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Beste donateurs en vrienden van Burkina, 

Het afgelopen jaar heeft u onze stichting weer meer daadkracht gegeven. Wij zijn 

dankbaar voor het vertrouwen dat een aantal donateurs laat zien door hun gewone 

giften om te zetten in een periodieke gift. Het huidige cursusjaar helpen we 37 jonge 

mensen en we weten nu zeker dat we de komende jaren ditzelfde aantal kunnen 

blijven steunen. Barka! En het aantal cursisten groeit, wat hoogstwaarschijnlijk ook 

zal betekenen dat er weer nieuwe onbemiddelde cursisten zullen zijn. Dankzij uw 

periodieke gift kunnen we een beetje in de toekomst kijken en toezeggingen doen 

aan Roger. Als u meer uitleg wilt over de periodieke gift, kijkt u dan naar de uitleg  

van de belastingdienst. Bent u overtuigd? Een formulier voor onze stichting vindt u 

op onze website.  

Onze nieuwe secretaris, Tiny Vaartjes, stelt zich graag aan u voor 

Esther en ik zijn al heel wat jaren collega's en ik herinner me nog goed dat ze vol 

verwachting aankondigde dat ze in januari 2017 naar Burkina Faso zou gaan met 

haar vader. Omdat er op zo'n reis veel verschillende mensen gastheer of -vrouw zijn 

en het heel gebruikelijk is om dan gepaste cadeaus mee te nemen, had Esther haar 

collega's gevraagd of er handtassen bij mensen thuis lagen te verstoffen. Ze had 

gehoord dat een dergelijk cadeau bij de dames welkom zou zijn. De hoeveelheid 

mooie tassen die toen ingezameld is, sommige nog met het label eraan, ontsteeg 

ieders verwachting. Bij de koffie hoorde ik haar herinneringen van haar eerste reis in 

2003 en toen ben ik me in het land gaan verdiepen. Het leek mij eigenlijk wel wat om 

zo'n heel andere cultuur, ver weg van mijn Nederlandse/Friese roots, te leren 

kennen. Helaas is het in 2017 niet gelukt om mee te reizen, iets wat ik wel heel graag 

zou willen, en in 2018 telde het reisgezelschap dat naar 

Burkina ging al vier personen. Dat is echt het maximum 

aangezien er bij Pascaline en Roger thuis onderdak wordt 

verschaft. Maar mijn nieuwsgierigheid bleef en toen de 

stichting op zoek was naar een nieuwe secretaris heb ik niet 

lang hoeven nadenken of ik dit wilde worden. Aangezien 

mijn kinderen al hun eigen leven leiden, kan ik naast mijn 

werk best wat tijd voor stichting Help Burkina vrijmaken. 

Stiekem hoop ik dat het gauw weer veilig wordt zodat een 

reis erheen weer mogelijk is en ik misschien kan deelnemen. 

  

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/verschil-periodieke-giften-gewone-giften
https://www.helpburkina.nl/periodieke-gift/
https://www.helpburkina.nl/periodieke-gift/
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Jongeren betrekken bij onze stichting 

Kent u iemand die op school een maatschappelijke stage gaat doen en die met een 

interessante, originele activiteit voor de dag wil komen? Wil iemand een presentatie 

geven over iets ‘nieuws’ of een actie op touw zetten voor ons goede doel? Daar 

helpen we graag bij.  

Heel specifiek zoeken we hulp bij het vraagstuk webwinkel: wie heeft daar ervaring 

mee en in hoeverre past dat bij ons? Een kwestie waarbij hulp van jongeren zeer 

welkom is. 

Oproep voor statiegeldacties  

Is het u ook al eens opgevallen bij de flessenautomaat dat er soms een ‘donatieknop’ 

is? Het gebeurt niet in alle winkels, maar je ziet het steeds meer. En weet u dan ook 

waar het gedoneerde geld naartoe gaat? In Brummen is het nu een keer naar ons 

gegaan! In twee maanden tijd hebben we bijna € 200 gekregen van goedgeefse 

supermarktbezoekers. Dat is toch weer één cursist op de opleiding couture. Alle 

beetjes helpen en dit kostte ons natuurlijk heel weinig energie.  

We willen via u bij uw supermarkt een aanvraag doen. Hiervoor hebben we alleen het 

mailadres van de filiaalmanager van uw supermarkt nodig. En als we dan in de mail 

ook uw naam als klant van de winkel en vriend/donateur van onze stichting mogen 

noemen, is men misschien eerder geneigd onze aanvraag te honoreren. U mag 

natuurlijk ook zelf het contact leggen en ons daarna bij de manager introduceren. 

Centre Père Willy Burm 

  

   

Ter plekke werden de tegels in mallen 

gemaakt en enkele versieringen door andere 

kleuren stenen te leggen zijn ook 

toegevoegd. 

 

Het terrein en sommige lokalen van het opleidingscentrum CPWB hebben een flinke 

verandering ondergaan in de afgelopen maanden. Met de wens om in oktober 2023 

de houtbewerkingsopleiding te starten, kwam de noodzaak om de vloer van het 

terrein en van enkele reeds bestaande binnenruimten voor een groot gedeelte te 
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verharden. Roger heeft ons secuur op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. 

Het resultaat mag er wezen. 

Beloofd bericht over de stichting van Pascaline, ASPD 

Omdat Pascaline de eerste 20 jaar een belangrijke contactpersoon was (en nog 

steeds is) en zelfstandig het initiatief heeft genomen tot het oprichten van bakkerijen 

in de hoofdstad, gunnen we haar ruimte in onze nieuwsbrief. Dit is een mooi 

voorbeeld hoe ontwikkelingshulp vanuit het westen aan een ontwikkelingsland tot 

binnenlandse ontwikkelingshulp kan evolueren. Een vrijwilliger van PUM, Jan 

Koeman, heeft meegeholpen bij de uitvoering van dit project dat geheel onder de 

verantwoordelijkheid van ASPD valt. Aan het eind van deze nieuwsbrief vindt u een 

samenvatting van zijn evaluatie en enkele foto’s van zijn hand. Dank je wel Jan, voor 

deze mooie bijdrage. 

Activiteiten in Nederland 

Gedurende het hele jaar, maar tegen het einde van het 

jaar altijd wat intensiever, krijgen we inkomsten uit de 

verkoop van (kerst)kaarten uit Burkina Faso. Omdat we 

door de onveilige politieke situatie niet op tijd iemand in 

Burkina hadden om nieuwe batikdoeken mee te nemen, 

was er maar weinig aanbod. Inmiddels liggen weer vier 

keer 100 afbeeldingen klaar om omgetoverd te worden 

tot mooie kaarten. U kunt ze altijd bestellen; we vragen 

u dan wel de porto ook voor uw rekening te nemen. Een mailtje is voldoende. Ook 

het mooie reisverslag van een van de begeleiders uit 2008 (de tweede reis met een 

groep middelbare scholieren), waarvan een boek is gemaakt, is nog te bestellen. Het 

geeft een goede indruk van de beleefde avonturen. Een afbeelding ervan ziet u naast 

het slotwoord. Voor € 25,- wordt het naar u toegestuurd.  

Na de succesvolle statiegeldactie bij mijn eigen Jumbo supermarkt trok ik de stoute 

schoenen aan en vroeg of ik in de periode voor Kerstmis een verkoop voor de 

stichting mocht organiseren. Zonder aarzeling 

reageerde de verantwoordelijk medewerker positief. 

Met handgemaakte (kunst)voorwerpen uit Burkina 

Faso en enkele zelf opgekweekte kamerplanten en een 

heerlijke taart heb ik twee weekenddagen bij winterse 

kou buiten maar binnen heerlijk warm mensen verteld 

over onze projecten. Er was zeker belangstelling, ook 

werd door velen een donatie gedaan en samen met de 

vijf hulpkrachten kijk ik heel tevreden terug op het 

weekend. En die taart houd ik er zeker in, ook al komt 

die niet uit Burkina Faso, want een donatie voor een stukje taart werkte erg goed. Op 

deze plek “Barka wousgo” aan de mensen die me dat weekend allemaal enkele uren 

hebben geholpen.   
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Politieke situatie in Burkina 

We zijn drie maanden verder sinds de vorige nieuwsbrief en helaas komt er weinig 

goed nieuws uit Burkina. Via Roger hebben we van een aanslag op scholen, zo’n 60 

km van Koupéla, gehoord waarbij een aantal docenten is omgekomen. Een 

ontvoering door terroristen van meer dan 50 vrouwen en kinderen haalde hier in 

Nederland het nieuws. Hiervan is ook het positieve bericht gekomen dat de vrouwen 

en kinderen bevrijd zijn door militairen. Voorlopig ziet het er niet naar uit dat de 

situatie rustiger en veiliger wordt en zullen wij ons niet aan een reis die kant op 

wagen. Maar het leven gaat door voor de mensen in Burkina en waar mogelijk 

helpen we hen hun toekomst vorm te geven. 

Een hulpvraag van een andere stichting 

Drie jaar geleden kregen wij van stichting Vrienden van Burkina Faso de vraag of ze 

ons met een project eenmalig konden steunen omdat ze een bedrag van hun 

donateurs hadden dat nog besteed mocht worden. Dankbaar hebben we die hulp 

aangenomen. En nu ziet die stichting zich genoodzaakt haar activiteiten af te bouwen 

en wordt er gezocht naar welwillende mensen die een project kunnen overnemen. 

Het betreft een crèche aan de rand van Ouaga bij een steengroeve, waar vrouwen 

tijdens het zware werk in de zon hun kinderen met een gerust hart kunnen 

achterlaten. Het project heeft jaarlijks zo’n € 10.000,- aan kosten. We voelen met de 

stichting mee maar zijn niet in staat om de verantwoordelijkheid zomaar over te 

nemen. We denken samen met hen en met andere stichtingen erover na, hoe de 

vrouwen en kinderen in de toekomst geholpen kunnen worden. 

Tot slot 

Het nieuwe jaar heeft nog geen stabiliteit in Burkina Faso 

en enkele landen daaromheen gebracht. Ik hoop dat u in 

2023 al wel voorspoed heeft mogen ontvangen.  

Dankzij uw steun en uw vertrouwen in ons kunnen wij de 

mensen in Burkina Faso een klein beetje op weg helpen. 

Daarom mede namens hen: Barka wousgo – hartelijk 

dank. 

Namens het bestuur, 

Esther Cremers 

 

P.S. Op de volgende pagina kunt u het mooie verslag van PUM medewerker Jan 

Koeman over de bakkerijen van Pascaline lezen. En zoals eerder aangekondigd 

ontvangt u naast deze nieuwsbrief ook het derde deel van Sjefs terugblik op 20 jaar 

stichting Help Burkina. 
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Ontwikkeling van de Kanuya Paleis Boulangerie in Ouagadougou 
 
Hoe een simpel idee uitgroeit tot twee bakkersbedrijven 

 
 
Via stichting Help Burkina maakte ik in 2017 kennis met het 

organisatietalent van Madame Pascaline. Naast het initiatief voor twee 
scholen in Ouaga is Pascaline ook de oprichter van de ‘Association pour les 
Personnes Défavorisée’ (ASPD), een organisatie om kansarme mannen en 
vrouwen aan een opleiding en werk te helpen. In de gesprekken die ik met 
haar voerde bleek ze geïnteresseerd te zijn in mijn vrijwilligerswerk voor 
PUM: het adviseren van kleinschalige bakkerijen in ontwikkelingslanden. 
Eenmaal terug in Nederland bleven we contact houden. Pascaline werd 
steeds enthousiaster om een bakkerij in Ouaga te starten als initiatief van de 
ASPD. Ze liet door een deskundige een business plan opstellen. Met eigen 
middelen en de hulp van Help Burkina werden enkele  tweedehands 
bakkerijmaterialen (oven, kneder etc.) aangeschaft en verscheept naar 
Burkina. 

 
Twee jaar later, in april 2019, laat 

Pascaline me vol trots de bakkerij van 
ASPD in een buitenwijk van Ouaga 
zien! De locatie van de bakkerij is 
goed gekozen in de wijk Nioko-1. Een 
drukke doorgaande weg voor de deur 
en (nog) geen andere bakkerijen in de 
buurt. Alles ziet er doordacht uit en het 
team straalt een enorme trots en 

motivatie uit om er iets moois van te maken. Lydie Sama, de oudste dochter 
van Pascaline, heeft de leiding over de bakkerij en het team. Zij heeft een 
bedrijfskunde achtergrond, maar haar passie ligt bij koken en bakken, dus is 
zij geknipt om leiding te geven aan dit bedrijf.  

 
Aan mij werd de eer gegund om de bakkerij ‘in te wijden’ door de 

apparatuur in werking te stellen en enkele bakkerslessen te geven. Ik was 
enorm vereerd dat ik aanwezig mocht zijn in de 
eerste week van de opening en bij de onthulling van 
de naam van de bakkerij: Kanuya Paleis / Palais de 
la Charité. Het Nederlandse woord ‘Paleis’ in de 
naam is een knipoog naar de hulp en betrokkenheid 
vanuit Nederland bij de realisatie van de bakkerij.  

 
Via PUM is later een cursus banket, met name 

verjaardags- en bruidstaarten, gegeven. Hiermee 
heeft de bakkerij zich de afgelopen jaren duidelijk 
onderscheiden van andere bakkerijen in de stad. Na 
twee jaar heeft de bakkerij een kleiner filiaal geopend 
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in een ander deel van de stad. De nadruk ligt hier op de verkoop van belegde 
broodjes, wraps en overige snacks. Maar ook gewoon stokbrood en diverse 
soorten taart zijn te bestellen of verkrijgbaar. En er is met enkele tafeltjes 
plek om even te gezellig te zitten. Een kleine tea-lunchroom dus! Ook is er 
werkgelegenheid gecreëerd voor een drietal jongeren dat er tevens een 
opleiding krijgt. 

 
Het totale bakkersteam van de ASPD bestond uit ruim 30 personen. 

Daardoor kon de grote bakkerij 24 uur open zijn en werd er in ploegen 
gewerkt. Helaas hebben de Covid pandemie en de oorlog in Oekraïne en de 
daaruit voortvloeiende economische malaise in het land, met gestegen 
inflatie en tarwebloem prijzen, de omzet doen dalen waardoor er nu 
bezuinigd moet worden op de inzet van personeel. Hopelijk wordt dit niet 
structureel en komt er spoedig verbetering in de 
economische (en politieke) situatie in Burkina 
Faso. 

 
       Terugkijkend op de ruim vier jaar dat de 
Kanuya Paleis Bakkerij bestaat, is het een 
geweldige prestatie die hier geleverd is onder 
leiding van de gemotiveerde Lydie Sama en haar 
moeder Pascaline. De kiem voor dit succesvolle 
project is gelegd door de contacten en 
samenwerking met Help Burkina en adviezen van 
vele andere betrokkenen. Daar mogen wij allen, 
ook de donateurs van Help Burkina, trots op zijn! 

 


