
Ik ben Roger, 37, getrouwd met Viviane, we 

hebben een zoon en een dochter.   

Ik woon in Koupéla, een stad die ongeveer 

150 km vanuit de hoofdstad naar het oosten 

ligt. In dit gedeelte van Burkina Faso komt 

maar weinig toerisme; het land is dor en 

vlak. 

Ik ben leraar sinds 2005, dat houdt in dat ik kinderen help om Frans, de officiële taal van het 

land, te leren. Zij kennen nauwelijks Franse woorden omdat thuis een inheemse taal 

gesproken wordt. Verder behandel ik in de klas onderwerpen als moraal en burgerschap en 

geef ik hun sportlessen. Van sommige leerlingen weet ik dat ze niet de mogelijkheid zullen 

hebben om na de basisschool nog verder te leren en wat komt er dan van hen terecht? Onder 

andere voor hen wil ik kansen creëren. In Burkina Faso gaat 53% van de kinderen naar de 

basisschool. 

In 2017 heb ik een stichting opgericht, de ACTIONS-

ENTRAIDE-SOLIDARITÉ (AES). Humanisme en 

medemenselijkheid horen voor mij bij het leven. Via Pater 

Willy Burm heb ik Sjef Theunissen in 2006 leren kennen, die 

met de stichting Help Burkina enkele succesvolle projecten in 

de buurt van Koupéla heeft gerealiseerd. Mijn ervaring met het 

organiseren van projecten heb ik opgedaan toen ik voor Help 

Burkina de voortgang van hun projecten in de gaten heb gehouden. Ik hielp bij een school, bij 

waterbronnen vinden, latrines, een gemeenschapstuin en nog wat kleine gesponsorde 

projectjes. Omdat ik na het overlijden van Pater Willy Burm in 2013 zijn liefdadigheidswerk 

wilde voortzetten, besprak ik met Sjef Theunissen de mogelijkheid om mij daarbij te helpen. 

En toen heb ik het AES opgericht waarvan ik de voorzitter ben. Er zitten meerdere mensen in 

het bestuur. Momenteel is het AES financieel afhankelijk van Help Burkina, maar het is de 

bedoeling om zelfstandig te worden. 

Het eerste project dat ikzelf geïnitieerd heb via mijn 

Stichting AES is het Centre Père Willy Burm in 

Koupéla, op loopafstand van mijn huis. Jongeren en 

jongvolwassenen die geen of te weinig eigen 

middelen hebben om een beroep te leren en daarmee 

in hun eigen levensonderhoud te gaan voorzien, 

kunnen op het Centre leren naaien en hopelijk in de 

toekomst ook een houtbewerkingsopleiding volgen. 

Zonder deze kans werken zij in de prostitutie, plegen 

diefstal of verhandelen drugs gecombineerd met een leven op straat. Het land zal sterker 

worden als de mensen voor zichzelf kunnen zorgen. Met de hulp van Help Burkina heb ik in 

2018 een geschikt terrein gekocht en zijn er drie lokalen en een omheining neergezet. Ook 

kwam er een waterpomp op het terrein. Om optimaal gebruik te maken van onze 



mogelijkheden worden op de niet bebouwde delen van het terrein 

groenten en fruit gekweekt. In oktober van datzelfde jaar konden de 

eerstejaars cursisten couture beginnen met hun lessen en de  eerste 9 zijn 

in de zomer van 2020 al geslaagd voor hun staatsexamen.  

De verkoop van water van de pomp en de opbrengst van de moestuin 

leveren nu al een klein bedragje op dat voor dekking van kosten voor het 

Centre gebruikt wordt. Ook wordt onze trike (een gemotoriseerde 

driewieler) weleens verhuurd. Cursisten die een deel van hun schoolgeld 

kunnen betalen, wordt gevraagd dat ook te doen. Zo komen er al wat 

“eigen” inkomsten binnen. In 2020 betrof dit ruim 3500 Euro.  

Ik ben blij dat ik kan bijdragen aan de ontwikkeling van kansarme 

medemensen. 


