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Twintig vrouwen een eigen weverijtje.  
 
Er gaat een project van start voor 20 vrouwen om fijne stoffen te 
gaan weven. Onder deze 20 vrouwen zijn er 4 met een handicap: 
3 zijn stom en 1 heeft een bochel. 
 
In Burkina Faso is een beweging op gang gekomen om producten 
uit eigen land te gebruiken. 
Eén van deze producten is kleding gemaakt van fijn geweven 
stoffen, genaamd Faso Danfani. 
De president komt op T.V. in een pak gemaakt van Faso Danfani 
en maakt er ook reclame voor. Mensen moeten deze stoffen 
kopen en trots zijn op het product uit eigen land. 
In het door Wilde Ganzen goedgekeurde project gaan 20 vrouwen 
deze stoffen weven. Deze vrouwen hebben tot nu toe geen kans 
gekregen om zich te ontwikkelen en geld te verdienen om zichzelf 
en hun gezin te onderhouden. 
 
Samen met onze partner Viviane Gnoumou in Burkina en Sandra 
v.d. Berg van Wilde Ganzen en vertegenwoordiging van de 
vrouwengroep is er een businessplan opgesteld. Kosten en baten 
zijn in kaart gebracht en risico’s zijn ingeschat.  
 
De vrouwen krijgen een opleiding van 2 maanden in het weven 
van de fijne stoffen door 2 leraressen. Ook worden de vrouwen 6 
dagen onderwezen in het onderhoud van de weefgetouwen en het 
beheer van het geld. Er komt een beheercomité voor de financiën, 
dat daarvoor een aparte opleiding krijgt. Er moet geld 
gereserveerd worden voor reparatie en onderhoud, maar er moet 
ook geld opzij gelegd worden om 50% van de totale investering 
terug te betalen. Het eerste jaar geen terugbetaling en daarna 
gedurende 5 jaar ieder jaar 10%. Van dit geld wordt later weer 
een nieuw project gefinancierd in Burkina Faso.  
De groep gaat samenwerken in een coöperatie met individuele en 

collectieve verantwoordelijkheden. Elke vrouw is verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van de door haar geweven stoffen. Samen 
zorgen ze er voor dat de gevraagd hoeveelheid stoffen geweven 
worden. 
 
Voor de verkoop is er een commercieel medewerkster, die de 
markt kent en contacten legt met potentiele afnemers.  
 
 
         Op de foto een voorbeeld van een hangar met weefgetouwen.  

 
 
 
Simon v.d. Maal 
 



 
Burkina halverwege meerjarenplan 
 
In het vorige bulletin vertelde ik dat we tijdens ons bezoek 
voorzichtige tekenen van vooruitgang hadden gezien in Burkina. 
Slechts gebaseerd op subjectieve waarnemingen tijdens een 
veertiendaags verblijf, is het nu tijd om eens naar de harde cijfers 
te kijken. Dat blijkt echter nog helemaal niet zo gemakkelijk te zijn. 
Een poging: 
Na de onlusten van 2014 is de Burkinese overheid met een 
meerjarenplan gekomen voor de jaren 2016 tot 2020. De 
uitvoering van dit plan, het zgn. “Plan National de Développement 
Economique et Social (PDNES)” is nu ongeveer halverwege. 
 
Na een uitvoerige analyse van Burkinese economische situatie 
komt het plan met de volgende doelen voor 2018 en 2020: 
 
Indicatoren 2015 target 

2018 
target 
2020 

percentages onder de 
armoedegrens 

40,1 % 38 % < 35 % 

percentages onder de 
armoedegrens in het landelijk 
gebied 

47,5 % 44 % < 38 % 

economische groei 4,0 % 8,2 % 8,0 % 
aandeel maakindustrie in BNP 
(bruto nationaal product) 

6,6 % 
 

8 % 12 % 

aandeel maakproducten in 
export 

10,6 % 15 % 20% 

arbeidsproductiviteit in 1000 
FCFA 

818,6 950 1050 

gemiddeld aantal gecreëerde 
arbeids- 
plaatsen per jaar  

22.700 > 50.000 > 50.000 

bevolkingsgroei 3,1 % 2,8 % 2,7% 

Op de site van de Burkinese overheid wordt je niet veel wijzer als 
het gaat om resultaten halverwege. 
 

 
 
In 2017 en ook in 2018 blijken er wel diverse conferenties over de 
voortgang van het plan geweest te zijn. De verslagen daarvan zijn 
ook allemaal wel op internet te vinden, maar harde cijfers 
ontbreken. Wel heel mooie verhalen en foto’s van prachtig 
geklede hoogwaardigheidsbekleders aan ellenlange 
vergadertafels. (zie foto) 
 
Dan maar eens snuffelen op sites van o.a. de Wereldbank. Daar 
vind je cijfers van een aantal van de gestelde doelen: 
 
• Percentages onder de armoedegrens: 

Het percentage van is 2003 tot 2015 gedaald van 51% naar 40 
%. Een dalende trend die vermoedelijk na 2015 wel doorzet, 
maar waarvan ik geen cijfers heb kunnen vinden. Ook de 
percentages voor het landelijk gebied ontbreken. 



 
• Economische groei: 

2015 !4%, 2016 ! 5,6%, 2017 ! 6,6%; eerste helft 2018 ! 6,6 %. 
Er is dus duidelijk economische groei, maar die blijft wel met 1,6% 
achter op de doelstelling voor 2018. 
 

• Aandeel maakindustrie in BNP: 
2015 ! 6,62%, 2016 ! 6,62%, 2017 ! 5,57%. Het cijfer daalt dus in 
plaats van te stijgen. Eén van de grote oorzaken is de opkomst van 
“Canadese” goudmijnen, die het BNP opkrikken maar natuurlijk niet 
het aandeel van de maakindustrie. In absolute zin kan de 
maakindustrie best gegroeid zijn maar daarover heb ik niets kunnen 
vinden. 
 

• Aandeel maakindustrie in export: 
2014 ! 10,6%, 2015 ! 13%, 2016 ! 11,7%. Voor 2017 en volgende 
jaren heb ik geen percentages kunnen vinden, maar gezien het feit 
dat alleen al goud, edelstenen, katoen, ertsen en fruit in 2018 voor 
95,8 % verantwoordelijk zijn voor de Burkinese export wijst er op dat 
de beoogde targets bij lange na niet gehaald worden. Hier is 
natuurlijk hetzelfde mechanisme aan het werk als bij het aandeel 
maakindustrie hier boven. De Burkinese bevolking profiteert 
trouwens niet of nauwelijks van deze mijnen. 
 

• Arbeidsproductiviteit in 1000 FCFA: 
Geen cijfers bekend 

 
• Aantal gecreëerde arbeidsplaatsen per jaar: 

Geen cijfers bekend 
 

• Bevolkingsgroei: 
Vanaf 2010 (3,07%) is de bevolkingsgroei licht afgezwakt. Op zich een 
goed teken maar het is nog ver verwijderd van de doelstelling. Dit is 

een verontrustend beeld.  
2015 ! 2,98%, 2016 ! 2,96%, 2017 ! 2,93 %, 2018 ! 2,91% tot nu 
toe, i.p.v. 2,8%. 

 
Conclusie: ondanks het ontbreken van een aantal cijfers is het 
beeld dat de realisaties achterlopen op de targets. Hier en daar is 
wel sprake van lichte vooruitgang, maar het gaat langzaam. 
 
Ik eindig met een citaat van een landgenoot die al jaren in Burkina 
woont. Terwijl hij schrijft hoort hij commentaar van de TV op de 
achtergrond: 
 
“Maar in 2018 moest met man en macht vooruitgang 
geboekt worden, zei de TV-stem, vooral op het gebied 
van veiligheid en de strijd tegen het terrorisme, en van 
voorzieningen van drinkwater en elektriciteit, - en dit 
laatste in de lijn van het succesvolle resultaat, vorig jaar, 
van de zonne-energie centrale – “de grootste  in West 
Afrika”, zei de TV-man met gepaste trots en lichte 
stemverheffing , “met 129 600 panelen, op een terrein 
van 60 ha, waardoor 660 000 personen van elektriciteit 
voorzien kunnen worden, en …”.. en op dat  moment viel 
de stroom uit…..!!” 
 
Piet Bakker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Transport naar Burkina. 
 
Afgelopen augustus hebben we met een container van de 
organisatie CAMA Zending ongeveer drie kuub opgeknapt 
gereedschap naar Burkina kunnen versturen. Deze club of 
eigenlijk moet ik zeggen deze meneer , Anco van Bergeijk, verblijft 
samen met zijn vrouw ieder jaar minstens een half jaar in West 
Afrika, o.a. ook in Burkina. Zij kopen hier in Nederland afgewerkte 
batterijen uit elektrische auto’s, peppen die opnieuw op, en 
transporteren ze naar West Afrika. Voor statisch bedrijf als opslag 
voor elektriciteit uit zonne-energie kunnen de batterijen nog jaren 
lang mee. Anco installeert zelf in diverse West-Afrikaanse landen 
van deze opslag-eenheden, vandaar ook zijn langdurig verblijf in 
die landen.  
De container is inmiddels aangekomen in Mali en Anco doet zelf 
het transport van Bamako naar Ouagadougou, omdat hij toch die 
kant op moest. Fantastisch!!   
 

Piet Bakker 
 
 
Parrainage 
 
Het nieuwe schooljaar is begin oktober weer van start gegaan met 
in ons programma 105 kinderen. Het aantal is wat teruggelopen, 
hoofdzakelijk omdat leerlingen vertrokken zijn of hun opleiding 
voltooid hebben. Enkele sponsors zijn gestopt en enige andere 
zijn overleden. De betreffende kinderen zijn ondergebracht bij 
andere deelnemers of er wordt tijdelijk voor betaald vanuit het 
fonds dat we hiervoor in het leven geroepen hebben.  
 
Het merendeel zit op de basisscholen van Kourpellé en NONG 
TAABA A en B in  Ouagadougou. Daarnaast nog een aantal op 
middelbare scholen, waarbij de contacten onderhouden worden 
via de basisscholen waar ze oorspronkelijk op zaten. 

 
Er zijn wel wat veranderingen. 
 
Het experiment om gehandicapte kinderen te ondersteunen is 
geen onverdeeld succes geworden. Enkelen blijken best te 
kunnen leren, maar voor de meesten bleken de beperkingen niet 
te overbruggen met de voorhanden middelen. Zij zullen 
aangewezen zijn op hulp van andere instellingen. 
 
Verder is besloten om de duur van de ondersteuning te beperken 
tot leerlingen de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. Dat houdt in 
dat dit seizoen voor een flink aantal “jong-volwassenen” het 
project stopt. Dat betekent dus ook dat er ruimte komt voor jonge 
kinderen vanaf het volgende seizoen. 
 
Op dit moment  wordt een controle uitgevoerd of alle kinderen van 
de lijst daadwerkelijk op school zijn. Begin oktober ontbrak er nog 
een aantal en werd besloten vanaf half november een en ander 
nogmaals te controleren. Ook met ouders of verzorgers wordt 
gesproken, thuis of op de school.  
 
We houden u op de hoogte. 
 
Voor wie nog niet bijgedragen heeft voor 2018: 
Graag € 40 per kind (iets extra voor ons fonds mag ook!) op 
rekening 
NL77RABO 0159 7399 18 t.n.v. St. Burkina Faso o.v.v. 
“parrainage”.  
 
Voor meer informatie of nieuwe aanmeldingen : 
marius@vanbrugge.net 
 
 
Marius van Brugge 
 



 
 
 
 
Tour du Faso 
 
Van 26 oktober tot 4 november is in Burkina de alweer 31e Tour du Faso 
verreden, een  wielerronde over 10 etappes. Burkina kan zijn geluk niet 
op want er is een Burkinese winnaar, Mathias Sorghi. Na de vierde 
etappe heeft hij de gele trui niet meer afgegeven. Op 13 seconden is als 
nummer twee de Nederlander, Sjors Handgraaf geëindigd. Ondanks een 
snikhete dag werd de laatste etappe van 128 km toch met een 
gemiddelde snelheid van 42,4 km/u afgelegd. Uiteindelijk haalden 57 
coureurs de finish, met de Togolees Nyouleleng Tchalem als laatste. De 
Burkinese autoriteiten waren verrukt dat het evenement zonder 
incidenten en aanslagen is verlopen. Tragische noot daarbij is dat ze 
voorbijgaan aan het overlijden van de Belgische renner Gunther Cuylits, 
die als achtste eindigde maar kort na de finish in elkaar zakte. Hij was 
37 jaar.  
 

 
 
 
Simon v.d. Maal 
 

 
 
 
 
 
Adja Oumou 
 
In ons vorig bulletin hebben wij u de situatie rond Adja Oumou 
voorgelegd en hoe we een miniproject startten om een en ander 
op de rails te krijgen.  
 
Dat is gelukt. Dank zij heel veel giften, van € 5 tot zelfs € 500 is 
het benodigde geld er gekomen. De benodigde apparatuur was al 
snel aangeschaft en het maken van ijs was al meteen aan de 
gang. Natuurlijk niet helemaal zonder tegenslagen. Tijdens het 
regenseizoen is wateroverlast niet altijd te voorkomen en zo liepen 
ook de vriezers enige schade op. De reparatie was snel klaar en 
het werk kon doorgaan.  
 
Tijdens de regens is er trouwens toch minder vraag naar ijs. In die 
periode had Adja ook wat tijd om voor haar moeder te zorgen toen 
het daarmee wat slechter ging. 
 
We verwachten een dezer dagen weer een nieuw verslagje, maar 
helaas was dat nu nog niet binnen. Een volgende keer meer. 
 
Marius van Brugge 


