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Presidentsverkiezingen 
 
De president van Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, is 
herkozen, blijkt uit de donderdag 26 november bekendgemaakte 
verkiezingsresultaten. Net als in de VS wordt de uitslag aangevochten 
door de oppositie. Anders dan in de VS zijn er echter geen doden 
gevallen. Derde wereldland?  

Kaboré won de eerste ronde van de presidentsverkiezingen zondag met 
een grote meerderheid, waardoor een tweede stemming overbodig 
werd. De zittende president kreeg 57,87 procent van de stemmen. 

Eddie Komboigo, werd tweede met 15,48 procent van de stemmen. Er 
deden in totaal dertien kandidaten mee aan de verkiezingen waarin 
Kaboré vanaf het begin de uitgesproken favoriet was. 
Toenemende onzekerheid, Covid en terrorisme, de laatste tijd ook 
steeds meer gericht tegen christenen, hebben hem de laatste tijd echter 
wel veel steun gekost. De veiligheidssituatie in Burkina Faso is de 
afgelopen vijf jaar erg verslechterd.  

De impact van jihadisme, coronacrisis en klimaat op de 
verkiezingen  

In Burkina Faso was het lange tijd relatief veilig. In de afgelopen jaren 
kwam het land in het nieuws vanwege terrorisme in het noorden van 
Burkina Faso. Er zijn veel terroristische aanvallen en gewapende 
overvallen gepleegd, onder meer op religieuze gebouwen. Vorig jaar zijn 
door dit geweld zeker 2.000 mensen omgekomen, en nog eens een 
miljoen op de vlucht. Met militair ingrijpen van onder meer Frankrijk en 
verschillende West-Afrikaanse landen is de situatie iets beter onder 
controle, maar nog iedere dag vallen er doden. Vorige week nog 
kwamen 14 soldaten om bij een hinderlaag nabij de grens met Niger. De 
afgelopen vijf jaar deed Kaboré, volgens zijn tegenstanders, slechts 
weinig inspanningen om de jihadistische terreur in te perken. De 
regering in Ouagadougou verkiest de militaire aanpak. Eind vorig jaar 
nog werd aangekondigd dat burgers zich kunnen bewapenen om de 
veiligheidsdiensten bij te staan. Bezwaren over de mogelijke gevolgen 

van deze bewapening voor de veiligheid binnen de Burkinese 
samenleving werden in de wind geslagen. Het gedesorganiseerde en 
slecht uitgeruste leger boekt soms wel successen, maar die komen 
tegen een zware prijs, en lijken onvoldoende om de invloed van de 
gewapende islamisten in te dammen. 
 
De recente presidentsverkiezingen, vaak toch een bron van onrust, zijn 
gelukkig rustig verlopen. Wat hierbij wel speelde, is dat veel gevluchte 
mensen nog niet terug durven te keren. Dat is één van de redenen 
waardoor zo’n 20 % van de mensen niet gestemd heeft. 
Meer dan een miljoen mensen zijn op de vlucht en van hen heeft 75 
procent geen dak boven het hoofd. In gebieden waar veel vluchtelingen 
worden opgevangen, hebben hevige regens voor nog meer problemen 
gezorgd. Daarnaast is er, door de onveiligheid en klimaatinvloeden, 
sprake van een voedselcrisis. Burkina Faso hoort bij de landen die het 
meest kwetsbaar zijn voor klimaatrampen. Ook dit jaar is er in de 
regentijd in korte tijd enorm veel neerslag gevallen. Het land kan de vele 
regen in die korte tijd niet vasthouden. Daardoor komen er 
overstromingen, die voor veel schade zorgen. 

De besmettingen met COVID-19 lijken tot nu toe in Burkina Faso mee te 
vallen. De piek lag op 24 december met gemiddeld 190 gevallen per dag 
over de week daarvoor. We weten dat de testfaciliteiten niet goed zijn en 
het beeld van aantallen besmettingen dus vertekend is. Er is in elk geval 
geen grote toeloop naar ziekenhuizen. Het feit dat de bevolking zo jong 
is, lijkt hierin mee te spelen. Veel klinieken zijn gesloten of behandelen 
op een minimumniveau, waardoor er voor nog minder mensen 
gezondheidszorg beschikbaar is. 

Piet Bakker, namens ZWO 

 

Uw blijvende steun aan Burkina en de Burkinezen wordt 
geweldig op prijs gesteld. 

 
 



 
Projecten in Burkina Faso. 
 
Stand van zaken per februari 2021. 
Het is alweer ruim een half jaar geleden dat ik een overzicht gaf van de 
afgeronde en lopende projecten. 
 
Het ijsverkoopproject van Adja Oumou is goed verlopen. Ze heeft 
intussen de hele lening afbetaald. Geweldig! Zeker als je haar 
omstandigheden er in betrekt. Een zieke moeder en ook nog andere 
leden van het gezin onderhouden. We hebben van Viviane begrepen dat 
ze in verwachting is, dus we zullen binnenkort wel horen of het een 
jongetje of een meisje is geworden. 
 

 
Druppelirrigatieproject  
Sabou van de dorpsorganisatie Faag 
Taaba. Omdat er ook een Franse 
organisatie ( Électricité sans Frontiers ) 
actief is in het dorp, die elektrische 
installaties aanlegt en dus ook 
zonnepanelen en een motor voor de 
pomp kon men het oppervlak van de 
groentetuin verdubbelen en een 
dieselmotor in het geval er onvoldoende 
zon schijnt. Dat laatste gebeurt vaak in 
het regenseizoen.  
 
Het project is inmiddels door Wilde 
Ganzen goedgekeurd. Het heeft nogal 
wat voeten in de aarde gehad om 
duidelijk te krijgen wie wat betaald heeft 
door de samenwerking met de Franse 
club. 
 
 
Watertoren voor druppelirrigatie 
 

 

Faso Danfani, weefproject voor 20 vrouwen.  
Er is een overkapping gemaakt waaronder de vrouwen kunnen werken 
en er zijn 20 weefgetouwen gemaakt en er is een start voorraad klossen 
garen aangekocht. Er zijn ruim 20 vrouwen opgeleid om te leren weven 
volgens de laatste mode.  
Sommige vrouwen mochten, na de 
opleiding, het weefgetouw 
meenemen naar huis, omdat hun 
thuissituatie het niet toelaat om de 
hele dag van huis te zijn. Een van 
de vrouwen heeft een echtgenoot, 
die psychische problemen heeft en 
zo zijn er meer goede redenen om 
thuis te werken. Wel gaat de 
coördinatrice iedere week langs om 
te zien wat men heeft gemaakt en 
om nieuwe opdrachten te geven. 
Door corona en de slechte 
economische situatie is de verkoop 
minder dan verwacht. Men hoopt 
dat later in het jaar in te halen. De 
vrouwen sparen een deel van de 
opbrengst, zodat er voor minder 
goede tijden een spaarpotje is 
waaruit ze toch betaald kunnen 
worden en ook vrouwen, die door 
ziekte of iets dergelijks tijdelijk niet 
kunnen werken, krijgen daaruit een 
uitkering. Ook voor dit project is de 
verantwoording ingeleverd bij Wilde 
Ganzen.  
We wachten de goedkeuring af 
                                                                                         
                                                                                Voorraad stoffen                      
 
 
 



 
Hygiëneproject voor de scholengemeenschap Saaba B+D in 
Ouagadougou. Met speciale subsidie ( 50% in plaats van 33% ) van 
Wilde Ganzen zijn toiletten gebouwd en handwasbakjes bij elk lokaal 
aangebracht, inclusief zeep en handdoeken. Daarnaast is voorlichting 
gegeven over hygiëne zowel aan de leraren, leerlingen als de ouders  

om te benadrukken hoe 
belangrijk hygiëne is in 
tijden van corona  
 
 
de nieuwe toiletten 
 
 
Met een officiële 
ceremonie zijn de 

toiletten en wasbakjes in gebruik genomen. Belangrijk in dit project is 
ook dat meisjes tijdens hun menstruatie naar school kunnen, omdat er 
voor hen aparte voorzieningen zijn getroffen.                               
 

 
 
Ceremonie bij 
 de 
ingebruikname 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dit project is mede betaald door een bijdrage van de stichting Geldrop  -
Burkina Faso, die het parrainageproject uitvoert. Een mooie combinatie 
is dat veel kinderen van de parrainage op deze scholengemeenschap 
zitten. We wachten op het evaluatierapport. 
 

Druppelirrigatieproject Peélé en Saaba.  
Deze  projecten zijn vertraagd vanwege de onzekere situatie in Burkina, 
zie het verslag van Piet Bakker, en het coronavirus. We hopen dat deze 
projecten in de loop van dit jaar alsnog afgerond kunnen worden. 
Het is van belang dat de projecten, die gerealiseerd zijn ook zo snel als 
mogelijk worden geëvalueerd, want Wilde Ganzen heeft als beleid dat er 
niet meer dan voor €50.000 tegelijk aan nog niet afgesloten projecten 
mogen zijn, voordat nieuwe projecten in behandeling genomen worden. 
De laatste tijd ontbreekt het nogal aan snelheid van afronding. We 
overleggen met onze partner in Burkina hoe de snelheid verbeterd kan 
worden. Een van de struikelblokken is de slechte internetverbindingen. 
Maar er zijn ook andere obstakels, die weggewerkt moeten worden. 
 
Simon v.d. Maal 
 
 
Parrainage 
 
Normaal sturen wij rond het eind van de zomervakantie aan alle 
deelnemers een berichtje over de status van hun parrainagekind(eren). 
Door alle toestanden in verband met corona in Burkina Faso is dat 
ditmaal achterwege gebleven. De scholen zijn, net als hier, een aantal 
malen gesloten geweest, soms geheel, soms waren examenklassen 
uitgezonderd. Individuele schoolresultaten zijn niet aan de orde 
gekomen: alle kinderen zijn door naar de volgende klas. Of en wanneer 
dat problemen gaat opleveren zullen we op enig moment wel vernemen. 
Excuses aan de enkele deelnemers die al lang op een fotootje wachten, 
een bezoekje aan de school om dit te regelen blijft nog even ongewenst. 
 
We ondersteunen momenteel 130 kinderen, verdeeld over diverse 
scholen. Die in Kourpelé en omgeving liggen in een gebied dat niet 
veilig is vanwege terroristische dreigingen waardoor er momenteel geen 
rechtstreekse contacten mogelijk zijn. De andere scholen staan in 
buitenwijken van Ouagadougou.  
 
We hebben vooral veel kinderen in het programma van de scholen van 
SAABA. Mooi dat we daar, in een apart project en gesteund door Wilde 



 
Ganzen, de financiering van nieuw sanitair mogelijk konden maken. Het 
is intussen opgeleverd. Bij het overzicht van de projecten ziet u hoe het 
er nu uit ziet.  

 
 
Hoe het daarvoor was ziet u op dit 
fotootje… 
 
 
 
 
 
 
 
In het vorige bulletin vertelden wij over 
een voorgenomen proefprojectje om 
een aantal schoolkinderen thuis een 
jong dier te laten opgroeien om  dit na 
het schooljaar weer te verkopen. 
Helaas bleek dat in de begroting die 
was  aangeleverd de kosten veel te 
laag ingeschat waren, waardoor een 
en ander niet uitvoerbaar bleek. 
Jammer, want wij zien graag 
initiatieven van die kant komen.  
Volgende keer beter! 
 
           Marius van Brugge 

 
Nog even onze vaste gegevens: 
 
Het ondersteunen van een kind kost € 40 per jaar. Dat dekt de strikt 
noodzakelijke kosten om volwaardig op school mee te kunnen doen en 
weerhoudt ouders of verzorgers ervan het kind thuis te houden. 
 
Bankrekening: NL77RABO 0159 7399 18 t.n.v. Stichting Burkina Faso 
o.v.v. “parrainage”.  
 

 
 
 
 
 
 


