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De machtsgreep in Burkina Faso en de merkbare
gevolgen daarvan.
Bij de militaire staatsgreep van 15 oktober 1987 kwam Blaise
Compaoré aan de macht in Burkina Faso. Nadat hij zijn eerdere
kompanen Lingani en Zongo in 1989 had laten executeren liet hij
in 1991 een nieuwe grondwet afkondigen. Hij werd daarna
gekozen tot president bij verkiezingen die door de oppositie
werden geboycot. Hij is nooit erg geliefd geweest bij de bevolking,
maar ondanks dat werd hij toch in 1998 herkozen.
Slechte politieke en economische ontwikkelingen en de verdachte
dood in 1998 van Norbert Zongo, een vooraanstaande journalist
die bekendstond om kritiek op Compaoré's bestuur,
veroorzaakten sociale en politieke onrust in de periode daarna. In
oktober 2003 werden verschillende mensen gearresteerd en
beschuldigd van het plannen van een staatsgreep. Ondertussen
verdiepten de economische problemen zich door de burgeroorlog
van 2002 in Ivoorkust. Hierdoor moesten meer dan twee miljoen
Burkinezen dat land verlaten waardoor ze de enorme
werkeloosheid in Burkina nog stuk hoger maakten. Ondanks alles
werd Compaoré zowel in 2005 als in 2010 herkozen tot president.
Bij de eerlijkheid van die verkiezingen zijn trouwens wel de nodige
vraagtekens te plaatsen
In 2011 werd Compaoré geconfronteerd met enorme protesten.
Burkinese soldaten waren verontwaardigd over de arrestatie van
sommige kameraden en de strenge straffen die daarop volgden.
Op 14 april 2011 demonstreerden duizenden Burkinese burgers in
de hoofdstad. Reden waren o.a. de stijgende kosten van voedsel
en andere eerste levensbehoeften. Een aantal muitende soldaten
sloten zich aan bij deze protesten. Deze militaire protesten waren
bijzonder zorgwekkend, aangezien soldaten tot dan toe zelden
demonstreerden. Als reactie op de groeiende ontevredenheid,
ontsloeg Compaoré ministers die volgens hem verantwoordelijk
waren voor de chaos, en hij benoemde zich enkele dagen later

zelf als minister van Defensie.
Bij de bevolking bestond het vermoeden dat hij de wet wilde
aanpassen om nog een keer herkozen te kunnen worden. Dit
leidde in 2014 tot een ongekend niveau van geweld. Mensen
gingen de straat op in Ouagadougou en anders steden. Ze staken
auto’s en openbare gebouwen in brand.
Als reactie hierop kondigde Compaoré de noodtoestand af,
ontbond de regering en beloofde gesprekken te voeren met de
oppositie, maar het werd niet rustig meer.
Men eiste Compaoré’s aftreden. Toen de protesten aanhielden en
het reguliere leger de presidentiële garde tot de orde had
geroepen kondigde het hoofd van de strijdkrachten generaal
Honoré Traoré de ontbinding aan van de regering en de Nationale
Assemblé. Er werd een overgangsregering ingesteld
Compaoré werd gedwongen ontslag te nemen op 31 oktober 2014
en kort daarna kondigde Traoré aan dat hij de taken van
staatshoofd op zich zou nemen. . Algemene verkiezingen om een
nieuwe regering te vormen werden gepland op11 oktober 2015.
Gedurende 2015 werden verscheidene voormalige medewerkers
van Compaoré gearresteerd op verdenking van corruptie.
In september bracht een ingestelde Verzoeningscommissie een
rapport uit met verschillende aanbevelingen, o.a. om de
presidentiële garde, het RSP, te ontbinden. Een reactie van de
RSP bleef niet uit, en zij namen tijdelijk de macht over in de
hoofdstad Ouagadougou. Deze coup werd internationaal sterk
veroordeeld en de burgerbevolking trok weer massaal de straat
op.
Op 21 september kondigde het leger aan dat ze naar
Ouagadougou zouden optrekken en de RSP werd als ultimatum
gesteld om per 22 september de wapens neer te leggen. Na een
aantal spannende dagen legde het RSP zich bij de feiten neer.
Uiteindelijk werden de uitgestelde verkiezingen gehouden op 29
november 2015. Uit veertien kandidaten werd Roch Marc Christian
Kaboré gekozen tot president met meer dan 53% van de

uitgebrachte stemmen.
Kaboré had gediend als premier en als voorzitter van de Nationale
Assemblé onder Compaoré. Hij had weliswaar begin 2014
gebroken met Compaoré, maar toch ontlokte dat tijdens ons
bezoek de verzuchting aan een aantal mensen dat het toch altijd
weer dezelfde kliek is die aan de macht blijft en dat er dus niets
zal veranderen. Bovendien is de partij van Kaboré, de
« Mouvement du Peuple pour le Progrès » de oude partij van
Compaoré. Dit helpt natuurlijk ook niet om de bevolking
enthousiast te maken. De MPP heeft trouwens geen absolute
meerderheid.

kans om te bewijzen dat het met algehele politieke klimaat de
goede kant opgaat. Eén iemand vertelde zelfs met trots dat
vandaag de dag de corruptie in Burkina tot de laagste in Afrika
behoort. Wij constateerden dat er in elk geval overal aan de
infrastructuur wordt gewerkt. De aanleg van een spoorweg naar
Ghana is bijvoorbeeld nieuw leven in geblazen en wegen worden
aangepakt. Recentelijk is de grootste zonnecentrale van West
Afrika met een capaciteit van 32 MW in gebruik genomen in de
buurt van Ouagadougou. Nog een paar kleine dingen die
opvielen: de straten waren duidelijk schoner en de politie bepaald
vriendelijker dan tijdens voorgaande bezoeken.
Zou het dan echt de goede kant opgaan met Burkina?
Piet Bakker, naar aanleiding van het recente bezoek

Verslag van het bezoek dat Piet Bakker en Simon v.d. Maal
hebben gebracht aan Burkina Faso in januari 2018.
Op het vliegveld werden we opgehaald door onze gastvrouw
Lenie Hoegen Dijkhof en haar chauffeur Pierre. We logeren bij
Lenie. Een prima “hotel”.
De huidige president van Burkina Faso
Roch Marc Christian Kaboré

Toen Simon van der Maal en ik in januari in Burkina waren
ondervonden wij zoals gezegd nogal wat scepsis t.a.v. de nieuwe
regering. Toch kregen we ook positieve reacties van mensen. Ze
wezen er op dat de kliek van Compaoré een geplunderde
staatskas had achter gelaten en dat de huidige president ook
geen ijzer met handen kon breken. Ze gunden hem in elk geval de

De volgende dag rijden we in 5 uur naar Fada 220 km ten oosten
van Ouaga. Een groep jongeren is hier al vele jaren met vallen en
opstaan bezig met geiten fokken en tuinbouw. Zij worden sterk
gesteund door Michiel Löffler, geitenfokker in Frankrijk. ZWO en
Wilde Ganzen sponsoren een project voor druppelirrigatie om
water te besparen in dit droge land.
We zien dat alle materialen zijn ingekocht en binnenkort zal de
installatie worden uitgerold. Verder is men bezig om ook andere
activiteiten te ontwikkelen, zoals het kweken van Moringa bomen(

hoge
voedingswaarden en
medicinale
toepassingen),
Jatropha
struiken(oliehoudende
zaden voor
biobrandstof). Tevens
zijn er 6 huisjes
gebouwd voor de
groepsleden, want de
boerderij ligt ver van de stad. Het geheel ziet er goed uit. Totale
budget €17.750, waarvan €11.833 van ZWO en 5.917 van Wilde
Ganzen.
Het volgende bezoek is aan de gehandicapten groep in Ouaga.
Helaas is hier het beeld niet positief. Er blijken minder driewielers
gemaakt te zijn dan was beloofd. Ook het kippen fokken is niet
van de grond gekomen. We hebben aangedrongen op
transparantie hoe een en ander in elkaar steekt. Er is hiervoor een
toezegging gedaan. Tijdens een bezoek aan het ministerie,
afdeling DSONG( afdeling, die Burkinese ONG’s volgt) hebben we
de situatie besproken en de directeur heeft beloofd om een en
ander uit te zoeken en ons op de hoogte te houden.
Met de eigenaar van de in 2017 verstuurde vrachtwagen
bezoeken we enkele garages om te zien hoe de trekker en
oplegger aangepast kunnen worden aan de nieuwe eisen van de
overheid als men 40 ton wil vervoeren. Er moet een betere
drukverdeling komen want de zware vrachtwagens rijden het
asfalt kapot. Met een extra lening kan de combinatie worden
aangepast en kan de eigenaar in 2019 de gehele lening gaan
terugbetalen.

De ontvangst bij de gehandicapten in Kongoussi is uitbundig. Het
hele bestuur bestaande uit 30 personen is aanwezig en een
vertegenwoordigster
van het ministerie
Action Sociale.
Het contract voor de
terugbetaling van
40% van het
projectbudget wordt
getekend en we
bezoeken 4
fokkerijtjes. Ook hier
is men voortvarend
aan de slag en de
eerste lammetjes zijn geboren. Totale budget €14.065, waarvan
€9.376 van ZWO en €4.688 van Wilde Ganzen.
In Zimtanga worden we zeer hartelijk welkom geheten door de
chef en Elisabeth. Ze zijn blij dat we erna 4 jaar weer zijn. De chef
heeft in 2017 zijn 50-jarige jubileum als chef gevierd. De nieuwe
schoolkeuken is bijna klaar. Toen de oudercommissie het restant
van het geld kwam ophalen bij de bank, bleken alle rekeningen
geblokkeerd te zijn. De bank is bijna failliet.
Ter plekke een lening
toegezegd, waarmee ze de
keuken kunnen laten
afbouwen.
Komt het geld toch vrij dan
is dat voor ZWO. Totale
budget €2.465, waarvan
€1.643 van ZWO en €822
van Wilde Ganzen.

In Boussé, 50 km N-W van Ouaga brengen we een bezoek aan
een opleidingsatelier voor jongeren. Men leert er metaal bewerken
om eenvoudige landbouwwerktuigen te maken, zoals kruiwagens,
harken spades, etc.
Er zijn nu, mede dankzij ZWO, 16 leerlingen, waarvan 2 meisjes.
Bij ons bezoek was het
atelier nog in opbouw,
maar het zag er
geordend en netjes uit.
Met gereedschap van
Gered Gereedschap
Geldrop heeft men een
goed arsenaal aan
gereedschap. Totale
budget €15.000,
waarvan €10.000 van ZWO en €5.000 van Wilde Ganzen.
In Goué gaan 20 vrouwen aan de slag met kippenfokken. Op
voorstel van Wilde Ganzen krijgt elke vrouw haar eigen fokkerijtje.
Oorspronkelijk zou men 40% terugbetalen, maar dat vond men
erg veel, omdat men elk jaar spaart voor een nieuw fokkerijtje voor
een andere deelneemster.
We onderhandelen en
worden het eens over
20% terugbetaling en
de garantie dat er elk
jaar een nieuw
fokkerijtje bijkomt.
Totale budget €20.000,
waarvan €13.333 van
ZWO en €6.667 van
Wilde Ganzen.

De organisatie Sinignansigi in een buitenwijk van Ouaga vangt
straatkinderen op. Sommigen zijn wees, anderen hebben geen
veilig thuis. Er wonen 5 kinderen intern en 5 bij een pleeggezin.
Ook is er een naaiatelier, waar vrouwen/meisjes tegen een kleine
vergoeding voor zichzelf kleding kunnen naaien, maar soms is er
een order, bv. voor schooluniformen. Dan kunnen de
vrouwen/meisjes er naaien en worden er dan voor betaald. Om de
kosten van de opvang en het onderhoud van het atelier te kunnen
bekostigen gaat men kippen fokken.
Ook hier, want
eieren en
kippenvlees zijn
dé bron van
eiwitten in
Burkina. Ook wil
men stoffen
gaan weven.
Faso Danfani
een fijne
geweven stof.
Zelfs de
president
verschijnt er in op T.V. en maakt er reklame voor. Totale budget
€15.000, waarvan €15.000 van ZWO. Wilde Ganzen betaalt niet
mee, omdat zij het beleid hebben dat kinderen altijd in een gezin
moeten worden opgevangen.
Simon v.d. Maal

PARRAINAGE
Over de parrainage is momenteel weinig te melden. We wachten
nog op een aantal gegevens en nog wat foto’s uit Burkina om te
controleren of alle gegevens nog kloppen.
Maar van belang is wel het volgende:
Dit is Adja Oumou.
Zij woont in Ouagadougou en had bij ons een speciaal plekje in
ons parrainage project, waarin wij schoolkinderen financieel
ondersteunen. Zij, en een jonger broertje, zijn kinderen van een
vader die net voldoende inkomen had om het gezin in leven te
houden en van een moeder met een verstandelijke beperking.
Geld voor school was er niet,
maar zij vonden zelf onze
contactpersoon en via ons project
zijn beide kinderen alsnog naar
school gegaan. Wat later
begonnen dus, maar ze deden
het uitstekend.

ondernemend, maar er moet wel een inkomen zijn en het zou
doodzonde zijn als ze daarvoor in een verkeerd circuit terecht zou
komen. En meestal is dat in zo’n situatie de enige optie…
Normaal doen wij geen projecten voor individuen, maar het zat
ons toch niet lekker. Samen met onze contactpersoon in Burkina
is een plan gemaakt om thuis, met behulp van zonne-energie,
consumptie-ijs te gaan maken voor levering aan bars en
restaurants. Er is een markt voor en het plan ziet er goed uit. Wij
gaan het plan financieren met als voorwaarde dat minstens een
deel van het geld wordt terugbetaald. Elke terugbetaling wordt
dan weer gebruikt voor het project met de schoolkinderen.
Het totale plan kost bijna € 4000 voor installaties, toebehoren,
startvoorraad, garanties en onderhoud.
Zoals gezegd, het past niet echt in ons type projecten en we willen
het graag zo weinig mogelijk ten laste laten komen van onze
normale inkomsten, die trouwens al grotendeels in de reguliere
projecten zitten.
We kunnen dus niet zonder u!!!
Dus, wie helpt? Elke bijdrage is welkom.

Tot onlangs vader overleed.
De jongen is nu overgebracht bij
een instelling (die wij al financieel
ondersteunen) waar hij een vak
kan leren. Dat probleem is dus
geregeld.
Adja Oumou, nu 18 jaar oud en
met 2 jaar voortgezet onderwijs, moet nu haar opleiding afbreken
om voor haar moeder te zorgen. Ze is intelligent en

Ons rekeningnummer: NL77RABO 0159 7399 18 t.n.v. St.
Burkina Faso, o.v.v. Adja Oumou
We houden u op de hoogte.
Mede namens Adja Oumou, hartelijk dank.

