droom die na 15 jaar verwezenlijkt 
wordt. Beide stichtingen kunnen op deze wijze naast elkaar voort blijven bestaan 
terwijl zij aan elkaar verantwoording schuldig zijn en samen een wat groter project tot 
een goed eind kunnen brengen. 
 
Onze voorzitter heeft zich, geholpen door enige goede kennis-
sen, in de voorbije maanden erg verdienstelijk gemaakt met 
het vervaardigen van kerstkaarten op Burkinees batikdoek, vi-
sitekaartjes in de vorm van boekenleggers en herbruikbaar 
verpakkingsmateriaal van textiel uit Burkina. Deze zaken wer-
den en nieuwe ontwikkelingen worden onder de aandacht ge-
bracht op onze Facebookpagina. Ook op de website wordt af 
en toe wat nieuws gepost. Je merkt wel dat er een nieuwe ge-
neratie aan het roer staat! 
 
Minder plezierig voor ons was het bericht dat wij ontvingen van Tools To Work. Sinds 
ongeveer 1995 was ik in contact met deze onmisbare hulporganisatie, eerst als tus-
senpersoon tussen hen en mijn zwager pater Willy Burm, die al eerder contact met 
hen had voor het leveren van allerlei soort gereedschappen, later omdat er voor onze 
eigen projecten wel eens spullen nodig waren. Uiteindelijk kon ik als tussenpersoon 
dienen toen TTW een oplossing zocht om een in Mali afgeblazen cursus voor Mali-
nese vrouwen in Burkina tóch te laten doorgaan. Eigenlijk was dit voor TTW een van 
hun eerste projecten in West Afrika. De toen ontstane samenwerking staat aan de 
wieg van enkele grote projecten van TTW in Burkina, waaronder de opleiding van 
AES in Koupéla. Helaas heeft TTW om enkele redenen besloten om zich toch te be-
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perken tot de al zeer lang bestaande contacten in Engelstalig Oost Afrika. Het is ove-
rigens wél verheugend dat TTW, na kennisname en acceptatie van de rapportering 
met betrekking tot de cursussen van ASPD en AES uit Burkina, ons heeft laten weten 
dat wij altijd voor enige hulp bij hen mogen aankloppen. 

 
In Burkina is het gebruike-
lijk om in de maand de-
cember extra aandacht te 
besteden aan kinderen, 
maar ook aan vrouwen die 
in behoeftige omstandig-
heden leven, door met ca-
deautjes en voedselpak-
ketjes een “Arbre de Noël” 
te organiseren. Ook de 
ASPD van Pascaline 
Kaboré heeft dat vorige 
maand gedaan. Deze keer 
niet vanuit een van beide 

scholen, maar vanuit de door haar begonnen bakkerij Kanuya Paleis. Er zijn zeker 70 
pakketjes uitgedeeld! Wij beschouwen dit als de vrucht van ons eerste project in Bur-
kina, want deze bakkerij is zonder hulp van buitenaf tot stand gekomen.  

Proficiat, Pascaline! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In september verwoestte een hoosbui praktisch alle 
planten in de tuin van AES. We hebben er in de vorige 
nieuwsbrief verslag van gedaan. Dat de natuur sterk is, 
liet een 3-jarige mangoboom in december op het bin-
nenterrein van AES zien. Die droeg alweer volop vrucht. 
Dit positieve bericht moge ons de moed geven om na 
een onvoorstelbaar 2020 weer hoop te koesteren dat er 
na Corona weer goede tijden komen. 
 

 
Wij wensen u allemaal een 2021 met meer zekerheid toe! 
Mede namens onze voorzitter Esther Cremers,  
 
Sjef Theunissen 


