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Beste donateurs en vrienden van Burkina, 

Voor de stichting is een nieuwe periode van start gegaan in januari. Met het 

overdragen van de taken van de voormalig penningmeester aan de nieuwe kan Sjef 

op wat ruimere afstand en met minder verplichtingen met ons bestuur en de 

werkzaamheden van de stichting meekijken.  

Bestuur zoekt hulp  

Deze nieuwsbrief begint met een oproep aan u: we kunnen hulp gebruiken! Het is 

nodig om dit zo prominent met u te delen, want op onze vorige oproep in oktober 

hebben we helaas geen enkele reactie gehad. Vele handen maken licht werk en het 

gaat maar om hooguit enkele uurtjes per maand voor allerlei organisatorische 

dingetjes. Misschien kent u iemand die zich in het Frans redelijk goed en gemakkelijk 

kan uiten? Mij kost het veel tijd en energie om in het Frans te communiceren, wat ik 

overigens wel een leuke uitdaging vind. De communicatie met Roger zou wat 

makkelijker lukken met hulp. Kent u iemand of vindt u het zelf leuk om ons te helpen? 

Laat het ons horen. 

Politieke situatie in Burkina 

(Een deel van) de wereld komt langzaamaan los van het juk dat Corona heet, maar 

de afgelopen periode heeft er zeker nog onder te lijden gehad. Voor de mensen in 

Burkina is deze gezondheidscrisis nauwelijks een issue want zij hebben met andere 

problemen te maken. Op 24 januari is een coup gepleegd en hebben militairen de 

macht in handen genomen. De 

president is weggestuurd. Al sinds 

enkele jaren zijn vooral het noorden en 

oosten van Burkina doelwit van 

overvallen door aan IS gelieerde 

groeperingen. De militairen die hun 

land moesten   
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Op dit kaartje van  het ministerie van buitenlandse zaken 

zijn Ouagadougou en Koupéla blauw onderstreept. Koupéla                                                                                                         

ligt ten oosten van de hoofdstad op de grens van het oranje-rode gebied. 
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verdedigen, kregen onvoldoende steun vanuit de regering. De mensen hadden het 

gevoel aan hun lot te worden overgelaten. En zo kreeg het terrorisme langzaam 

steeds meer invloed in het land. Er zijn meer dan anderhalf miljoen inheemse 

vluchtelingen die grotendeels aan de rand van de hoofdstad terechtgekomen zijn. 

Maar hoe stellen we ons voor dat vluchtelingen geholpen kunnen worden in een land 

waar al gebrek is aan zoveel? En toch wordt er geholpen op heel diverse wijze. Zo 

hoorden wij van Roger dat het opleidingscentrum Père Willy Burm kans heeft gezien 

iets voor de inheemse vluchtelingen te doen. Om u weer op de hoogte te brengen 

van de gebeurtenissen bij het Centre in Koupéla start ik bij het begin van het lopende 

schooljaar.    

Centre Père Willy Burm 

We zitten inmiddels in het vierde jaar van het bestaan 

van het Centre. Nog wordt alleen de mogelijkheid 

geboden een cursus coupe couture (kleding ontwerpen 

en - maken) te volgen. Maar u herinnert zich dat Roger 

een droom heeft om ook een cursus menuiserie (in dit 

geval een houtbewerkingscursus) aan te bieden. De 

huidige cursisten krijgen behalve de theoretische en 

praktische lessen voor het naaiwerk ook algemene 

onderwerpen aangeboden. Bijvoorbeeld management 

en organisatie, seksualiteit en burgerschap. Er wordt 

aan ontwikkeling op breder vlak gewerkt en dat is zeker 

niet overbodig, wetende hoe weinig onderwijs de 

meeste mensen in Burkina Faso maar kunnen krijgen. 

Er zijn in oktober 12 cursisten in het derde en laatste 

leerjaar gestart, 15 zitten er nu in het tweede leerjaar en 37 jongeren zijn dit 

schooljaar aan hun cursus begonnen. Doordat in de afgelopen twee jaar ook in 

Burkina de scholen een poos dicht geweest zijn, is nog niet iedereen die in 2018 

startte ook echt klaar met de opleiding. Het is fijn om te zien dat zelfs enkele jongens 

zich in de vrouwenwereld van het naaiwerk durven te begeven, iets wat in Nederland 

minder opzienbarend is dan in Burkina. We weten dat de cursisten er veel voor over 

hebben om aan een vak te mogen leren, want het is geen uitzondering dat ze meer 

dan 10 km enkele reis iedere ochtend 

en avond over zandpaden afleggen. 

Er zijn twee leerlingen die momenteel 

in het Centre blijven overnachten; zij 

wonen echt veel te ver van Koupéla 

en kunnen doordat de route onveilig 

is ook niet heen en weer reizen. Het 

is een noodoplossing. Twee jaar 

geleden is al eens gesproken over 

eenvoudige woonmogelijkheden voor 
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de meest behoeftige cursisten, maar er zijn nog geen vervolgstappen voor gezet. 

Corona zat natuurlijk ook erg in de weg. 

Eigen inkomsten Centre 

We hebben u laten weten dat naast het terrein van het Centre ook een moestuin 

behorende bij het Centre ligt. Er is nu ook een kippenhok met parelhoenders 

bijgekomen. Dankzij de aanwezigheid van een bewaker is het mogelijk om dit soort 

extra financieringsmogelijkheden voor het Centre te starten. 

Situatie in Koupéla 

Natuurlijk hebben we Roger gevraagd naar de gevolgen van de coup in Koupéla, 

maar hij is van mening dat er eigenlijk weinig van te merken is. Wel zijn er veel 

ontheemden, waarvan een deel ook in de buurt van Koupéla een veilig heenkomen 

gezocht heeft. Door de onrustige en onveilige situatie in het land  kunnen op diverse 

plaatsen examens van opleidingen geen doorgang vinden. De stichting AES, 

waaronder het Centre van Koupéla valt, heeft uit solidariteit de deuren van het 

Centre geopend voor kandidaten die hun nationale certificeringsexamen in de 

landbouw wilden afleggen. Zij komen oorspronkelijk uit 

de oostelijke regio rondom Diapaga. Tussen 3 en 9 

maart j.l. werden deze examens in het Centre 

afgenomen. De cursisten van de couture-opleiding 

hebben gedurende deze dagen vooral praktische 

lessen in het atelier gekregen. Het is geweldig dat 

Roger breder kijkt naar wat mensen nodig hebben en 

hoe hij daar eventueel een rol van betekenis bij kan 

spelen. 

Goederen op transport 

In oktober zijn in een container naar Burkina Faso 

materialen met een waarde van enkele duizenden 

Euro’s voor het Centre verstuurd. Tools to Work had 

weer een aantal machines (ook naai-) in goede staat 

gebracht die tegen een faire vergoeding konden 

worden verkregen. We hebben pas geleden bevestigd 

gekregen dat die container nu in een haven in 

Ivoorkust is aangekomen. Met het arriveren van de 

machines in Koupéla wordt duidelijk welke stroomeisen 

deze hebben. Ik kreeg het namelijk ondanks vele 

pogingen niet voor elkaar om Roger de juiste 

informatie te verschaffen; niet alleen het Frans was een obstakel, ook de technische 

kant! En dan kan de opbrengst van de kerstactie 2021, die wel 1500 Euro heeft 

opgeleverd, worden uitgegeven aan zonnepanelen met de juiste omvormers. Zou het 

Centre volgend schooljaar met een cursus houtbewerking kunnen beginnen?  
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Tot slot  

Nog een heuglijk feit: na acht jaar afwezigheid in Burkina Faso heeft Nederland sinds 

het begin van dit jaar toch weer een ambassadeur in Ouagadougou aangesteld. Dat 

de activiteiten van onze stichting niet onopgemerkt blijven bij de Nederlandse 

ambassade laat de aanwezigheid van de ambassadeur in 2001 bij de opening van 

Sainte Mère Teresa en in 2003 bij de opening van de eerste drie klaslokalen in 

Kokossin zien. Wie weet mogen we de nieuwe ambassadeur ook eens ontmoeten. 

Vervolgonderwijs is een van de speerpunten voor de nieuwe ambassadeur, die haar 

werk in ieder geval in een roerige periode is begonnen.  

De afgelopen winter heb ik weer een heleboel geleerd over hoe Sjef de stichting al 

die jaren heeft geleid. En dan te bedenken dat het contact in de beginjaren van de 

stichting nog via de post ging, wekenlang wachtend op een reactie. In het 

bijgevoegde tweede deel van zijn nawoord kunt u hiervan kennisnemen.  

 

Mede namens de bevolking van Burkina Faso bedanken wij u voor de niet aflatende 

steun die u onze stichting toekent.  

Esther Cremers 


