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Een nieuwe lente, een nieuw geluid! Waar dit op slaat kunt u verderop in deze nieuwsbrief lezen, maar als u erg nieuwsgierig bent kunt u alvast een kijkje nemen op onze
helemaal vernieuwde en moderne website www.helpburkina.nl.
Voor Burkina was 2019 niet zo’n geweldig jaar, want het hele jaar had men, zeker in
de gebieden die grenzen aan Mali en Niger, met terreurdreiging te maken. Er vielen
heel veel onschuldige doden en er werden veel velden met o zo noodzakelijke
gewassen vernield. De laatste weken lijkt de overheid enigszins grip te krijgen op de
situatie, maar voor ons is er door Buitenlandse Zaken code rood afgekondigd.
Toch is er weer veel gebeurd: het jaar 2019 staat ook in het teken van samenwerking
met Tools To Work, Bouthos en PUM. Daarnaast mogen we vaststellen dat de
Association de Soutien aux Personnes Defavorisées van Pascaline gestart is met
eigen, nieuwe projecten. Dat is uiteindelijk natuurlijk het streefdoel van alle ontwikkelingshulp!
In april bezochten Thea Smeenk en Jan Koeman voor
de tweede keer Ouagadougou voor een tweede vormingscursus voor naaimachine-onderhoud en fietsenreparatie. De hiervoor benodigde spullen waren door
TTW beschikbaar gesteld, verscheept en al in februari
aangekomen. Vanwege het succes van de eerste cursus in 2017, in feite verplaatst van Mali naar Ouagadougou, had TTW besloten om hem nu ook aan cursisten alleen uit Burkina aan te bieden. Daarbij kon
opnieuw teruggevallen worden op Jan en Thea, die
beiden met PUM in relatie stonden.
Begin april startte de cursus van 2 weken, waarvoor zich in totaal een 30 belangstellenden van 5 verschillende organisaties hadden aangemeld. Doordat
Pascaline gezorgd had voor alles wat
nodig was om deze groep 2 weken van
onderdak en bevoorrading te voorzien,
konden de kosten per persoon sterk gereduceerd worden. Vrijwel alle deelnemers volgden de hele cursus en behaalden hun getuigschrift. Op onze suggestie om een onderhoud met de Larlé Naba

Tigre aan te vragen, kon Jan Koeman met hem de mogelijkheid van een cursus apicultuur, bijenteelt, bespreken. Dit viel in erg goede aarde, want Jan werd uitgenodigd om enige tijd later twee weken lang deze cursus te geven.
Eén van de voorwaarden van TTW om hun
steun te geven aan de cursus van april,
was dat er van elke deelnemende Burkinese organisatie minimaal 1 deelnemer
ook deel zou nemen aan een cursus “verzelfstandiging” door Bouthos in juli.
Tijdens deze cursus gaf Cees van Breugel
richtlijnen aan de 10 deelnemers hoe zij in
de gegeven omstandigheden zouden kunnen werken om uiteindelijk zonder hulp van
buiten zelfstandig te functioneren. Een van de onderdelen van deze cursus was de
opdracht om manieren uit te werken hoe elke organisatie op zich inkomsten zou kunnen genereren. Dit bleek een moeilijke opdracht, omdat men deze aanpak absoluut
niet kende. Toch lukte het ook nu weer alle deelnemers hun getuigschrift te behalen.
Intussen had Pascaline via Jan Koeman
bij PUM geïnformeerd of er een mogelijkheid was om Harrie van de Kerkhof,
die eerder al eens een cursus broodbakken had gegeven, nogmaals uit te nodigen voor een vervolgcursus. Omdat de
bakkerij van Pascaline een project is dat
zij zelf heeft opgestart buiten de bemoeienis van Help Burkina om, was dit de
eerste keer dat zij bewees van hulpvrager hulpaanbieder te zijn geworden, immers de mannen en vrouwen die zij in dienst heeft genomen om de bakkerij te laten
functioneren, worden door haar betaald. Ook de tweede cursus van Harrie werd zo
een succes.
Jan Koeman had in juli ook zijn cursus apicultuur met succes afgerond. De cursisten
hadden o.a. geleerd om zelf bijenkasten te
maken en deze werden over verschillende
woonkernen verdeeld met de richtlijnen
waarop men goed moest letten. Bij de cursisten waren ook enkele vrouwen. En Jan
zou Jan niet zijn geweest, als hij van de
gelegenheid geen gebruik gemaakt zou
hebben om met de Larlé Naba weer over
andere cursussen te spreken. Hij had immers gezien dat op het enorme terrein waar

de bijen staan, ook heel wat runderen rondliepen. Dus binnenkort zal er ook wel
Burkinese kaas op de markt komen!
En waar is Roger dan gebleven met zijn
AES? De voor zijn plannen noodzakelijke gebouwen waren eind 2018 al allemaal zo goed
als klaar, maar in principe waren er niet voldoende naaimachines aanwezig om alle belangstellenden voor het 2e cursusjaar aan het
werk te zetten. Toch wist hij oplossingen te
bedenken om op 1 oktober 2019 met bijna
60 leerlingen (waarvan dus 30 in “klas” 2)
aan de lessen te beginnen. Hij had in mei al
een aanvraag voor verdere machines bij TTW ingediend, maar elke aanvraag moet
op zijn waarde beoordeeld worden en ook bij TTW moet de financiering kloppen.
Daar gaat enige tijd overheen, maar tenslotte kon toch een container van TeleVieDeo, mede met machines voor Roger gevuld, in september uit Rotterdam vertrekken.
Intussen zijn deze machines in Koupéla aangekomen en zelfs al in gebruik genomen.
Omdat Roger ook had deelgenomen aan de cursus van Bouthos, was hij op zoek
gegaan naar mogelijkheden om zelf inkomen te genereren. In de loop van 2019 had
hij op het terrein van AES allerlei gewassen aangeplant en omdat hij over een eigen
watervoorziening beschikt heeft hij dus altijd water in voorraad. Een gedeelte daarvan wordt verkocht aan mensen uit de omgeving van het Centrum. Aangezien de
gemeentelijke watervoorziening van Koupéla sinds enkele weken niet meer werkt
door het droogvallen van het grote stuwmeer dat de
stad van water voorzag, kon hij dus ook meer water
verkopen dan voorzien. Tegelijkertijd brachten de
aangeplante gewassen, papayas, bananen en mangos, geld in het laadje. Omdat enkele cursisten het
leuk vinden om een beetje mee te helpen in de tuin,
besloot Roger om nog een perceel grond bij te kopen, zodat hij nog meer groenten en fruit kan aanplanten. Dat is een van de dingen die hij ook bij
Bouthos heeft opgestoken! Helaas zijn deze inkomsten niet voldoende om te voorzien in het schoolgeld van € 180 voor de cursisten die momenteel in
het Centrum worden opgeleid. Maar dank zij uw
steun zullen we ook dat probleem vermoedelijk wel
kunnen oplossen. Wij stellen het op prijs als u voor
dit project bij uw gift wilt aangeven : “AES”.

“Een nieuw geluid”: het zal u niet verwonderen dat ik na 20 jaar de kar getrokken te
hebben blij ben dat onze dochter Esther, die intussen al drie keer met mij mee geweest is naar Burkina, te kennen heeft gegeven, dat zij graag enkele taken van mij
wil overnemen. Dat is nu al te merken als u op de website gaat kijken. Ons oude logo
is enigszins gekrompen: de boomvorm die uit Ghana als stam en Burkina als kruin
bestond, is nu beperkt tot alleen Burkina. Verder is het mailadres veranderd in
helpburkina@gmail.com . De website heeft een modern jasje gekregen en er is al
heel wat nieuwe informatie op te vinden. De oude projecten krijgen, waar nodig, een
update, waar we nog druk mee bezig zijn. U zult ook meer fotomateriaal kunnen
vinden, dat vaak meer zegt dan veel woorden. Natuurlijk hoop ik dat u Esther op
dezelfde wijze zult blijven steunen als mij. Sommigen van u steunen ons al 20 jaar
lang en het lijdt geen twijfel dat zonder deze steun vele projecten niet van de grond
zouden zijn gekomen. Nu kunnen we vaststellen dat de projecten die door Pascaline
zijn aangedragen allemaal op eigen poten staan en niet langer afhankelijk van onze
directe hulp. In Ouagadougou zullen we nog enkele jaren een aantal leerlingen op
Sainte Mère Teresa blijven helpen, maar dat project wordt afgebouwd. De Associa-

tion ASPD van Pascaline beheert momenteel een eigen bakkerijtje in Ouagadougou,
waar zij enkele armlastige vrouwen en weduwen een baantje heeft bezorgd. Op het
Lycée Privé Sainte Elisabeth worden jonge mannen en vrouwen opgeleid om elders
in het land cursussen in het onderhoud van naaimachines en fietsen op te zetten. En
zoals u boven hebt kunnen lezen zijn er weer nieuwe zijwegen ingeslagen om andere mensen aan het werk te krijgen.
Onze website wordt ook flink onder handen genomen: het begin is er, maar er moet
nog veel aangepast worden. Hopelijk verhindert dat u niet om ook nu alvast een blik
te werpen op www.helpburkina.nl
Sjef Theunissen

