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VOORAF
Alweer veel tijd verstreken sinds ons vorige bulletin, dus hoogste tijd voor een
update van de activiteiten.
-Er is weer een vrachtauto met veel inhoud naar Burkina gegaan en ditmaal
zonder serieuze problemen aangekomen.
-Er is een overzicht van de lopende projecten
-De projecten “zonder einde”: het scholencontact en de parrainage.
-Iets over de millenniumdoelen
Een update van de politieke situatie houdt u nog even tegoed. Mogelijk is daar
op een later tijdstip concreter nieuws te melden. Vooralsnog lijkt alles rustig
door te gaan.
Marius van Brugge

TRANSPORT 2014/2015
Tijdens ons verblijf eind 2013 in Burkina vroeg de broer van Arthur, Jean Marie
of het mogelijk was een vrachtwagen te kopen.
Antwoord: ja. Maar helaas hij had niet het geld om de vrachtwagen direct te
betalen. Aangezien ZWO belang heeft bij een transport hebben we met Jean
Marie een regeling getroffen. Wij kopen en betalen de vrachtwagen en hij
betaalt deze in 2 jaar terug. Om de kosten te dekken hebben we mensen
gevraagd om deel te nemen met aandelen van € 125. Gelukkig hebben veel
mensen aan de oproep gehoor gegeven.
Uit de werkplaats van Gered Gereedschap zijn weer vele naaimachines, zowel
hand- en trap als elektrische gekomen. U zult zich misschien afvragen: “Waar
blijven al die naaimachines” Er gaan 15 stuks naar Mélanie Sébego in
Koudougou. Zij leidt vrouwen, die in de knel zijn gekomen, deels AIDSweduwen, op in het vak van naaister. En na afloop van de cursus krijgen ze
een hand- of trapnaaimachine mee. Ook de naaiopleiding in Ouaga van mevr.
Yonli krijgt een tiental. Er gaan machines kapot, die niet meer te repareren zijn,
etc. Met ons bureau in Ouaga is afgesproken dat er maximaal 50% elektrische
machines meegaan, want in de meeste dorpen hebben ze daar niets aan. Men
probeert wel om elektrische om te bouwen naar handnaaimachine. Daarnaast

kwamen er heel veel
kisten met gereviseerd
gereedschap
uit
de
opslag. De meeste gaan
naar
de
bekende
adressen.
Op de website van het
platform Burkina Faso
hebben gemeld dat er
weer een vrachtwagen
naar Burkina zou gaan.
Daarop
hebben
meerdere
geïnteresseerden zich gemeld en hun goederen naar Nuenen gebracht bij de
firma F. de Beer. Hun hulp is geweldig geweest, zowel bij de aankoop van de
vrachtwagen, opslag en plaatsen van zware voorwerpen! Onze dank gaat
vergezeld van het sponsoren van 2 basisschoolkinderen door de Stichting, op
naam van de fam. De Beer, voor een periode van 6 jaar. Zie ook het artikel in
dit bulletin over de parrainage.
Met veel sjouwwerk en passen
en meten van Piet Bakker,
Henk
van
Roij
en
ondergetekende
is
de
vrachtwagen gevuld, maar er
bleef veel ruimte over.
Totdat er een bericht kwam dat
alle tafeltjes en stoeltjes van
de Bron te verkrijgen waren.
Daarmee hebben we alle
ruimte opgevuld. Tot slot ging
er ook nog een Toyota 4x4 in
voor ons bureau in Ouaga,
want de Renault Espace die
Uitladen 4x4
jaren geleden van Ineke Engel hadden gekregen, is op. Zeker na de
tropenjaren in Burkina.
In januari ging het geheel op de boot en 3 weken later was hij in de haven van
Tema in Ghana, waar hij door een chauffeur is opgehaald. Nadat alle douane

verplichtingen waren voldaan kon de vrachtwagen naar het bureau worden
vervoerd. Daarna was men druk bezig om alle ontvangers te waarschuwen dat
hun goederen zijn aangekomen en dat men ze kan ophalen. Zij betalen per colli
een bijdrage om de kosten van de douane te dekken.
Van Jean Marie hebben we gehoord dat de vrachtwagen zijn eerste
commerciële rit van Ouaga naar Bobo al heeft gemaakt.
Simon v.d. Maal

PROJECTEN IN BURKINA FASO
Stand van zaken begin 2015
In 2013 vierden we het veertig jarige jubileum van de samenwerking tussen
Geldrop en Burkina. Herman en Job Bouman zijn gestart en gaandeweg
kwamen er steeds meer mensen bij. We vonden het zinvol om bij het jubileum
ook de minstbedeelden in Burkina mee te laten delen. Daarom kozen we voor
projecten voor gehandicapten. Driewielers en kippenboerderijtjes voor
gehandicapten. De driewielers worden overigens door gehandicapten zelf
gemaakt.
Tijdens ons bezoek in november 2013 heeft de minister van Sociale Zaken de
eerste driewielers overhandigd. In totaal zijn er 113 gewone driewielers
gemaakt en 37 winkelfietsen .
De winkelfiets
Met de winkelfietsen
gaan de gehandicapte
vrouwen de straat op om
spullen te verkopen. Als
startkapitaaltje hebben ze
100 euro meegekregen,
maar moeten dat bedrag
wel terug betalen. In
plaats
van
bedelaar
worden ze handelaar. De
winkelfiets is een nieuw
fenomeen in de stad,
waardoor de mensen er

naar toe komen en dan vaak iets kopen. Sommige vrouwen kiezen hun
standplaats vlak bij een school om snoepjes en dergelijke te verkopen. Een
geweldige verbetering van de leefomstandigheden en het gevoel voor
eigenwaarde van de vrouwen.
Het tweede project bestaat uit het bouwen van kippenboerderijtjes voor 10
gehandicapte vrouwen. Uit voorgaande projecten met kippenfokken is de
ervaring opgedaan dat de boerderijtjes aan zekere eisen moeten voldoen, die
de overheid stelt. De boerderijtjes voldoen nu aan deze eisen. Hierdoor zijn ze
wel duurder geworden en kunnen er geen 20, zoals oorspronkelijk de bedoeling
was, maar 10 gebouwd worden. De vrouwen krijgen les in het kippenfokken,
hygiëne en gezondheid van de kippen en alles wat daarbij komt kijken. De
opleiding wordt verzorgt door iemand van het ministerie van Landbouw en
Veeteelt. Ook een beetje administratie hoort bij de opleiding. Er is met de
vrouwen, die nu starten met een kippenboerderijtje afgesproken dat zij gaan
sparen om ook de andere vrouwen de gelegenheid te geven om in de toekomst
ook te kunnen starten. Ook dit project is ook goedgekeurd door Wilde Ganzen
evenals het fietsenproject. In totaal kosten deze projecten € 70.000. Hiervan
heeft Wilde Ganzen ongeveer € 23.300 bijgedragen. De overige bijdragen zijn
betaald door particulieren en bedrijven. Geweldig!
Om de mensen in Zimtanga en omgeving, die alle delegaties altijd met veel
enthousiasme ontvangen, ook te laten delen in de feestvreugde van het
jubileum, heeft ZWO besloten om een dorp dat tot nu toe nog geen
ondersteuning heeft gehad een cadeau te geven. De chef van Zimtanga en
omstreken heeft het dorp Nordié uitgekozen voor het cadeau. Voor een bedrag
van € 5000 mocht men een keuze maken. Het werd een graanmolen voor de
vrouwen van het dorp. Een graanmolen is een enorme verlichting in het werk
voor vrouwen, die het zware werk van stampen in een houten vijzel en malen
tussen stenen doen. De tijd die vrij komt besteden ze vaak aan een beetje
tuinbouw, waardoor het dagelijks voedsel meer variatie krijgt en dat is goed
voor de gezondheid. Wat over blijft verkoop men op de markt, waardoor het
gezinsinkomen een beetje stijgt. De vrouwen kunnen hiervan ook het malen
betalen, want elk maling kost geld. Hiervan wordt de diesel, het onderhoud en
vervanging van de molen betaald. Bij de aanschaf van de molen hoort ook een
opleiding van het beheercomité, bestaande uit een voorzitter, penningmeester,
secretaris en twee gewone leden. Uiteraard allemaal vrouwen. Ook dit project
is medegefinancierd door Wilde Ganzen.
De vrachtwagen, die geladen was met hulpgoederen, zoals gered
gereedschap, stoelen en bankjes van de Bron en ook spullen van andere
organisaties, die werkzaam zijn in Burkina is afgelopen maart gearriveerd in de
hoofdstad Ouagadougou en onze partner is volop bezig om de goederen te
verdelen over de ontvangers. De vrachtwagen is gekocht door een Burkinees

en de eerste rit wordt al uitgevoerd. Op deze manier dienen we 2 doelen. De
hulpgoederen worden verscheept en de kosten worden opgebracht door de
koper van de vrachtwagen, ZWO en de overige deelnemers. De koper wordt
ondernemer en verdient inkomen met het vervoer van goederen. Vermeld mag
zeker ook worden de hulp die de firma de Beer heeft gegeven bij de aankoop
van de vrachtwagen, de opslag en het laden van de goederen en het transport
naar de haven van Antwerpen.
Er liggen nog aanvragen voor het opzetten van een tuin door 30 vrouwen, een
graanmolen voor het dorp Dira, schapenfokken door gehandicapten in
Kongoussi en het laten maken van pousse-pousses voor vrouwen uit 7 dorpen.
Een pousse-pousse is een soort kruiwagen,

PARRAINAGE
Ons project waarmee wij kinderen in Burkina Faso steunen is alweer aan zijn
vijfde schooljaar toe. Gestart in 2011 (schooljaar 2011/2012) met direct al 48
kinderen en intussen zijn er sponsors voor meer dan 100 leerlingen!
In de loop van de jaren zijn er natuurlijk enkele kinderen uit beeld verdwenen,
bijvoorbeeld wegens verhuizing, maar het aantal is zeer beperkt. Omdat wij
jaarlijks enige gegevens krijgen over de schoolresultaten houden wij zicht op
eventueel verloop.
Omdat de opzet van het project vooral beoogt de kinderen op school te houden
kunnen we stellen dat dit blijkt te werken.
De besteding van het geld wordt per kind, door ons bureau FBS en in
samenspraak met leerkrachten en ouders/verzorgers, geregeld. FBS beheert
de kas, levert het benodigde, maar keert dus geen geld uit. Het is niet praktisch
om ons vanuit Nederland met de details bezig te houden, dus
dat laten wij graag over aan degenen die op de hoogte zijn van de individuele
situatie van deze kinderen.
De groei van het aantal deelnemers heeft zich in het vorige en lopende jaar
flink doorgezet omdat diverse mensen zich in familie-, kennissen- en
(ex)werkkring ingezet hebben om nieuwe sponsors te werven. En dat verdient
navolging!!
Het honderdste kind is een verhaal apart. Gemengd koor MELODIA, waarin
trouwens ook Lucy Hermsen zingt, u komt haar naam in onze bulletins altijd
tegen!, hield in december 2014 een kerstconcert en collecteerde na afloop
voor dit project. Het resultaat was voldoende om een kind 6 jaar lang te
ondersteunen. Het werd een meisje uit de eerste klas van de basisschool
NONG-TAABA A in Ouagadougou en ze heet Mariétou NAYAGA. Een prachtig
initiatief!

Pousse-pousse
maar in plaats van een bak zitten er 4 grote metalen ringen opgelast, waarin
stenen kruiken of plastic tonnen passen. Hiermee gaan de vrouwen water halen
en hoeven de last niet meer op hun hoofd te dragen en kunnen 4 maal zoveel
per keer meenemen. Ook weer verlichting van het werk van vrouwen. We
moeten alleen nog geld zoeken voor al deze projecten. Er is momenteel
ongeveer € 10.000 euro beschikbaar en dat is niet genoeg voor al deze
aanvragen.
Simon v.d. Maal

De ondersteunde kinderen komen van de basisscholen in Kourpelé,
Ouagadougou (2 scholen: Nong Taaba A en B) en de school voor voortgezet
onderwijs in Zimtanga. Onze intentie is om ons verder vooral te concentreren
op het basisonderwijs. Daar heeft een jaarlijkse bijdrage van € 40 het meeste
effect. Als een kind na de basisschool verder wil leren zullen we per geval
bezien of het mogelijk en zinvol is om de sponsoring voort te zetten. Dat ze
verder leren is heel belangrijk omdat het de kans op werk aanzienlijk vergroot.
Het project is een gezamenlijke activiteit van de Commissie ZWO van de
Protestantse Gemeente te Geldrop-Mierlo en de Stichting Samenwerking

Geldrop-Burkina
Faso. We kunnen
niet meer spreken
van een lokale
activiteit;
de
deelnemers
komen uit het
hele land! De
financiën lopen
vanaf dit jaar via
de Stichting.

Marietou,
meteen van het
benodigde
voorzien

Rekening IBAN NL77RABO 0159 7399 18 t.n.v. St. Burkina Faso onder
vermelding van “parrainage”.
Voorzover nog niet gebeurd: graag uw bijdrage voor 2015 op deze
rekening.
Nieuwe deelnemers zeer welkom.
Marius van Brugge

HET SCHOLENCONTACT
Op 5 november zijn Simon van de Maal en ik ( Lucy Hermsen) naar
basisschool het Schrijverke in Mierlo geweest. De school was benieuwd hoe
het met de kinderen in Bayend Foulgo ging en wilde van ons horen wat we daar
gezien hebben tijdens ons laatste bezoek aan Burkina Faso. We hadden voor
een 50-tal kinderen een speciaal voor de basisschool gemaakt filmpje met
beelden die voor de kinderen leuk waren om te zien.
Onze “beruchte” piroque over het meer van Bam stond erop, een stuk van het
feest vanwege ons 40 jarig jubileum, en natuurlijk het voetbaltoernooi dat

Yvette had georganiseerd stond erop. Ook hadden we beelden van de school
in Bayend Foulgo. Van één van de twee gebouwen was paar maanden voor
ons bezoek het dak compleet ingestort, gelukkig op een zondag zodat er geen
gewonden waren.
Ook het schoolmeubilair was kapot. We hebben steeds hun kant op gebeld en
gemaild , om zo te proberen druk te zetten op diegene die verantwoordelijk
waren om de ravage te repareren.
Gelukkig vlak voor ons bezoek aan het Schrijverke kregen we te horen dat de
school gerepareerd was, gelukkig want buiten in de 40 gr C studeren onder een
rieten dakje is niet direct een fijne omgeving om je aandacht bij de les te
houden.
Ook hebben we iets verteld over ons driewieler project. De kinderen waren erg
enthousiast en stelden erg veel vragen. Ze gaan aan de slag met het maken
van tekeningen en brieven die ze binnenkort afleveren zodat ik ze vertaald kan
opsturen.
Basisschool de Korenbloem in Oirschot.
Op 20 januari zijn we op bezoek geweest bij de basisschool de Korenbloem in
Oirschot. Zij hadden net een gloednieuwe prachtige school betrokken en wilden
daarom ook iets doen voor hun vrienden van de basisschool in Zimtanga. We
hebben daar net als in Mierlo alle leerlingen (275) in 2 groepen bijgepraat over
hoe het met de leerlingen en leerkrachten van de school gaat. Ook over onze
reis en de driewielers hebben we weer verteld.
Zij hadden ook voor ons een verrassing: zij gaan een actie houden voor de
kinderen van Zimtanga ! In maart gaan ze allemaal kaarten tekenen en die naar
de drukker brengen. Daarna gaan ze die verkopen aan vrienden, familie en
bekenden en de opbrengst is voor de kinderen van Zimtanga. Daar waren we
wel door verrast! We hebben toen voorgesteld om de helft van de opbrengst
aan de school te geven, zodat ze iets kunnen kopen wat ze hard nodig hebben
en de andere helft te gebruiken om kinderen die vanwege een handicap niet of
moeilijk naar school kunnen een driewieler te geven. Dat vonden ze een mooi
idee. Wilde Ganzen is al bereid om bij het gedeelte van de driewielers 50% bij
te leggen.
In maart gaan ze aan de slag, wij mogen dan opnieuw met de kinderen praten
en ze daardoor stimuleren er iets moois van te maken!
In mei worden de kaarten dan verkocht en hopen we te horen wat het heeft
opgebracht, we zijn benieuwd. Wordt vervolgd….
Lucy Hermsen-Jacobs

MILLENNIUMDOELEN – gehaald of niet?

“De millenniumdoelen hebben laten zien dat we echt het verschil kunnen
maken in mensenlevens”, aldus Ban Ki-Moon, Secretaris Generaal van de VN.
Toch moet er nog veel gedaan worden. De doelen zijn lang niet allemaal
gehaald. Daarnaast geldt dat de doelen een compromis waren: je zult maar tot
de helft behoren die nog wél honger heeft. Dan ben je niet tevreden. Na de
bijeenkomst van de VN in augustus 2014 willen ze nog zoveel mogelijk van de
gestelde doelen halen voor de millenniumperiode afloopt eind 2015.
Het zal niet allemaal lukken, temeer daar sommige situaties extra aandacht
vragen. Denk maar aan ebola: deze ziekte treft arme regio’s veel harder dan
rijke. Ook ná 2015 zullen daarom gemeenschappelijke doelen nodig zijn.
Duurzame Ontwikkelingsdoelen.
*Doel 1: De wereld heeft de extreme armoede weten te halveren! Ruimschoots
voor de deadline! Zo is het absolute aantal mensen dat in extreme armoede
leeft gedaald van bijna 2 miljard in 1990 naar 1,2 miljard in 2010. Vooral in
China is de armoede in een rap tempo afgenomen: leefde in 1990 nog 60 %
van de bevolking van minder dan 1,25 dollar per dag, in 2010 was dit nog maar
12 % van de Chinese bevolking. Er zijn echter ook regio’s die achterblijven
zoals sub-Sahara Afrika. Als we China niet mee tellen, dan hebben we de
doelstelling om het aantal mensen dat in extreme armoede leeft te halveren nog
niet behaald. We zien ook in het meest recente rapport over de voortgang van
de millenniumdoelen dat het terugdringen van honger de laatste 10 jaar aan het
vertragen is.
*Aan de andere kant lopen we achter op het bereiken van doel 2 (alle kinderen

naar de basisschool), goed nieuws is wel dat er wel wat meer meisjes naar
school gaan. Toch gaat er 10% van de kinderen nog steeds niet naar school.
*doel 3 (gelijkheid tussen mannen en vrouwen), De deelname van vrouwen aan
politieke processen is toegenomen. Dat geldt zowel voor het aantal vrouwelijke
parlementsleden als ook voor vrouwelijke ministers.
*Doel 4: Kindersterfte. Chronische ondervoeding nam af, maar nog steeds is 1
op de 4 kinderen ondervoed. De kindersterfte is bijna gehalveerd. Maar de
afname moet verder.
*doel 5 (daling van de moedersterfte) Moedersterfte nam met bijna de helft af.
Het is echter nagenoeg geheel te voorkomen, zodat er nog veel kan en moet
gebeuren.
*Ook is er grote vooruitgang geboekt op millenniumdoel 6 ( het reduceren van
het aantal hiv-infecties en sterfgevallen door tuberculose en malaria) Hiermee
zijn 22 miljoen levens gered sinds 1995.
*Daarnaast zijn de afspraken rondom de toegang tot veilig drinkwater
wereldwijd ( voor 2,3 miljard mensen) en het verbeteren van de
woonomstandigheden in sloppenwijken onder
millenniumdoel 7 behaald. Toch hebben meer dan een miljard mensen nog
steeds geen toegang tot een toilet. De bedreigingen voor natuur en milieu zijn
eigenlijk niet afgenomen. Ontbossing gaat nog steeds door, de biodiversiteit
neemt af. Maar er zijn ook voorbeelden dat het de goede kant op gaat.
*Ook besteden rijke landen aanzienlijk minder dan de afgesproken 0,7 procent
van hun BNP aan ontwikkelingssamenwerking (millenniumdoel 8). Het budget
van rijke landen bleef ongeveer op het zelfde niveau. Daarnaast is de hulp
verschoven; weg van de armste landen die het meest achterlopen in het
bereiken van de millenniumdoelen en de hulp nam toe voor andere landen. Tot
slot zijn er binnen en tussen landen grote verschillen in het behalen van de
doelstellingen. Om alle millenniumdoelen vóór eind 2015 te halen is er nog een
enorme inspanning nodig van arme én rijke landen
Nog een jaar te gaan, er moet dus nog hard gewerkt worden!
Maar ook na 2015 zullen daarom gemeenschappelijke doelen nodig zijn. Nu
wordt in VN-verband gewerkt aan de zogenaamde Duurzame
Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals). Deze doelen zullen
specifieker en toetsbaar moeten worden geformuleerd. Ook zullen ze breder
van opzet zijn, met veel aandacht voor duurzaamheid en hopelijk ook voor een
onderwerp als belastingontwijkking. Beslissingen daarover worden pas in
september 2015 verwacht.
Lucy Hermsen-Jacobs

