
 

 
Commissie voor ZWO van de 

Protestantse Gemeente te Geldrop-Mierlo 
en 

Stichting Samenwerking 
Geldrop-Burkina Faso 

 
 

INFORMATIEBULLETIN 62 
 

juli 2019 
 
 

Blijf ook op de hoogte via onze website: 
www.geldrop-burkinafaso.nl 

 
partners: 

 

         
 



 
Burkina, jarenlang een vreedzame samenleving,  nu 
ten prooi aan terrorisme. 
 
De verontwaardiging over de frequente aanslagen is groot bij de 
bevolking van Burkina Faso. Aanhangers van de verschillende 
godsdiensten leven (hoe lang nog?) vreedzaam naast elkaar. 
Stammentwisten kende het land niet of nauwelijks. Tot januari van 
dit jaar: 
Op dinsdag 1 januari werden “14 personen” gedood in Yirgou-
Foulbè regio Centrum-Noord. Het begon met de moord op de 
chef (dorpshoofd) van Yirgou en van  zes anderen. De bewoners 
van Yirgou behoren tot de Mossi en zij beschuldigden, daartoe 
opgehitst via social media, de Peulh [een andere etnische groep] 
uit een naburig dorp. De bewoners van Yirgou doodden op hun 
beurt 7 personen in het dorp van de Peulh. Bewoners praten over 
minstens 80 doden. De laatste officiële cijfers vermelden 210 
slachtoffers.  
Mossi en Peulh hebben altijd vreedzaam naast elkaar geleefd. 
 
Terrorisme gebaat bij onrust. 
Terroristen en jihadisten wakkeren conflicten tussen verschillende 
stammen en etnische groeperingen aan, en profiteren van de 
verdeeldheid om strijders te ronselen. 
Banditisme en Jihadisme lopen door elkaar in een land met een 
zwakke regering. Boze tongen beweren dat de afgezette president 
Compaoré ook een kwalijke rol speelt. Hoe dit ook zij, het is de 
laatste tijd vrijwel wekelijks raak en in het eens zo vreedzame land 
is in grote delen de noodtoestand uitgeroepen. 
 
Noodtoestand 
Inmiddels heeft de Burkinese staat niet alleen in het noorden de 
controle verloren, maar ook in delen van het oosten en in de buurt 
van de hoofdstad Ouagadougou. ‘Rechtbanken zijn gesloten, 
politie en veiligheidsagenten komen niet meer uit hun posten 

omdat het te gevaarlijk is om te patrouilleren. Opstandelingen 
kunnen in dorpen openlijk hun boodschap verkondigen en hun 
invloed vergroten. Langs grote delen van de grens met Mali en 
ook met Niger geldt sinds eind vorig jaar de noodtoestand.  

In het rode gebied 
wordt reizen formeel 
sterk afgeraden 

In het bruine 
gebied, waarin ook 
Zimtanga valt wordt 
reizen afgeraden 
tenzij strikt 
noodzakelijk 

In het gele gebied 
geldt verhoogde 
waakzaamheid   

 
Scholen gesloten. 
In het hele land zijn meer dan 900 scholen gesloten vanwege expliciete 
dreigingen of uit voorzorg, of omdat de leerkrachten wegvluchten 
uit het gebied. Hierdoor zijn zo’n 500.000 leerlingen verstoken van 
onderwijs. Ook het Provinciaal Lyceum in Kongoussi (25 km van 
Zimtanga) is op 11 februari gesloten na bedreigingen aan het 
adres van het onderwijzend personeel. De school werd 
gesommeerd over te  gaan op onderwijs in het Arabisch. Op deze 
school zitten een paar van onze parrainage kinderen.  
De territoriale brigade van de gendarmerie in Kongoussi werd 
doelwit van een terroristische aanslag in de late avond van 6 



 
februari. Een hoogzwangere vrouw en haar begeleider, op weg 
naar de kraamkliniek, werden daarbij gedood. 
 
Overzicht van het ministerie van Defensie: 
Van 4 april 2015 tot 5 februari 2019 zijn in totaal 201 terroristische 
aanslagen gepleegd, en sindsdien is het niet beter geworden. 120 
aanslagen waren gericht tegen de strijdkrachten, en 81 tegen 
andere doelgroepen. Daarbij werden 558 personen gedood: 446 
burgers, en 112 militairen. Er vielen 272 gewonden, van wie 143 
militairen.  
Volgens de Verenigde Naties zijn er meer dan 82 000 mensen 
ontheemd geraakt. 
 
Zimtanga 
Op 14 mei kregen we van Viviane bericht dat ook in de regio van 
de chef van Zimtanga een aanslag is geweest. In het dorp Zinga. 
Tijdens een processie zijn vier mensen waaronder een priester 
vermoord. Zinga is door ons twee keer bezocht en we hebben 
daar een graanmolen gerealiseerd. 
We hebben de chef een mail gestuurd waarin we ons medeleven 
tonen. De regio van de chef is altijd een toonbeeld van vreedzaam 
samenleven geweest. We hopen dat deze aanslag niet leidt tot 
wantrouwen tussen de verschillende bevolkingsgroepen. 
Dit zijn natuurlijk verre van vrolijke berichten. Wij zijn echter niet 
van plan om onze handen van Burkina af te trekken. Zeker nu 
niet. Ze hebben onze steun juist nu meer dan nodig. 
 
Piet Bakker  
 
Maggi  
 
Naast het bericht over het toenemend Terrorisme ook een wat 
luchtiger onderwerp. Er is de laatste tijd veel kritiek in Burkina op 
het product Maggi. Het wordt zelfs in verband gebracht met 

babysterfte. En er doen de wildste verhalen de rondte. Zo zou het 
gebruik van Maggi het libido danig temperen. “Mijn hond zat 
steeds maar achter de teefjes aan, maar nu ik wat Maggi in zijn 
voer heb gedaan, is hij rustig”, vertelde een vrouw. Ook voor de 
stieren en de rammen is Maggi een geruststellende oplossing, 
zeggen de veehouders, en eenvoudiger dan castratie of het 
verminken van de teelballen!  
Nou ja, dit soort verhalen, daar moest Nestlé natuurlijk iets aan 
doen. In Ouagadougou werd een enorme promotiecampagne 
gestart. Vrouwen waren massaal in geelrode shirts gekleed met 
het Maggi-embleem. De vertegenwoordiger van Nestlé in Burkina 
benadrukte dat er alleen maar ingrediënten in Maggi zitten die we 
dagelijks toch al in onze keuken gebruiken. Waarom we dan nog 
Maggi nodig hebben vertelde ze er niet bij. Nestlé heeft ook 
geïnvesteerd in twee ziekenhuizen in Ouagadougou. Voor 50 
miljoen FCFA (€ 76.000) werd materiaal aangeschaft voor de 
eerstehulpafdeling en ook couveuses. Dat is dan wel weer een 
prettige bijkomstigheid. 
Piet Bakker 
 
 
Goud! 
 
De goudproductie in Burkina Faso heeft een ontwikkeling 
doorgemaakt: van 45,6 ton in 2017 naar 52,662 ton in 2018. “In de 
geschiedenis van de goudproductie in het land van de integere 
mensen werd een dergelijke sprong nog nooit eerder 
waargenomen” meldde het ministerie opgetogen. Of Burkina Faso 
daar nu ook in stijgende mate van profiteert, is nog maar de 
vraag… 
Terzake kundige critici bepleiten een grondige herziening van het 
nationale mijnbouw beleid. 
 
Piet Bakker 
 



 
Projecten in Burkina Faso, juli 2019. 
 
Het is al weer even geleden dat ik u heb verteld wat de stand van 
zaken is. 
 

1. Project Faag-Taaba in Sabou 
Dit project is onlangs door Wilde Ganzen goedgekeurd voor 
subsidie. 
Men gaat bij een opvang voor 50 schoolkinderen een tuin 
aanleggen, en daarbij gebruik maken van druppelirrigatie. 
Men heeft de ervaring en begroting van een project van 
Yanyema in Fada gebruikt. Het is mooi dat men zo van 
elkaar leert, en dat druppelirrigatie meer en meer wordt 
toegepast. Het scheelt enorm veel water, dat zo schaars is 
in dit land. De leerlingen komen uit verafgelegen plaatsen, 
en de allerarmste gezinnen en moeten dus onderdak 
krijgen en eten. Sommige kinderen hebben onderdak in 
een gastoudergezin, terwijl anderen in het centrum worden 
opgevangen. Door dit project kan men zichzelf bedruipen 
en mogelijk nog wat groente verkopen op de lokale markt. 
Met dit geld kan men het centrum meefinancieren. De 
pomp mag ook door anderen in het dorp worden gebruikt. 
 

2. Project Yanyema in Fada 
Ik heb al eerder over dit project geschreven, maar het lijkt 
er nu op dat na het overwinnen van de nodige problemen 
dat dit project kan worden afgesloten. Er is een put 
aangelegd met een pomp om een groot reservoir te vullen 
van waaruit de buizen naar de tuinen lopen voor de 
druppelirrigatie. Tevens zijn er 6 huizen voor de 

groepsleden gebouwd, want hun werkgebied ligt circa 10 
km van de stad Fada N’Gourma. 
 

3. Project Faso Danfani. Dit project geeft 20 vrouwen de kans 
om stoffen te weven en te 
verkopen.  
 
Er is een trend in Burkina 
om kleding te dragen van 
stoffen, die in Burkina zijn 
gemaakt. Zelfs de 
president maakt er 
reclame voor, door in een 
kostuum gemaakt van 
Burkinese stof op T.V. te 
verschijnen.  
De 20 vrouwen krijgen 
een weefgetouw en 
onderricht in het maken 
van de verfijnde geweven 
stoffen. Ook wordt in de 
opleiding aandacht 
gegeven aan financieel 
beheer, want de vrouwen 
betalen een deel van de 
investering terug. 
 
 

4. Eindevaluatie van het schapenfokproject in Kongoussi is 
ingeleverd bij Wilde Ganzen, alsook voor de graanmolen 
voor de vrouwen in Dira. De mensen van le Tisserin 
worden geholpen door Lenie Hoegen Dijkhof. Piet en ik 



 
hebben in januari 2018 bij haar gelogeerd. Zij kent de 
Burkinese en Nederlandse mentaliteit goed en weet er mee 
om te gaan. Het project schapenfokken door 
gehandicapten loopt zeer goed. Er zijn 18 mannen en 42 
vrouwen bij betrokken. De eerste schapen zijn al verkocht. 
Vooral tijdens het offerfeest van de moslims worden er veel 
schapen verkocht. De opbrengst gebruikt men onder 
andere voor schoolspullen voor de kinderen, kleding voor 
het gezin en een deel voor de afbetaling van 40% van de 
investering, waar men dit jaar mee begint. Ook het project 
te Dira, waar de vrouwen veel meer tijd hebben om op de 
tuinen te werken, is goed afgesloten. Er zijn vrouwen 
opgeleid voor het onderhoud en het beheer van de 
financiën. Le Tisserin vermeldt ook dat ze veel heeft 
geleerd van deze projecten, omdat men in heel andere 
delen van Burkina heeft gewerkt en met groepen waar men 
nog niet eerder mee heeft gewerkt. Helaas vond men de 
samenwerking met ZWO problematisch en dat is 
wederzijds. 
 

5. Wilde Ganzen bijeenkomst in Driebergen. Ik ben op 24 mei 
naar een bijeenkomst geweest van Wilde Ganzen over hun 
programma Change the Game. Dit programma leidt 
partners in Derde Wereld landen op om (deels) op eigen 
benen te kunnen staan wat financiering van hun projecten. 
Men krijgt een training en vervolgens moet men voor een 
eigen project een promotie-evenement organiseren. Dit 
evenement moet geld opbrengen, maar minstens zo 
belangrijk is de bekendheid van het project in de omgeving. 
Vijf van onze partners hebben deelgenomen aan het 
programma en zijn zeer enthousiast. Tijdens de 
bijeenkomst in Driebergen werden door verschillende 

vertegenwoordigers uit de 5 deelnemende landen 
voordrachten gegeven over hun aanpak en resultaten. Zeer 
boeiend en bemoedigend. Dit programma is een zeer goed 
initiatief van Wilde Ganzen. 

Simon v.d. Maal 
 
 
PARRAINAGE 
 
Ons project om schoolkinderen in Burkina Faso financieel te 
ondersteunen loopt alweer 8 jaar. Een en ander is opgezet op 
verzoek van scholen daar en de Chef van Zimtanga. Aanvankelijk 
richtten wij ons op kinderen van basisscholen maar al heel snel 
werd ons duidelijk gemaakt dat basisonderwijs alleen weliswaar 
helpt bij de bestrijding van analfabetisme, maar voor kansen op 
werk en voor de ontwikkeling  van het land volstrekt onvoldoende 
is. Dus gingen we door met de kinderen na de basisschool. 
 
Omdat iedereen ooit toch op eigen benen moet staan hebben we 
vorig jaar al besloten om de grens te leggen bij het schoolseizoen 
waarin iemand 18 jaar wordt. Dat betekent nu dat de steun aan 
alle leerlingen van Zimtanga stopt aan het eind van dit schooljaar. 
 
Maar er zijn meer veranderingen en die zagen we voor een deel 
niet aankomen.  
 
We zijn erg gelukkig met het feit dat de Stichting Losani, die de 
parrainage voor ons uitvoert vorig jaar gestart is met het bezoeken 
van alle ouders of verzorgers van de deelnemende kinderen. Dat 
kost veel tijd maar het levert wat meer achtergrondinformatie en 
een betere controle op de gang van zaken op. Het zal nog wel 
even duren voor alles compleet is, maar de informatie die 
binnenkomt krijgt u uiteraard ook. 
 



 
 
Per school of groepering ziet het er nu als volgt uit: 
 
Het Lycée van Zimtanga. 
De deelnemende leerlingen hebben nu hun laatste bijdrage 
gekregen. Er zijn al jonge kinderen voor in de plaats gekomen. 
Daarvoor is voor dit seizoen ook al een bijdrage betaald uit de 
reserves, zodat de overgang soepel verlopen kan. De meeste 
deelnemers hier hebben al bericht van ons gekregen op krijgen dit 
nog op korte termijn. 
 
AEFEHB, de groep moeders van zwaar gehandicapte 
kinderen. 
De steun aan deze kinderen was een proef. Na het eerste jaar 
vielen bijna alle deelnemers af en werden enkele anderen 
toegevoegd. Dit loopt ook niet goed. Bijkomende dingen zoals 
vervoer maken een en ander erg gecompliceerd en Losani stelt 
voor om hier te stoppen en te bekijken of steun op andere wijze 
haalbaar is. Dit valt dan niet binnen het project van de parrainage. 
Er zijn dit seizoen geen bijdragen betaald, maar wel aan nieuwe 
kinderen op basisscholen. De betrokken deelnemers hier krijgen 
nog een apart bericht met gegevens van de nieuwe kinderen. 
 
De basisscholen Nong Taaba A en B in Ouagadougou 
Hier vindt de voor ons meest ingrijpende verandering plaats. 
Losani heeft ontdekt dat deze scholen niet alleen door ons maar 
intussen ook financieel ondersteund worden door een organisatie 
uit het Franse Grenoble. Voor zover wij weten is dat aan het begin 
van dit seizoen gestart. De stichting hoorde het niet van de 
scholen zelf maar van een van de ouders en heeft daarop 
onmiddellijk de samenwerking gestopt. De bijdragen waren nog 
niet uitbetaald. Ons project is bedoeld om de allerarmsten te 
ondersteunen en die zijn –helaas- in ruime mate voorhanden. 
Er is in de afgelopen maanden contact gemaakt met basisscholen 

in de buitenwijken van Ouagadougou en enkele kinderen daarvan 
zijn intussen al geplaatst bij nieuwe deelnemers. Verder hebben 
we lijsten met kinderen waaraan uw bijdragen zijn besteed die in 
eerste instantie dus bedoeld waren voor Nong Taaba A en B. Het 
betreft vooral kinderen in de eerste klassen en voor een deel 
hebben we ook al foto’s. We zijn druk bezig met het koppelen van 
de deelnemers hier aan deze kinderen. Iedereen krijgt nog 
persoonlijk bericht. 
 
 
De basisschool van Kourpelé 
Hier zijn tot nu toe geen mutaties bekend. Van de meeste 
leerlingen zijn nu wat meer achtergrondgegevens bekend. Die 
krijgt u nog, waarschijnlijk gelijk met de schoolresultaten. 
 
We gaan in de komende weken dus velen van u benaderen om 
een nieuw kind voor te stellen. Voor sommige deelnemers is dat 
zeker niet de eerste keer, maar we hopen natuurlijk dat u gewoon 
blijft meedoen.  
 
We blijven intussen wel groeien. Zo is er via familiebanden contact 
met Basisschool Willemspark in  Den Haag wat al resulteerde in 
het steunen van enkele kinderen.. Vorig jaar december is er een 
kerstactie gehouden met een prachtige opbrengst, voldoende voor 
nog eens 4 kinderen voor een periode van 6 jaar. Daarnaast doen 
ook enkele ouders individueel mee! 
 
En er wacht ons nog iets leuks. De Golfclub Gulbergen 
organiseert elk jaar in augustus een Goede Doelen Toernooi en 
ditmaal is de opbrengst voor de parrainage. We hopen op een 
mooi resultaat! Wij  zullen met een kleine delegatie aanwezig zijn. 
 
Het lijkt wel zeker dat we straks het nieuwe seizoen ingaan met 
een groter aantal kinderen in  het project dan we ooit eerder 



 
hadden. 
 
Tenslotte nog ons rekeningnummer:    NL77RABO 0159 7399 18 
tnv St. Burkina Faso.                                                                                     
Al eerder betaald? Dank daarvoor. Het is nog steeds € 40 per kind 
en die wordt volledig aan het kind besteed. Maar we zijn er altijd 
erg gelukkig mee als iemand wat extra betaalt voor de bijkomende 
kosten.  
 
Heeft u intussen nog vragen, mail of bel gerust. 
marius@vanbrugge.net of 0654 656 019. 
 
 
Marius van Brugge 


