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Beste vrienden van Burkina, 

Nu het nieuwe schooljaar in Burkina Faso weer van start is gegaan, is het tijd om u op de hoogte te 

brengen van de gebeurtenissen in Koupéla. Hier heeft Corona inmiddels anderhalf jaar een stempel 

op het leven gedrukt. In Burkina Faso lijkt het virus nauwelijks een rol te spelen; wel worden er meer 

hygiënemaatregelen genomen dan ooit en zijn scholen een poos dicht geweest. Op vaccinatie zal nog 

lang gewacht moeten worden. Kortom: het blijft spannend hoe Corona zich verder zal gedragen. 

In Koupéla heeft men ondanks alles niet stilgezeten. Sinds 

januari is op het terrein van het Centre Père Willy Burm 

een multifunctionele ruimte van 88 m2 gerealiseerd, een 

soort loods, die kan dienen als parkeerplaats voor fietsen 

van leerlingen of als knip-/strijkruimte. En er is een atelier 

gebouwd, waarin gevorderde (oud)-cursisten zelfstandig 

kunnen werken. 
 

Ooggetuigenverslag 

Een bezoek in april 2021 in opdracht van Tools to Work door een ervaren medewerker van PUM, die 

tevens als senior expert cursussen geeft in Burkina Faso, heeft ons een informatief verslag opgeleverd 

van de opleidingssituatie in Koupéla: de gemiddelde cursist heeft na drie jaar les nog onvoldoende 

zelfvertrouwen en ervaring om een eigen atelier te beginnen. Ook ontbreekt het meestal aan 

financiële middelen om een begin te kunnen maken met een eigen bedrijfje.  Maar men is ver genoeg 

opgeleid om een werkplek bij een ervaren kleermaker te zoeken en vanaf oktober 2021 kan er extra 

ervaring opgedaan worden in het (reeds genoemde) atelier op het terrein van het Centre. Er lijkt in 

ieder geval voldoende werk voor kleermakers te zijn in Burkina Faso. Wat verder uit het verslag naar 

voren is gekomen, is dat de lokalen en het terrein er verzorgd bij liggen. Een probleem is het 

onderhoud van de vele verschillende machines die op de school gebruikt worden. 

 Soms ligt het aan ontbrekende onderdelen maar ook is het 

dringend nodig dat er iemand wordt gevonden, die zich in 

de techniek van de machines gaat verdiepen en dan voor 

goed onderhoud kan zorgen.  

Hierbij zeggen we hartelijk dank voor het delen van het 

verslag. Als de dreiging van terrorisme en Corona binnen 

de perken blijft, lukt het misschien om binnenkort weer 

zelf naar Burkina Faso af te reizen. 



Afsluiting schooljaar zomer 2021 

Het afgelopen schooljaar zijn enkele cursisten van de 

couture-opleiding in Koupéla helaas afgehaakt. De 

redenen waarom het niet iedereen lukt om de drie 

cursusjaren vol te maken zijn divers. Het is spijtig als 

iemand “afvalt”. Het jaar werd in juni afgesloten met nog 

51 jonge vrouwen en twee jonge mannen in de opleiding.  

De afsluiting van het schooljaar ging gepaard met 

festiviteiten en een modeshow, waarbij de cursisten hun 

zelf ontworpen kleding lieten zien. Ook heeft de 

burgemeester van Koupéla  een blijk van waardering voor 

de activiteiten van onze stichting bij het Centre gegeven. 

 

 

Verder zijn er van de negen geslaagde cursisten van zomer 

2020, deze zomer alsnog vier bijzonder onderscheiden 

vanwege hun ijver en voorbeeldige werkhouding. Zij 

kregen elk een naaimachine! 

Deze zomer legden 11 jonge vrouwen van het 3e jaar het 

examen van het Certificate of Professional Qualification 

(CQP) af: een examen georganiseerd door de overheid en 

iedereen is geslaagd. Om in oefening te blijven mogen 

oud-cursisten in het Centre gebruikmaken van de 

faciliteiten in het atelier. Hier zijn 11 trapnaaimachines 

beschikbaar. Wat hier gemaakt wordt, is voor verkoop 

bedoeld en levert het Centre inkomsten op.  

Laatste nieuwtjes uit Koupéla 

• Roger wil met zijn stichting AES proberen te realiseren dat elke cursist die de couture-opleiding 

met succes afrondt, een naaimachine krijgt om hiermee haar of zijn eigen bedrijfje te starten. 

Vanwege een gebrek aan materiaal is dit nog toekomstmuziek, maar zoals u heeft kunnen lezen is 

een klein begin in de goede richting al gemaakt.   

• In september kwamen nog enkele aanmeldingen van nieuwe cursisten binnen. De lessen zijn per 1 

oktober hervat met 60 leerlingen, die door vier trainers begeleid zullen worden, verdeeld over 

drie lokalen en het atelier. 

• De zomervakantie is inmiddels voorbij en de regentijd ook bijna. De moestuin bij het Centre lijkt 

een goede oogst te gaan opleveren als er tenminste nog wat regen wil vallen. De verkoop van de 

oogst levert ook weer geld op. 

• Half oktober hebben we met hulp van Tools to Work een aantal kubieke meters van een 

zeecontainer gevuld met naaimachines, maar ook met gereedschap voor de houtbewerkings-

opleiding die spoedig in het Centre zal worden aangeboden. Dit transport zal begin 2022 hopelijk 

in Burkina Faso aankomen. Roger kan verder gaan met het smeden van plannen voor deze tweede 

praktische cursus, die voor veel mensen het verschil moet maken tussen afhankelijkheid en 

zelfstandigheid. Dit hadden we zonder uw steun niet kunnen helpen organiseren. 



 

 

Aan het begin van dit nieuwe schooljaar hebben Roger en zijn vrouw 

Vivianne hun zoon Fabrice uitgezwaaid. Hij wil heel graag priester 

worden en is nu interne leerling aan het seminarie. Zijn zusje Ornella 

vindt het maar stil in huis en kijkt ernaar uit hem te mogen bezoeken. 

Met Kerst mag Fabrice weer voor het eerst naar huis komen. 

 We laten ons gezicht graag zien, op markten en aan u!  

We proberen de stichting wat meer bekendheid te geven door bij een 

open-tuinen-dag in Brummen (daar woont onze voorzitter) en op een 

markt bij kasteel Rosendael aanwezig te zijn. Met de verkoop van 

kaarten en kunstvoorwerpen uit Burkina Faso krijgen we geld binnen 

voor ons project.  

Mocht u een activiteit weten, waarbij onze aanwezigheid goed zou passen, een kerstmarkt of een 

kerstactie van een vereniging: wij houden ons warm aanbevolen. Ook zijn wij graag bereid om u, 

indien daar voldoende belangstelling voor is, aan de hand van fotomateriaal een beeld over het leven 

in Burkina en het werk van onze stichting te schetsen. Natuurlijk alles binnen onze mogelijkheden. En 

als u zelf wat wilt betekenen voor ons, meldt u zich dan bij het bestuur. We kunnen uw hulp 

gebruiken. 

 

 

 

 

Onze kraam bij kasteel Rosendael 

 

Ontwikkelingen binnen het bestuur van de stichting 

Misschien heeft u gehoord van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, de WBTR. Iedere 

stichting en vereniging krijgt hiermee te maken. De achterliggende gedachte is goed: het tegengaan van 

wanpraktijken maar ook het beschermen van bestuursleden. Het heeft echter behoorlijk wat voeten in aarde, 

en ook wij moeten onze statuten erop nalezen en onze werkwijze nog officiëler gaan vastleggen. We zijn blij 

dat Sjef Theunissen op eenvoudige wijze heeft kunnen samenwerken met Pascaline en Roger en dat daardoor 

al veel mogelijk is gemaakt in Burkina Faso. En nu zullen we vanaf 1 januari doorgaan met een nieuwe 

penningmeester. Sjef mag het rustiger aan gaan doen in de wetenschap dat zijn mooie werk voortgezet 

wordt. We hopen nog lang van zijn kennis en hulp op de achtergrond gebruik te mogen maken.  

De bestuursleden willen zich graag aan u voorstellen en dat doen we in november. Hans en Esther kent u 

misschien al een beetje van de website; de penningmeester is onze nieuwe kracht. Sjef zal dan ook terugkijken 

op 25 jaar “Burkina Faso” en een toelichting geven op zijn besluit om het stokje over te dragen en op zijn zicht 

op de toekomst.  

We bedanken u weer hartelijk voor uw vertrouwen in ons en hopen dat u ons ook in de toekomst blijft 

steunen. 

Esther Cremers, voorzitter 

 


