Commissie voor ZWO van de
Protestantse Gemeente te Geldrop-Mierlo
en
Stichting Samenwerking
Geldrop-Burkina Faso

INFORMATIEBULLETIN 63
november 2019
Blijf ook op de hoogte via onze website:
www.geldrop-burkinafaso.nl
partners:

Terreuraanslag in het dorp Zimtanga, Burkina Faso.

Band met Geldrop

In het vorige bulletin heb ik jullie iets verteld over het oprukkende
terrorisme in Burkina Faso, maar het komt nu wel erg dicht bij.
In het weekend van 28/29 september waren Zimtanga en
omliggende dorpen doelwit van een terroristische aanslag. Twintig
mensen kwamen daarbij om het leven, en meer dan 35.000 zijn
op de vlucht geslagen.
Vooral het noorden van Burkina Faso, waar het land grenst aan
Mali, ligt open voor snelle terroristische acties vanuit dat land. De
laatste tijd echter vinden de aanslagen ook steeds verder
landinwaarts plaats. Zimtanga ligt op zo’n 100 km van de Malinese
grens. De vluchtelingen zeggen onder de terroristen mensen te
hebben herkend uit de eigen regio. In dit eens zo vreedzame land
wil men nu bewapende burgerwachten installeren ter bescherming
van de bevolking. Begrijpelijk maar op de lange duur niet zo’n
goed idee met al die wapens onder de bevolking.

Zoals bekend, heeft Zimtanga een speciale band met Geldrop. De
eerste contacten dateren van meer dan 45 jaar terug. Sinds die
tijd zijn er meer dan 50 mensen uit Geldrop gastvrij ontvangen in
Zimtanga. We hebben vanuit Geldrop meerdere projecten samen
met de bevolking kunnen realiseren. Zo zijn er in het jaar 2000
bomen geplant door 20 leerlingen van het Strabrecht College. Ook
hebben we daar een waterpomp geïnstalleerd en groentetuinen
aangelegd. Door een PUMMER uit Geldrop is een oventje
gebouwd en een bakker opgeleid om brood te bakken enz.

Het provinciestadje Kongoussi op 25 km van Zimtanga wordt
overstroomd door vluchtelingen. Uit andere gebieden waren daar
al mensen naar toe gevlucht en deze 35.000 komen daar nog
eens bovenop.
Kongoussi zelf heeft ca. 25.000 inwoners, dus deze
vluchtelingenstroom betekent nogal wat voor het stadje. Er is
gebrek aan van alles en
uitbraken
van
ziekte
liggen op de loer. Er is
dus dringend behoefte
aan hulp.
Op de vlucht naar Kongoussi

Nog in januari 2018 zijn Simon van der Maal en ik in Zimtanga op
bezoek geweest.
De chef van Zimtanga, die ook twee keer op bezoek is geweest in
Geldrop, is inmiddels weer terug in Zimtanga. Er is bescherming
door het leger toegezegd, maar dat kan nog wel even duren. De
meeste mensen zijn gevlucht net in de periode dat de oogst van
het land moet worden gehaald. Onnodig te zeggen wat dat voor
impact heeft.
Zoals al eerder gezegd, er is dringend behoefte aan hulp. Giften
zijn van harte welkom
NL25INGB 0663 0132 91
t.n.v. Comissie ZWO
onder vermelding van “noodhulp Zimtanga”
Piet Bakker

Nieuws van de projecten in Burkina.
Het proefproject in Boussé, 60 km boven de hoofdstad Ouaga,
voor de vakopleiding van jongeren is afgesloten en geëvalueerd.
Er zijn 12 jongens en twee meisjes opgeleid in lassen en
metaalbewerking.
Men
heeft
geleerd
om
kleine
landbouwwerktuigen te maken, zoals harken scheppen, haks,
ezelwagens en pousse-pousses.

Die laatste zijn een uitkomst voor vrouwen en meisjes, want het is
een soort kruiwagen,
waarop
ze
4
waterkannen van 20
liter kunnen vervoeren.

Pousse-pousse

Helaas heeft eén van
de meisjes de opleiding niet afgemaakt, ze bleek zwanger te zijn
toen ze aan de opleiding begon.
Bila Sawadogo, de initiatiefnemer van het proefproject, wil graag
de opleiding voortzetten en uitbreiden en hoopt daarmee
erkenning van de overheid te verkrijgen. Wilde Ganzen heeft het
proefproject medegefinancierd en wil ook weten wat het vervolg is.
Het vervolgproject houdt in dat er grond aangekocht moet worden,

3 gebouwen gebouwd moeten worden, een voor de lasafdeling en
een voor de metaalbewerking en een voor het verblijf van de
jongeren, waarbij specifiek rekening gehouden wordt met de
onderkomens van de meisjes, aparte wc en douches en
slaapruimte. Sommige jongeren wonen bij gastgezinnen, anderen
bij de opleiding. Al met al een zeer ambitieus plan. Helaas zijn de
kosten navenant: ruim €600.000 euro en dat is echt teveel voor
ZWO, dus we hebben het project moeten afwijzen.
Weven door 20 vrouwen van verbeterde
weefstoffen genaamd Faso Danfani. Alle
vrouwen zijn opgeleid in de nieuwe
techniek van weven. De eerste lappen
stof zijn gemaakt en daarvan is ook
kleding gemaakt, maar de verkoop wil
nog niet erg vlotten. Men hoopt aan het
eind van dit jaar meer te verkopen als
vrouwen zich in het nieuw gaan steken
voor Kerst en Nieuwjaar.
Nieuw is de aanvraag van een water- en
veeteeltproject in het dorp Peele met
circa 6000 inwoners op 45 km ten zuiden
van Ouaga in de richting van Pô. De
vrouwen hebben momenteel slechts een
waterpoel om water uit te halen, zowel
voor de tuinen als om te drinken. Voor
water uit een pomp moeten ze zo’n 3 km lopen. Het gehele project
omvat de aanleg van een geboorde put van 52 m diep met daarop
een elektrisch aangedreven pomp op zonne-energie. De pomp
levert het drinkwater en pompt water in een tank op een
verhoging.

Vanuit de tank lopen pvc-buizen
naar de tuinen. Aan het begin
van de tuinen worden daarop
slangen aangesloten met kleine
gaatjes, waardoor bij elke plant
druppels terechtkomen. Met
deze druppelmethode krijgen de
planten water en wordt er geen water verspild. Zeer efficiënt. Met
deze uitbreiding van de tuinen wil men zelfvoorzienend worden
wat groenten betreft. Daarnaast wil men schapen gaan fokken.
Dit project lijkt sterk op het project in Fada, waar ervaring is
opgedaan. De groep Yanyema uit Fada helpt nu ook andere
groepen om druppelirrigatie toe te passen en de restanten van de
tuinen als voer voor de schapen te gebruiken en de mest van de
dieren voor de tuinen te gebruiken. De totale kosten bedragen
circa 25.000 euro. Als Wilde Ganzen het project goedkeurt dan
moet ZWO €16.667 betalen en dat is mogelijk met het huidige
saldo. Omdat er geld verdiend wordt met de activiteiten willen we
dat een deel van de investering terugbetaald wordt.
Een ander nieuw project is de verwerking van zoete aardappelen
door 23 telers in meerdere dorpen. Momenteel wordt de oogst
verkocht aan handelaren. Men wil met het project de aardappelen
zelf gaan bewerken, bijvoorbeeld door ze te drogen en te
vermalen tot aardappelmeel. Dat meel kan gebruikt worden in
diverse soorten maaltijden.
Het is een best omvangrijk project. De totale kosten zijn ruim
€40.000, hiervan kunnen de aanvragers zelf €6300 betalen. We
moeten dus nog meer geldschieters vinden voor dit interessante
project. Geprobeerd wordt via de PUM, organisatie van
gepensioneerde deskundigen, om een onderzoek te laten doen
naar de mogelijkheden en de haalbaarheid. Wordt vervolgd.
Simon v.d. Maal, 22-10-2019

Transport 2019
We hebben dit jaar weer een transport kunnen realiseren samen
met Gered Gereedschap.
Er is voor ruim 2,5 m3 in de container van Henk van Ingen
geladen. Piet Bakker had een aanhanger gehuurd en daarmee
hebben we het gereedschap naar Dirksland gebracht en in de
container geladen. En dat was een zwaar karwei, want
naaimachines van 10 tot 25 kg moesten soms tot 2,5 m hoogte
gestapeld worden om een zo groot mogelijke pakkingsdichtheid te
krijgen, maar de kisten moeten ook muurvast staan, want op zee
gaat de container stevig heen en weer.
De lading bestond onder andere uit 28 elektrische en 3
handnaaimachines, 2 lasapparaten, 2 kisten met autogereedschap, 8 decoupeerzagen, 1 houtdraaibank en enkele
kisten met handgereedschap.
Al het gereedschap zal in Burkina verdeeld worden over diverse
belanghebbende groepen. Men verwacht dat de container eind
december in Burkina aankomt, zodat de begunstigden in januari
2020 de spullen kunnen gaan gebruiken.
Simon v.d. Maal

Bericht van Rolf Pelleboer
Afgelopen maanden is er via de Stichting Samenwerking Geldrop
Burkina Faso geld ingezameld voor een röntgenapparaat voor
het ziekenhuis van dr. Felix Kohol in Ouagadougou, Burkina Faso.
Dit ziekenhuis is in 2006 opgericht om met name de sterfte aan
vrouwen en baby’s bij de geboorte terug te dringen. Daarnaast
komen er veel patiënten met allerlei kwalen, onder andere ook
veel patiënten met botbreuken (er zijn veel verkeersongelukken)
en mensen met hart- en longklachten.

Dr Rolf Pelleboer, oud kinderarts van het Catharinaziekenhuis te
Eindhoven en oud tropen- arts, gaat daar elk jaar heen om de
werkers in de kliniek te bemoedigen, extra medische spullen mee
te nemen en reanimatielessen voor pasgeborenen te verzorgen.
Hij kent Felix nog uit zijn tropentijd in Nigeria.
Er was een röntgenapparaat maar dat heeft nooit gefunctioneerd
helaas. Een hele urgente nood was dus een eenvoudig mobiel
röntgentoestel.
Röntgenapparaat voor
Dr. Kohol

We zijn heel blij en dankbaar om u
te kunnen melden dat de
benodigde gelden er nu zijn!
Dankzij veel vrijgevigheid van
velen en hulp van de Wilde
Ganzen is er zelfs meer dan
genoeg! Er is zelfs geld voor een
onderhoudscontract!
Het röntgenapparaat is inmiddels
met een container onderweg naar
Burkina en we hopen dat die in december van dit jaar aankomt.
Mocht u eventueel nog meer willen weten over dit project of de
kliniek van dr Felix Kohol, laat het me weten.
Met vriendelijke groet,
Rolf Pelleboer
r.pelleboer@icloud.com
06-48083119

Parrainage
Naast alle ellende die de bevolking van Burkina overkomt lijkt het
er op dat de kinderen van ons project weer gewoon naar school
gegaan zijn. Op dit moment worden de scholen in Ouagadougou
bezocht, waarbij de ouders of verzorgers zoveel mogelijk
betrokken worden. Tevens worden er fotootjes gemaakt voor
zover dat nog niet gebeurd was. Bij die worden gelegenheid
worden ook de financiële bijdragen betaald en worden zo nodig
nog afspraken gemaakt over de besteding.
Het is de bedoeling dat daarna geprobeerd wordt om de ouders
waarvan kinderen op de basisschool van Kourpelé zitten plus die
van
enkele scholen in Kongoussi bij elkaar te krijgen in
Kongoussi. Het dorp Kourpelé ligt in het gebied waar reizen niet
wordt aangeraden. Dat geldt trouwens ook voor Kongoussi,
waarheen het merendeel van de vluchtelingen uit de regio gegaan
is. Onze contactpersoon, Viviane, vindt het niettemin noodzakelijk
om ter plaatse vast te stellen hoe de situatie is en of ook
daadwerkelijk alle kinderen op school teruggekeerd zijn.
Het is overigens triest dat enkele ex-leerlingen van het Lycée van
Zimtanga die tot voor kort ook via de parrainage gesteund werden,
bij de recente aanslagen familieleden verloren hebben.
Er is ook goed nieuws.
Er zijn weliswaar enkele deelnemers gestopt, maar er hebben zich
in de laatste maanden meerdere nieuwe sponsors gemeld. Dat
kwam goed uit want we hadden een aantal kinderen die nog niet
(of niet meer) aan een sponsor gekoppeld waren. Toen kwam
Viviane nog met een lijstje van 6 kinderen, voorzien van het
predicaat “dringend”. We besloten dat we die nog wel “eventjes”
uit ons reservepotje konden betalen en dat is gebeurd. Daarmee
is het aantal kinderen in het programma tot 118 gestegen!

In augustus was er het Goed-Doel-Toernooi van de Golfclub
Gulbergen en de opbrengst was dit jaar bestemd voor de
parrainage. Ondergetekende (l) mocht het mooie bedrag van
€1100 in ontvangst nemen waarmee we 3 kinderen tot hun 18e
jaar kunnen ondersteunen. Geweldig!

Kosten per kind slechts € 40 per jaar, waarvan o.a. de
ouderbijdrage en noodzakelijke schoolspullen betaald worden,
zodat de kinderen, voor zover het voorzieningen betreft,
onbezorgd naar school kunnen.
Marius van Brugge.
marius@vanbrugge.net

.
Adja Oumou

Daarna kwamen nog 3 nieuwe aanmeldingen voor in totaal 5
kinderen en –van een bestaande sponsor- een extra bijdrage van
€ 400 met nog een toezegging voor komende jaren! Daar zijn we
erg blij mee.
Al met al lijkt het er op dat we nog wat zullen groeien en dat er wat
reserves blijven voor noodgevallen.
Nieuwe aanmeldingen blijven natuurlijk meer dan welkom!
Kinderen die het nodig hebben zijn er genoeg.
Onze bankrekening:
NL77RABO 0159 7399 18 t.n.v. Stichting Burkina Faso o.v.v.
“parrainage”.

We hadden hier ruimte vrij gelaten voor een laatste artikeltje over
Adja Oumou. Voor zover we weten uit eerdere contacten gaat het
haar en haar broer wel goed. Ze in de avond weer naar school en
haar broer volgt nu een vakopleiding. Alle kosten worden betaald
uit de opbrengst van Adja’s ijsmakerij, dus beiden zitten niet meer
in het programma van de parrainage! Dat weten we al een tijdje,
maar we wilden graag nog een update. Die is wel naar ons
gemaild maar niet aangekomen en vervolgens zitten we zonder
verbinding.
We wilden het bulletin nu toch afronden, dus de rest komt een
volgende keer.
Marius van Brugge

