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Beste donateurs en vrienden van Burkina, 

In deze tijd merken we allemaal dat ons geld minder waard wordt door de enorme 

inflatie. Mensen zien zich genoodzaakt donaties aan goede doelen op te zeggen. 

Heel begrijpelijk en ook zorgelijk. Zorgen bestonden er ook bij 37 cursisten aan het 

opleidingscentrum in Koupéla. Zij kunnen de kosten voor de opleiding niet zelf 

dragen en ze hebben te horen gekregen dat stichting Help Burkina die betaalt. Ja, 

het zijn meer cursisten dan vorig jaar die steun nodig hebben, maar we kunnen het 

opbrengen! Het betekent een bedrag van € 6660 alleen al aan schoolgeld en 

materiaal voor deze 37 gemotiveerde mensen. Het is geweldig dat we onze hulp aan 

hen direct konden toezeggen. Ook voor de komende jaren willen we dat graag 

kunnen. Dankzij een aantal donateurs dat zijn bijdrage heeft omgezet in een 

periodieke gift, weten wij nu langer van te voren op hoeveel steun we in ieder geval 

kunnen rekenen. En de meevaller voor de donateur: die mag het volledige bedrag 

zonder giften-drempel aftrekken bij de belastingaangifte. Wat heeft een trouwe 

donateur nog nodig om deze stap te zetten? Een formulier hiervoor vindt u op onze 

website.  

Altijd op zoek naar hulp 

Onze zoektocht naar een nieuwe secretaris is voorbij. We heten Tiny Vaartjes hier 

welkom. Op onze website vindt u al een korte introductie. In de volgende nieuwsbrief 

zal ze zich wat uitvoeriger aan u voorstellen. Toch laat ik onze oproep om hulp weer 

terugkeren. Vele handen maken licht werk en we zoeken creatieve ideeën om te 

verzamelen en uit te voeren 

om meer bekendheid te 

krijgen en fondsen te 

werven. En een extra kracht 

die zich met Frans beter 

weet te helpen dan wij dat 

kunnen, is ook nog steeds 

welkom. Kent u iemand of 

vindt u het zelf leuk                                                                                     

om ons te helpen? Laat het 

ons horen.                                       Esther in kraam op de opentuinendag Brummen     

  

https://www.helpburkina.nl/periodieke-gift/
https://www.helpburkina.nl/periodieke-gift/


2 
 

Politieke situatie in Burkina/Koupéla 

Een erg onstuimig jaar voor de mensen in Burkina Faso loopt langzaamaan op zijn 

eind. Eerst was er op 24 januari een militaire coup en helaas op 30 september, een 

maand geleden, wéér een. Reden: onvrede over de wijze waarop de inmiddels 

militaire regering tegen de terroristen optrad. Maar wat is de juiste benadering van 

mensen, die alle medemenselijkheid aan hun laars lappen en – zoals Roger het in 

een bericht aan ons verwoordde – “openbare en particuliere gebouwen  vernietigen 

en verbranden en de bevolking aanvallen”? Hij liet weten dat een school op slechts 

15 km van Koupéla op bevel van de terroristen is gesloten. Roger heeft ook al enkele 

vluchtelingen in zijn klas opgevangen. De veiligheid laat zeer te wensen over en we 

hopen dat er gauw verbetering zal komen. Verder zijn de prijzen voor eerste 

levensbehoeften sinds de start van de oorlog in Oekraïne verdubbeld of zelfs 

verdrievoudigd. En met de inheemse vluchtelingen die uit de rurale gebieden naar de 

steden gevlucht zijn en ook afhankelijk van de hulp van hun medemens, is het leven 

voor veel Burkinabé nog moeilijker geworden dan het al was. 

Centre Père Willy Burm 

Het vijfde schooljaar is begin oktober gestart. De eerste activiteit bestond uit het 

schoonmaken van de lokalen die vier maanden te lijden gehad hebben onder de vele 

regenval (zie verderop). En het aantal cursisten is weer gegroeid! 37 cursisten in 

leerjaar 1, 34 in leerjaar 2 en 15 in het laatste leerjaar. Geweldig voor deze mensen 

die een plekje bemachtigd hebben, en voor ons een bewijs dat er absoluut behoefte 

is om iets te leren. 86 vooral jonge vrouwen maar ook een enkele man zijn nu een 

ambacht aan het leren om in hun eigen levensonderhoud te kunnen gaan voorzien. 

Het Centrum beperkt zijn aanbod tot nog toe alleen tot de opleiding couture (kleding 

ontwerpen en maken) en dit is naar ons idee een goed besluit. Roger wil deze 

driejarige cursus eerst nog steviger neerzetten voordat hij de machines en andere 

materialen, die in het voorjaar van 2022 in Koupéla zijn afgeleverd voor de cursus 

houtbewerking, in gebruik gaat nemen.  

 

Het busje waarmee 13 

examenkandidaten eind mei 

naar Tenkodogo reisden. 

Fietsen en eten liggen 

bovenop 

 

Voorbereidende werkzaamheden voor cursus houtbewerking (“menuiserie”) 

Dat de ontwikkeling van de tweede cursus ook niet stilstaat, daarvan getuigen twee 

offertes voor inrichting van het lokaal en voor het verharden van de vloeren. Deze 

hebben we beide gehonoreerd omdat we er de financiële ruimte voor hebben dankzij 
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uw giften en de inkomsten van enkele activiteiten. Roger wil de cursus menuiserie 

per oktober 2023 laten beginnen!  

Kerstactie 2021: moet nog verzilverd worden 

Om alle machines van de houtbewerkingscursus van voldoende stroom te kunnen 

voorzien, zijn zonnepanelen nodig. Met de kerstactie van vorig jaar is een begin 

hiermee gemaakt maar met die € 1500 kan onvoldoende aangeschaft worden. Roger 

onderzoekt het verder, het lijkt erop dat er een hoeveelheid zonnepanelen nodig is 

dat meer dan het tienvoudige kost. We zoeken grote sponsoren. Helpt u mee? 

           Examenfeest voor 13 kandidaten 

Eind mei gingen 12 cursisten van het CPWB 

plus één “van buiten” voor hun examen een 

week naar Tenkodogo. Eten, fietsen, het 

moest allemaal meegenomen worden. Vier 

van de kandidaten hadden pas twee jaar 

cursus erop zitten. Alle 13 deelnemers zijn 

geslaagd. De besten kregen extra waardering 

in de vorm van een eigen naaimachine.  

Om zoveel mogelijk zekerheid te hebben dat 

cursisten daadwerkelijk drie jaar de opleiding 

aan het CPWB volgen, wordt bij aanmelding 

aan de cursisten medegedeeld dat het 

officiële “certificaat van voltooiing” alleen maar 

na drie jaar wordt uitgereikt. Daarom zijn drie 

van de vier geslaagde tweedejaars ondanks 

hun reeds behaalde diploma nog in de lessen 

De 13 geslaagden met linksboven        aanwezig.                                                 

docent Vincent Paul 

Eigen inkomsten Centrum 

Ten tijde van onze zomer is het regentijd in Burkina Faso. Waar wij zaten te 

smachten om regen voor onze gewassen, leek de kraan boven grote delen van 

Afrika niet dicht te draaien. Omdat de meeste oogsten weggerot zijn op de velden 

dreigt er honger. In Oost-Afrika is de situatie al nijpend; we horen erover in het 

nieuws. Maar ook in Burkina Faso worden mensen getroffen. Alsof alleen een 

onveilige politieke situatie niet genoeg is. Opbrengsten uit de moestuin leveren dit 

jaar maar een klein appeltje voor de dorst voor het Centrum op. 

Aangekondigd bericht uit de hoofdstad 

De financiële hulp van onze stichting aan projecten in Burkina Faso gebeurt in de 

hoop en verwachting dat de Burkinabé leren om zelfstandig te groeien na de 
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opstarthulp die wij bieden. En dat is precies wat er in Ouagadougou is 

gebeurd. Behalve dat de school Sainte Mère Teresa sinds twee jaar onafhankelijk 

van ons is, heeft de initiatiefneemster van die school, Pascaline, het aangedurfd om 

zelf mensen te gaan helpen. Een prachtvoorbeeld van positieve “besmetting” en 

daarom hebben we een contactpersoon bij PUM, Jan Koeman, gevraagd om voor de 

volgende nieuwsbrief een verslag van de bakkerijtjes te schrijven. Jan heeft 

meegeholpen bij de opzet van dit project van Pascaline en volgt het nog steeds als 

hij in Burkina is. Wordt vervolgd! 

Activiteiten in Nederland 

- april 2022: lezing over Burkina Faso en de stichting 

bij Graafschaploge “The Odd Fellows” in Zutphen en 

Apeldoorn 

- juni 2022: kraam verkoop bij opentuinendag 

Brummen 

- juni 2022: kraam verkoop op IJsselfestival Zutphen 

- augustus 2022 door vrijwilliger: opbrengst 

rommelmarkt gedoneerd aan stichting 

- najaar 2022: statiegeldactie met donatieknop in 

Jumbo supermarkt in Brummen                               

Info bij de rommelmarktactie                               

Tot slot  

TIP: Wist u dat het “Fairtrade week” is vanaf zaterdag 29 oktober? Neem een kijkje in 

een Wereldwinkel bij u in de buurt.  

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. 

Esther Cremers 

 

 

 

 

Dec 2018, kinderen in het 

geboortedorp van Roger 


