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OPENING VAN ZAKEN OVER DE SAMENWERKING
MET BURKINA FASO IN DE AFGELOPEN PERIODE
Beste lezers, met dit verslag willen ik u bijpraten over het afgelopen jaar.
Voorwaar een zeer tumultueus verlopen jaar.
Tijdens ons bezoek aan Burkina in december 2013 wilde Sina Lazare
met ons praten. Lazare is de leider van een groep jongeren die in Fada
een geitenfokkerij runt. Deze groep wordt al langer gesponsord door
Peke Hofman en zijn vriend Michiel Löffler, een geitenboer uit Frankrijk.
Met allerlei acties hadden beiden in 2004 een behoorlijk bedrag bij
elkaar gesprokkeld. Op hun verzoek is ZWO in dat jaar opgetreden als
intermediair naar Wilde Ganzen. Op die manier is er een door Wilde
Ganzen gesponsord project goedgekeurd. Het project “oprichten en
exploiteren van een geitenfokkerij in Fada” ging in 2005 van start en in
2006 kwam de eindrapportage van FBS, onze vertegenwoordiging in
Burkina Faso. Volgens het eindrapport was het project succesvol
uitgevoerd en werd de geitenboerderij voorspoedig opgestart. De
financiële eindrapportage ging vergezeld van een viertal “rekeningen”
die de uitgaven van €13.043 moesten staven. So far so good!
Nu het verhaal van Lazare. Volgens hem is er slechts een gedeelte van
de €13.043 in Fada aangekomen. In eerste instantie wekte dat bij hem
geen argwaan omdat hijzelf bij onze vertegenwoordiging om een lager
bedrag had gevraagd. FBS had volgens hem de bedragen verhoogd
zonder hem daarvan in kennis te stellen. Ook zegt hij dat FBS zijn
handtekening heeft vervalst om aan te tonen dat hij wel degelijk het
totaalbedrag had ontvangen. Het feit dat hij pas tien jaar na dato
hierover aan de bel trok kwam omdat hij volgens eigen zeggen onder
druk is gezet om niet uit de school te klappen richting ZWO. Lazares
verhaal werd ondersteund door Michiel Löffler die Fada in 2014 heeft
bezocht en uitgebreid met Lazare heeft gesproken.
We werden dus geconfronteerd met twee tegenstrijdige verhalen. We
hebben ruim de tijd genomen om de ware toedracht te achterhalen. We
hebben zelfs handtekeningonderzoek laten uitvoeren door het
Nederlands Forensisch Instituut met als resultaat “grond voor twijfel

omtrent de authenticiteit van de betwiste handtekeningen”. Samen met
dit resultaat en de twijfelachtige en soms onjuiste antwoorden van de
zijde van FBS op onze vragen zijn wij tot de stellige overtuiging
gekomen dat onze vertegenwoordiging in Burkina Faso inderdaad heeft
gemalverseerd. Wij hebben daarvan ook aangifte gedaan bij de
Nederlandse politie.
Het mag niet verbazen dat wij per september 2015 de samenwerking
met FBS hebben stop gezet.
Al vóór september zijn we doende geweest om een nieuwe
vertegenwoordiging te vinden in Burkina. We hebben steeds open kaart
gespeeld naar de Wilde Ganzen. Zij hebben ons vanaf het begin
gesteund en zijn ons zeer behulpzaam geweest. Ze zijn inmiddels ook
een fraudeonderzoek naar FBS gestart.
We zijn blij te kunnen melden dat we vanaf begin april 2016 een nieuwe
samenwerking zijn begonnen. We vertrouwen er op dat we met de
“Fondation le Tisserin” (letisserin.org) als nieuwe partner ons werk in
Burkina vruchtbaar kunnen voortzetten. We worden daarin gesteund
door de Wilde Ganzen die ons op het spoor van le Tisserin heeft gezet.
U zult begrijpen dat er sprake is van vertraging in het projectenwerk. We
hebben contact hierover gehad met de Wilde Ganzen en in principe
hebben ze ja gezegd tegen onze plannen voor de rest van 2016. We
hopen dan ook vóór het einde van het jaar vijf nieuwe projecten te
kunnen opstarten. Alles in goed overleg en in samenwerking met de
Stichting Samenwerking Geldrop Burkina Faso.
We hopen en vertrouwen dat we daarbij blijven mogen rekenen op
uw onmisbare steun.
Namens ZWO,
Piet Bakker, voorzitter

SAMENVATTING VAN PROJECTEN VAN DE AFGELOPEN JAREN
1. Armoede bestrijding
Onder het motto: “geef mensen geen vis, maar een hengel en
leer ze vissen” hebben we de afgelopen jaren geprobeerd om
groepen mensen een duwtje in de rug te geven, zodat ze daarna
zelf verder kunnen in het voorzien in eigen behoeften.
Voorbeelden zijn:
•

Schapenfokken door 60 gehandicapten in Kongoussi.
Iedere gehandicapte kreeg een schaapskooi met 2 ooien
en 1 ram. Daarmee ging men fokken. Van de opbrengst
betaalde men schoolspullen voor de kinderen of kleding,
huisraad, maar ook spaarde men voor de terugbetaling
van 40% van de investering. Laatste terugbetaling in
2014.

•

Driewielers voor gehandicapten. In verband met ons
jubileum van 40 jaar samenwerken in 2013 hebben we 3
projecten voor gehandicapten gefinancierd. Er zijn 113
gewone driewielers gemaakt en 37 winkeldriewielers. De
eersten zijn een geweldige vooruitgang voor
gehandicapten, want ze zijn nu mobiel en kunnen
deelnemen aan het dagelijkse leven, hetgeen hun gevoel
voor
eigenwaarde
sterk
bevorderd.
Met
de
winkeldriewielers, een voorraadbak achterop en een
onder de zitting, kunnen gehandicapten de straat op om
handel te drijven. Een novum in het straatbeeld,
waardoor men komt kijken en vaak ook iets koopt. Het
startkapitaaltje van € 100 moet tzt. terugbetaald worden.
Daarmee kunnen anderen weer aan de slag.

•

•

Kippenfokken
door
gehandicapten.
Voor
20
gehandicapten zijn er kippenrennen gemaakt. Kip en ei
wordt veel gegeten in Burkina, dus een economische
activiteit, die geld opbrengt. Een deel van de investering
betaalt men terug, waarmee nieuwe kippenrennen
gebouwd kunnen worden

•

Geitenfokken en tuinbouw door een groep werkloze
jongeren in Fada N’Gourma. Daar werken nu 18
jongeren.

•

Waterpomp voor de vrouwen van Dougré. Ook dit project
levert geld op en dus betaalde men 40% van de
investering terug. Met de pomp kan men water uit een
meer oppompen naar de akkers. Elke vrouw zorgt voor
haar eigen akker. Een oma past op de kinderen. De
groenten worden op de lokale markt verkocht.

Kippenfokken in Goué. Ook met gedeeltelijke
terugbetaling. Helaas zijn de eerste keer de kippen
doodgegaan door ziekte, maar men is opnieuw gestart en
daarna is het goed gegaan. ..

2. Ondersteuning van vrouwen
• Graanmolens voor de vrouwen van Kokologho, Sakoinsé,
Zimtanga, Nordié. Een graanmolen geeft een enorme
verlichting van het dagelijks klaarmaken van eten. In
plaats van uren stampen en malen tussen 2 stenen wordt
de dagelijkse hoeveelheid meel met de molen gemalen in
enkele minuten. Men moet daar weliswaar voor betalen,

maar men heeft veel meer tijd beschikbaar voor bv.
werken op het land. De oogst kan op de plaatselijke
markt verkocht worden en zodoende verdient men geld
voor het malen, maar ook om andere spullen te kopen.

van het Jan van Brabant college in Helmond. Mede op
aanraden van de ambassade en de oplopende budgetten
door de terechte eisen van de overheid zijn we gestopt
met dit soort projecten. Volgens de ambassade is
scholing en gezondheid een primaire taak van de
Burkinese overheid en niet van hulporganisaties.
4.

Bouw gezondheidcentra
• Er zijn in de loop van de ruim 40 jaar van samenwerking
diverse centra voor gezondheid en voorlichting gebouwd.
De laatste in Nimina, maar ook hiermee zijn we gestopt
vanwege de hoge kosten en het advies van de
ambassade( zie hierboven).

Huis leraar Dapelgo
3. Scholenbouw
• Er is voor Dapelgo en omstreken in 2004 een school met
6 latrines gebouwd, inclusief huizen voor de onderwijzers.
De huizen voor de leraren zijn betaald uit acties in 2007

5. Gered gereedschap
• We proberen ieder jaar een container met gereviseerd
gereedschap te verzenden. Vooral de opleidingsinstituten

voor ontspoorde jeugd vragen ieder jaar om gereedschap
voor de opleiding en voor de jongeren, die de instelling
mogen verlaten om een eigen bedrijfje te starten. Ook
naaimachines worden veel gevraagd.

opleidingsplaatsen voor naaisters hebben behoefte aan
naaimachines. In sommige gevallen krijgen de afgestudeerde
vrouwen een naaimachine mee om een eigen bedrijfje te
starten of een leerling van de vakschool en set gereedschap
om als meubelmaker te starten.

PROJECTEN IN BURKINA FASO
STAND VAN ZAKEN JUNI 2016.
Van de projecten, die we hadden uitgekozen in verband met het
jubileum in 2013, zijn de driewielerprojecten uitgevoerd en geëvalueerd.
Er zijn 113 gewone driewielers en 37 winkeldriewielers gemaakt. De
fietsen zijn gemaakt door de gehandicaptenvereniging ARAPHA. Dus
gehandicapten maken vervoersmiddelen voor gehandicapten. Het mes
heeft aan twee kanten gesneden. Vooral de winkelfietsen hebben voor
de nodige bekijks gezorgd. In het straatbeeld kende men deze vorm van
verkoop niet. Mensen kwamen kijken wat het nieuwe verschijnsel inhield
en kochten dan vaak iets. Ook hebben de gehandicapte vrouwen
strategische plekken gezocht, bv. bij een school. De vrouwen hebben
ook een korte cursus gehad over inkoop/verkoop en simpel
boekhouden. Ze hebben 100 euro startkapitaal gekregen, maar moeten
dat na verloop van tijd wel terugbetalen. Daarna is het hun eigen
bedrijfje. Dit vergroot hun verantwoordelijkheid en eigenwaarde enorm.
Voor de overige driewielers hebben we een onderhoudsfonds gevuld,
waaruit kapotte onderdelen betaald kunnen worden voor gehandicapten,
die het zelf niet kunnen betalen. Het repareren is gratis.
Het kippenfokken door gehandicapten is men wel gestart met de bouw
van de infrastructuren, maar omdat er kippenziekte heerste zijn er nog
geen hennen en hanen gekocht. Dat moet binnenkort wel gaan
gebeuren, zodat ook dit project van start kan gaan. Ook bij dit project is
sprake van terugbetaling. Van het terugbetaalde geld kunnen weer
andere gehandicapten ook gaan fokken. In de loop van de tijd kunnen
dus steeds meer gehandicapten voor zichzelf en hun gezin zorgen.
Het motto voor deze projecten is:
GEEF MENSEN EEN DUWTJE IN DE RUG OPDAT ZE DAARNA ZELF
VERDER KUNNEN.
Tijdens ons bezoek aan Zimtanga hebben we de chef gevraagd met
welk cadeau in verband met het veertig jarig jubileum we de bevolking
een groot plezier zouden kunnen doen. Het antwoord was: een
graanmolen voor de vrouwen van het dorp Nordié. Dit dorp heeft nog

nooit iets gekregen.
We hebben het dorp tijdens ons verblijf ook bezocht. Het ligt werkelijk
ver van de bewoonde wereld. De dorpschef spreekt geen frans en het
ziet er nogal armoedig uit. Er is al een beheercomité samengesteld, dat
zich aan ons heeft voorgesteld; het bestaat uit een voorzitter,
penningmeester, secretaris en nog 2 leden. Dit comité krijgt een
opleiding van enkele dagen voor het beheer van de molen. Zij moeten
geld innen per maalbeurt, de reparaties betalen en sparen voor
vervanging.

NIEUWE PROJECTEN
Door de wisseling van partner, u leest hier meer over in het stukje van
Piet Bakker, heeft uw geld helaas te lang op de bank gestaan. Dat gaat
nu snel veranderen. De volgende projecten zijn goedgekeurd en zullen
door de nieuwe partner Le Tisserin bij Wilde Ganzen worden ingediend
voor subsidie:

Schapenfokken door 60 gehandicapten in Kongoussi. Reeds in 2009
hebben we een project voor schapenfokken gesteund. Dit project
verloopt zeer succesvol. Van de lening( 40% van het gehele budget), die
men gekregen heeft, is in 2014 het laatste deel terugbetaald. Totaal
budget € 15.000
Graanmolen voor de vrouwen in het dorp Dira, totaal budget € 7162
100 pousse-pousses, dat zijn duwkarretjes waarop 4 waterkruiken of
watertonnen op vervoerd kunnen worden. Dat scheelt de vrouwen in 10
dorpen heel veel tijd en is niet belastend voor hun rug. Per keer kan
men 80 liter vervoeren. Totaal budget € 5737

Pousse-pousse

Nieuwe schoolkeuken voor de school in Zimtanga. In de schoolkeuken
maken een aantal moeders eten klaar voor de leerlingen voor de lunch.
Soms is dit de enige maaltijd die een kind krijgt. Totaal budget € 1981.
De school heeft ongeveer 600 leerlingen. Het geld voor dit project is
opgehaald door de school de Korenbloem in Oirschot. Zie ook artikel
elders in dit bulletin.
Vier driewielers voor kinderen in Zimtanga om naar school te kunnen
gaan. Ook het geld voor dit project is door de Korenbloem opgehaald.
Totaal budget € 1100.
Druppelirrigatie voor de tuinen van de geitenfokkers in Fada
N’Gourma. De groep Yanyéma, (samen sterk) , heeft al in 2005
ondersteuning gekregen bij de opzet van een geitenfokkerij en
groentetuinen. Hierbij kan de mest van de geiten op de tuinen gebruikt
worden en het groenteafval is voer voor de geiten. De groep heeft
verschillende grote tegenslagen( overstromingen) gehad, maar is er elke
keer toch weer bovenop gekomen. Mede door ondersteuning van
Michiel Loffler, geitenboer in Frankrijk en zijn vriend Peke Hofman. Zij
hebben al diverse succesvolle geldwervingsacties opgezet. De groep
heeft een nieuwe plek van de overheid gekregen ver bij het meer

vandaan. Er is een waterput van 35 m diep gegraven en men wil nu de
tuinen gaan bevloeien door middel van druppelirrigatie. Dat bespaart
enorm veel water en geeft een goede opbrengst. Totale budget € 15000
, medegefinancierd door een vereniging uit Frankrijk.
Simon v.d. Maal

BASISSCHOOL DE KORENBLOEM IN OIRSCHOT IN ACTIE VOOR
BASISCHOOL IN ZIMTANGA
Na vorig jaar een bezoek te hebben gebracht aan de prachtige nieuwe
school in Oirschot en daar een leuke ochtend te hebben gehad met alle
leerlingen, kwamen de leerlingen met het idee om een actie voor de
basisschool van Zimtanga te houden; ze wilden dat de leerlingen dáar
ook konden meegenieten van het heugelijke feit dat ze zo’n mooie
nieuwe school hadden gekregen. Het werd tegen het eind van het jaar
dat ze een kaartenactie hielden, tegen kersttijd. Op de kaarten kwam
ook het logo van de Wilde Ganzen omdat we graag 50% erbij wilden
hebben van WG.
De vraag aan de directeur van de basisschool werd gesteld: wat zouden
willen hebben van de school in Oirschot, wat kunnen jullie goed
gebruiken, wat kost dat en kunnen jullie een begroting maken?
En die kwam natuurlijk. De school had al jarenlang een wens voor een
nieuwe “cuisine”.
Het woord cuisine roept bij ons een heel ander beeld op dan wat zij
onder een cuisine verstaan. Dat kunnen jullie aan de foto’s zien. Maar
de muren van zo’n keukentje gaan na verschillende hoosbuien totaal
afbrokkelen en er blijft dan niet veel meer van over.
Zo ziet een keuken er uit die aan vernieuwing toe is…
In die keuken wordt er door verschillende moeders tussen de middag
voor ongeveer 600 leerlingen een maaltijd gemaakt. Vaak is het de
enige flinke maaltijd die kinderen op een dag krijgen. Die bestaat vaak
uit rijst en verse groenten, heel af en toe wat kip erin maar dat is een
luxe. De school heeft ooit een eigen stukje land kunnen kopen,

gefinancierd door de Korenbloem, om zelf voor en door de leerlingen
groenten te verbouwen.
De directeur maakte een begroting en vroeg om het gebouwtje, een
deur erin en een raam, verschillende bouwmaterialen en bouten etc. en
9 nieuwe sloten voor op de klasdeuren en een grote afvalbak.
Alles bij elkaar voor bijna €2000. En dat is ongeveer het bedrag dat de
Korenbloem bij elkaar gebracht heeft. Daar komt dan de 50% van Wilde
Ganzen nog bij en daar kunnen we de drie beloofde driewielers nog van
geven.
Geweldig dat de kinderen van Oirschot zo’n mooi bedrag bij elkaar
hebben gebracht, als de keuken klaar is en we kunnen iemand daar
foto’s laten maken, zullen we die zeker weer bij de Korenbloem laten
zien. Iedereen die hier tot nu toe aan meegewerkt heeft: hartelijk dank!
Lucy Hermsen

PARRAINAGE
De toestanden waarover u elders in dit bulletin hebt gelezen gingen
natuurlijk ook voor ons parrainage-project niet ongemerkt voorbij. Omdat
de communicatie nogal moeilijk was moesten wij even pas op de plaats
maken. Het grootste deel van de uitvoering was natuurlijk al eerder in
het seizoen gedaan, maar op dit moment hebben wij nog geen
totaaloverzicht van de besteding van het geld. Als onverhoopt iets niet
helemaal goed gegaan blijkt te zijn gegaan dan wordt dat hersteld. We
gaan ervan uit dat in de nieuwe situatie alles spoedig helder wordt en
wij houden u daarvan op de hoogte.
Toen wij dit project in 2011 startten hebben wij gevraagd om in elk geval
6 jaar mee te doen: de tijd van het basisonderwijs als er geen
onderbrekingen of doublures zijn.
Dat betekent dat voor de deelnemers van het eerste uur het komend
seizoen alweer het zesde zal zijn.
We hebben intussen zelf ook een en ander geleerd:
-Een kind met alleen basisonderwijs heeft nagenoeg geen kans op een
baan. Dus volgen we ze graag ook in het vervolgonderwijs als daarvoor
gekozen wordt.

-Niet alle deelnemende kinderen zaten aan het begin in klas 1.
Sommigen volgen nu al weer een jaar of langer voortgezet onderwijs en
zijn nog “in beeld”, waardoor ook de ondersteuning door kon gaan.
-Voor een aantal kinderen startte de ondersteuning toen ze al op de
middelbare school in Zimtanga zaten. Hier zullen kinderen dus eerder
klaar zijn met hun totale studie.
U blijft natuurlijk op de hoogte van de situatie van “uw” kind. Onze
opgave is daarom alles zo overzichtelijk mogelijk te houden, zeker nu de
omvang alle verwachtingen die we bij de start hadden ver overtroffen
heeft!
Kortom, we gaan u op een gegeven moment vragen om door te gaan,
ook als de 6 jaren voorbij zijn. Als het even kan gaat het dan om een
voortzetting met hetzelfde kind in het vervolgonderwijs. Stoppen kan
natuurlijk altijd, maar we weten het graag tijdens het voorafgaande
schooljaar, zodat we iets anders voor het kind kunnen regelen.
Dat brengt mij op iets anders.
Het kan weleens gebeuren dat iemand van de sponsors moet of wil
stoppen terwijl het kind nog wel de steun nodig heeft. Daartoe hebben
wij een fonds gevormd van waaruit de ondersteuning niet onderbroken
hoeft te worden. Intussen wordt dan weer een nieuwe deelnemer
gezocht. Er zit in het fonds al een aardig bedragje uit een paar speciale
acties hier, zoals een deel van de opbrengst van verkochte schilderijen
uit een expositie in Het Kruispunt en van de verkoop van het
“Dommelboek” van Bob Looije.
Zo krijgen nu ook bijdragen van hen die eenmalig iets willen doen met
dit project een goede bestemming.
We hebben voor het lopende schoolseizoen 111 kinderen ter
ondersteuning. Extra leuk is dat daarbij niet alleen individuele personen
als sponsor optreden maar bijvoorbeeld ook een schoolklas die 3
kinderen steunt en daarvoor jaarlijks weer actie gaat voeren. Of het koor
“Melodia” met inmiddels 2 kinderen!

Voor het begin van het nieuwe schoolseizoen willen we het benodigde
bedrag weer overmaken naar Burkina. Het helpt enorm wanneer uw
bijdragen voor 2016 dan bij ons binnen zijn. Voor zover nog niet gedaan,
graag € 40 op rekening
NL77RABO 0159 7399 18 T.N.V. St.Burkina Faso o.v.v.
“parrainage”.
Over enkele maanden hopen we weer voorzien te worden van de
individuele vorderingen van de kinderen. Het kan dit keer mogelijk wat
later zijn dan u gewend bent vanwege de organisatorische
veranderingen.
Voor verdere informatie: marius@vanbrugge.net
Marius van Brugge

