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Terrorisme en Covid-19 in Burkina Faso, 
 
Deze bijdrage is gemaakt met gegevens uit verslagen van een relatie uit 
Burkina Faso. Wij ontvangen deze maandelijks en we denken dat de 
informatie daarin wel eens betrouwbaarder zou kunnen zijn dan datgene 
wat door de officiële kanalen wordt verspreid. 
De afzender heeft in Burkina Faso twee centra opgericht voor de lokale 
bevolking. Kinderen en jongvolwassenen krijgen daar onderwijs in lezen, 
schrijven en rekenen. Ook wordt er voorlichting gegeven over HIV/Aids.  
De verslagen  worden de laatste maanden voor een groot deel gevuld 
met een treurige opsomming van gepleegde terreuraanslagen. Het 
wordt er niet vrolijker op in Burkina. De achterdocht en vijandigheid 
tussen eens vreedzaam naast elkaar levende groepen in de bevolking 
wordt door de jihadisten aangewakkerd. Ook het vertrouwen van de 
bevolking in de regering en het leger wordt steeds kleiner, zeker in de 
gebieden ver van de hoofdstad Ouagadougou. Mensen zijn daar vaak 
net zo bang voor het leger en de politie als voor de jihadisten. Er wordt 
zelfs beweerd dat leger en politie soms dorpen van de Peul binnenvallen 
op zoek naar jihadisten en dan lukraak mensen arresteren die daarna 
soms op wonderbaarlijke wijze ‘s nachts in de politiecel “overlijden”. 
Volgens politiewoordvoerders is er geen tijd voor lijkschouwingen omdat 
de lijken snel ontbinden bij de vaak extreem hoge temperaturen. 
Via de officiële media worden daarentegen vaak successen gemeld in 
de strijd tegen het jihadisme. Het gaat dan over “onze dappere 
soldaten”.  
In de regio ten zuiden van de hoofdstad en de hoofdstad zelf is het nog 
relatief rustig, Vandaar dat de meeste van onze projecten daar op dit 
moment worden uitgevoerd. Het is nu zaak om de bevolking niet in de 
steek te laten, en daar waar mogelijk hulp te bieden en door te gaan met 
het ondersteunen van projecten. Dank zij uw hulp lukt dat nog aardig. 
 
Een tweede hoofdstuk waarbij enig gezond wantrouwen naar de 
officiële berichtgeving op zijn plaats is vormt de berichtgeving over de 
Corona crisis.  
 

De cijfers van midden 
juli voor Burkina Faso 
ziet u in bijgaande 
tabel. Dit zijn de 
officiële cijfers. 
 
 
De laatste tien dagen 
zijn er dus geen 
mensen meer 
overleden aan Covid-
19. De meeste 
besmettingen in 
Burkina Faso komen 

voor in de twee grote steden Ouagadougou en Bobo-Dioulasso. 
Burkinabè die uit het buitenland terugkeren, moeten twee weken in 
quarantaine, om besmettingsgevaar te verkleinen. Overigens gebeurt 
dat zelden omdat de grenzen en de vliegvelden zijn gesloten 
Volgens de minister van Volksgezondheid, Madame Claudine Lougué, is 
er in Burkina Faso een lichte daling van besmettingen te zien, maar 
“voorzichtigheid blijft geboden”. Ook in Burkina Faso lijken er meer 
mannen dan vrouwen te sterven aan Covid. Burkina Faso is op weg 
naar het einde van de pandemie is het officiële optimistische 
commentaar. Als de cijfers niet liegen dan lijkt de uitbraak daadwerkelijk 
onder controle.  
Het lijkt logisch dat de meeste besmettingen in de grote steden 
plaatsvinden. Wel moet daarbij bedacht worden dat uit de rest van het 
land de gegevens niet zo makkelijk doodringen in de officiële 
statistieken en dat er dus waarschijnlijk meer gevallen zijn, juist in 
regio’s waar de gezondheidszorg minimaal georganiseerd is en soms 
zelfs afwezig.  
Overigens lijkt het er wel op dat het Afrikaanse continent minder zwaar 
getroffen wordt dan de rest van de wereld. 
Piet Bakker  

 
 
 

 cumulatieve 
aantallen 

cumulatief 
aantal 
doden 

aantal 
genezen 

18/7 1047 53 887 
17/7 1045 53 887 
16/7 1038 53 882 
15/7 1038 53 882 
14/7 1037 53 870 
13/7 1036 53 869 
12/7 1036 53 869 
11/7 1033 53 869 
10/7 1020 53 862 
9/7 1005 53 862 



 
Irrigatieproject Burkina Faso goedgekeurd door “Wilde 
Ganzen” en “Nacht van de Fooi”  
 
Eens per jaar wordt er door studenten in verschillende steden actie 
gevoerd voor ontwikkelingsprojecten. Deze actie vindt plaats in mei. De 
studenten proberen plaatselijke cafés en restaurants er toe over te halen 
om voor één avond/nacht de fooienpot te besteden aan projecten in 
derdewereld landen. Ieder jaar wordt op deze manier zo’n 30 à 40 
duizend euro bij elkaar gebracht. Samen met de subsidie die Wilde 
Ganzen daar nog bovenop doet is dat genoeg voor vier à vijf projecten. 
Het projectbedrag mag maximaal € 20.000 zijn.  
 
Het door ons ingediende project behelst het slaan van een put in het 
dorp Peélé. Op die put wordt een pomp geplaatst. Door middel van 
druppelirrigatie wordt dan tuinbouw mogelijk gemaakt. Tevens willen de 
vrouwen van het dorp Peélé schapen aanschaffen om daarmee een 
fokprogramma op te starten. Het is dus een “commercieel” project, 
reden waarom ZWO een gedeelte bijdraagt in de vorm van een lening. 
De totale projectsom bedraagt € 26.753. Onze lening (voorschot) 
bedraagt € 6.860. Hiermee voldoen we dus aan de eis van NvdF dat 
voor hen een project maximaal € 20.000 mag kosten. De vrouwengroep 
in Peélé is zeer gemotiveerd. Tot nu toe gebruiken ze water uit een poel 
die ieder jaar in de regentijd vanuit een rivier gevuld wordt. In de droge 
tijd is er geen water voorhanden en moeten ze dat zo’n vier km. 
verderop gaan halen. De poel wordt gebruikt voor drinkwater, om kleren 
in te wassen en als drenkplaats voor het vee  Je kunt je dus een 
voorstelling maken van de  
hygiënische omstandigheden.   
Peélé ligt veertig km. onder Ouagadougou. Vooralsnog is het daar 
relatief rustig. 
 
We hebben al vaak geprobeerd om een project via NvdF goedgekeurd 
te krijgen. Deze keer was het eindelijk raak en valt “ons” project in de 
prijzen.  Op 25 januari hebben we in Utrecht een presentatie gegeven  
voor het organiserend comité van de studenten.  
Door de coronacrisis kon de actie uiteraard niet plaatsvinden in mei. Dat 
zal op een nader te bepalen tijdstip plaatsvinden, maar Wilde Ganzen 

heeft het benodigde geld nu al beschikbaar gesteld zodat de uitvoering 
van het project inmiddels gestart is. 
 
Piet Bakker 
 
 

  
Bidons vullen met drinkwater in Peelé 
 
 
 
 
 
 
Dank voor noodhulp  
 
Nadat ook de regio Zimtanga werd getroffen door terroristische 
aanslagen was een vluchtelingenstroom op gang gekomen. Vanuit de 
Commissie ZWO van de Protestantse Gemeente Geldrop-Mierlo is toen 



 
een actie gestart om geld in te zamelen voedselhulp. 
 

Van de opbrengst is 
3600 kg mais gekocht. 
Op 17 april zijn in 
aanwezigheid van de 
Chef van Zimtanga, de 
burgemeester en 
vertegenwoordigers van 
de vluchtelingen de 
levensmiddelen 
symbolisch 
overhandigd. Daarna is 
de mais verdeeld over 
118 gezinnen met in 
totaal 642 personen. 
 
Wij hebben een officiële 

dankbrief uit Zimtanga gekregen. Men geeft aan dat dit voedsel veel 
heeft bijgedragen aan de verlichting van de leefomstandigheden en men 
is daarvoor zeer erkentelijk. Er zijn foto’s bijgevoegd van de betrokkenen 
en de zakken mais. 
 
 
 
 
Projecten, stand van zaken begin juni 2020. 
 
Onze partner Viviane heeft een 7-tal projecten voorgesteld om te 
laten uitvoeren. 

1. In Koubri, 30 km van Ouaga, wil een groep van 30 gezinnen, totaal 269 
personen, een ½ ha via druppelirrigatie gaan bevloeien. Opbrengst 
voor eigen gebruik en het meerdere om te verkopen. 

2. In Zanré, 185 km ten oosten van Ouaga wil een vrouwengroep een 
restaurant beginnen om geheel zelfvoorzienend te worden. 

3. In Kiritenga, een dorp met 10.000 inwoners, wil men een waterpomp, 
want de bestaande put staat regelmatig droog en dan moeten de 
vrouwen en meisjes km’s lopen om drinkwater te halen. 

4. In Rôlôh, een dorp met 12.000 inwoners,  is dezelfde vraag als in 
Kiritenga, maar daar wil men ook een groentetuin aanleggen. 
Opbrengst in eerste instantie voor eigen gebruik, maar het meerdere 
verkopen de vrouwen op de markt. 

5. In Goabga, met dezelfde vraag als Kiritenga. Er is een pomp, maar die 
functioneert niet wegens te ondiepe boring. Tevens is het beheer niet 
goed geregeld. Het beheer is nu essentieel onderdeel van het project. 

6. In Ouaga wil men “straatmeisjes en jonge moeders” een opleiding 
geven, zodat ze in een gezin kunnen gaan werken 

7. Toiletten, inclusief handwasgelegenheid voor een scholencomplex aan 
de rand van Ouaga. Tevens worden bij elk lokaal een 
handenwasgelegenheid gemaakt, opdat de leerlingen voordat ze het 
lokaal betreden hun handen kunnen wassen. Dit in het kader van 
Covid-19 en een verbeterde hygiëne. Er is ook voorzien in een 
voorlichting over hygiëne. Op deze school zitten veel van de 
parrainage kinderen. 

Alle bovenstaande projecten hebben een budget van circa 15.000 euro 
en zijn in principe subsidiabel door Wilde Ganzen. 
Naast project nr. 7 is er nog geld voor 2 projecten. 
Tijdens de ZWO-vergadering van 9 juni hebben we onze voorkeur 
uitgesproken voor project 1. Maar er moet ook meer informatie komen 
over project 2. Zoals: zijn er meerdere restaurants in het dorp, hebben 
de vrouwen ervaring met het beheer van een zaak, kan het project 
uitgebreid worden met groenteteelt en het fokken van kippen en of 
varkens, etc , want dan kunnen we het indienen bij het Anton Jurgens 
fonds. Als het door dit fonds wordt goedgekeurd dan betaalt het fonds 
alle kosten. Project 1 past in ons beleid om groepen een duwtje in de 
rug te geven, zodat ze daarna zelfstandig verder kunnen. 
Projecten 3, 4 en 5 lijken veel op elkaar en we stellen voor dat onze 
partner Viviane een keuze maakt. 
Project 6 vinden we onvoldoende onderbouwd. Zo’n opleiding moet door 



 
de overheid opgezet worden, zoals Aides Familiales. We hebben 
Viviane daarom geadviseerd om bij Aides Familiales te gaan praten. 
Project nr 7 is reeds bij Wilde Ganzen ingediend voor subsidie. Mogelijk 
krijgen we meer subsidie in het kader van projecten, die helpen om het 
corona virus te bestrijden. 
 
Simon v.d. Maal 
12 juni 2020 
 
 
 
Projecten in Burkina, actueel overzicht juli 2020. 
 
We zijn al halverwege in het jaar 2020 en dus is het nuttig om weer eens 
de stand van zaken rond de projecten te vertellen. 
Het transport van naaimachines en Gered Gereedschap is in januari in 
Burkina aangekomen. De spullen zijn verdeeld over de verschillende 
aanvragers. Het transport heeft iets meer dan 500 euro gekost en nu 
kunnen heel veel mensen aan de slag met gereedschap of een 
naaimachine. 
De gehandicapten in Kongoussi, die zijn gestart met het fokken van 
schapen, hebben hun eerste terugbetaling à 1147 euro gedaan. Het 
geld blijft in Burkina en wordt gebruikt voor de parrainage, zodat we voor 
dat bedrag geen geld naar Burkina hoeven over te maken en kunnen 
gebruiken voor projecten. 
De 20 vrouwen in Goué, die kippen zijn gaan fokken, betalen binnenkort 
ook hun eerste bedrag à 1000 euro terug. Het fokken van kippen ging 
niet naar wens door ziekten. De vrouwen zijn daarom overgeschakeld 
naar het fokken van varkens, dat levert meer op en heeft kennelijk 
minder last van ziektes. We hadden het wel op prijs gesteld als de 
vrouwen dat met ons hadden overlegd. Nu kwamen we er achter bij de 
eindevaluatie, die Viviane ter plaatse heeft gedaan. Een goede leer voor 
een volgende keer. 
Ook Adja Oumou, die we geholpen hebben om een bedrijfje te beginnen 
met ijsverkoop heeft dit jaar reeds 200 euro terugbetaald, de rest volgt 
nog in 2020.. 
De 20 vrouwen, die zijn gaan weven voor de lokale markt met de nieuwe 
mode Faso Danfani, hebben met pech te kampen. De verkoop wil nog 

niet zo vlotten, maar men heeft er alle vertrouwen in dat het in de loop 
van dit jaar beter wordt. 
In Peélé wordt een project gefinancierd door Nacht van de Fooi en 
Wilde Ganzen. Piet Bakker heeft daar al in een eerdere Tweeklank over 
geschreven. Men gaat een groentetuin aanleggen met druppelirrigatie 
en men gaat schapen fokken. ZWO heeft een lening van bijna 7000 
euro gegeven om het project gesubsidieerd te krijgen door Nacht van de 
Fooi. Ook dit bedrag zal terugbetaald worden. 
In Saaba wordt ook een groentetuin aangelegd met druppelirrigatie voor 
de weduwen van dit dorp. Saaba ligt ongeveer 40 km ten zuidoosten 
van de hoofdstad Ouaga. Wilde Ganzen heeft dit project goedgekeurd 
en subsidieert voor 1/3 deel, hierdoor hoeft ZWO maar 8.042 euro bij te 
dragen. 
Er is een project ingediend om bij de school Saaba A+D, waar in totaal 
1200 leerlingen op zitten toiletten te bouwen. De leraren gaan bij de 
buren naar de wc en de leerlingen doen hun behoeften in de vrije 
natuur. Voor de meisjes, die menstrueren is dat niet goed en ze blijven 
in die periode dan ook vaak thuis. Voor de meisjes komt er een aparte 
wc met de mogelijkheid om zich te verschonen. Ook de hygiëne komt 
aan bod via voorlichting en water en zeep. Benodigd budget 12.647 
euro. We gaan het project indienen bij Wilde Ganzen en hopen 4216 
euro subsidie te krijgen. Dit project is in juli goedgekeurd door Wilde 
Ganzen. Omdat het een project is dat valt in de bestrijding van het 
covid-19 krijgen we 100% subsidie. Aangezien ZWO een bijdrage kreeg 
van 4300 euro van de Stichting Geldrop-Burkina Faso, wordt dit project 
bijna geheel door de Stichting betaald. Dat past erg goed want er zitten 
veel parrainage kinderen op deze scholen. 
Omdat het project Peélé helemaal betaald wordt door derden is er in 
2020 nog geld voor 2 andere projecten. Viviane heeft nog enkele 
projecten liggen, die om uitvoering vragen en ze zal deze compleet 
maken en zo spoedig mogelijk naar ons opsturen. Zie voor de 
beschrijvingen het artikel Stand van zaken begin juni 2020.  
 
Simon v.d. Maal 
15 juli 2020 
 
 
 



 
 
Parrainage 
 
De schoolvakanties zijn in Burkina begonnen, mogelijk gaan degenen 
die examen moeten doen nog even door. Ook daar zijn de scholen 
gesloten geweest wegens corona en van onderwijs op afstand is daar 
uiteraard geen sprake. Op het laatst gingen de scholen wel weer open, 
maar alleen voor de hoogste klassen en daarbij de helft voor- en de 
andere helft na de middag. Of alles uiteindelijk jaarcijfers en andere 
informatie gaat opleveren moeten we afwachten. 
 
Ook bij het maken van fotootjes van de kinderen op de scholen van 
SAABA ging niet alles even soepel. De meeste van de gevraagde foto’s 
kregen we weliswaar aangeleverd, maar van een deel ontbraken de 
bijbehorende namen en die zijn niet meer teruggevonden.  Het maken 
van nieuwe foto’s werd daarna bemoeilijkt door de situatie op de 
scholen in de aanloop naar de coronacrisis. Uiteindelijk is een zestal 
foto’s niet gekomen, dus dat zal voor oktober niet meer lukken.  
 
Verder gaat alles redelijk op deze scholen. Van terrorisme is in deze 
streek geen sprake. Elders in dit bulletin kunt u lezen dat we, met Wilde 
Ganzen, een project financieren voor het aanleggen van goed sanitair 
voor de scholen. Dat schept een extra band! 
 
Anders ligt het bij de basisschool van Kourpelé en de Lycea in de 
omgeving Kongoussi en Zimtanga. Wegens terroristische dreiging is de 
streek  te gevaarlijk om te bezoeken en de betalingen voor de 
parrainage aan de ouders/verzorgers loopt via een soort sociaal bureau 
in Kongoussi. Ons is verzekerd dat alles prima verlopen is en de 
ontvangstbewijzen voor de betalingen zullen we nog krijgen. 
 
Alles bij elkaar hebben we nu 124 kinderen in het programma. Voor een 
zestal hiervan hebben we nog geen sponsor, maar we hebben intussen 
een reservepotje opgebouwd uit extra giften dus ze worden wel betaald. 
Het voordeel is dat wanneer zich een nieuwe sponsor meldt of een kind 
van school vertrekt, we onmiddellijk vervanging voorhanden hebben. 
 
Viviane lanceerde een idee om de families van de deelnemende 

kinderen van wat extra ondersteuning te voorzien. Kort gezegd: geef 
een kind aan het begin van het schooljaar een heel jong dier, een 
lammetje bijvoorbeeld,  en laat het thuis opgroeien. Aan het eind van het 
schooljaar wordt het met behoorlijke winst verkocht en zou er, na aftrek 
van alle kosten genoeg overblijven om de ouderbijdrage voor de school 
en andere kleine schoolkosten en een nieuw dier aan ter schaffen. 
Omdat theorie en praktijk nog weleens met elkaar overhoop liggen 
willen we een proefprojectje laten doen  met 10 kinderen. Het initiatief is 
leuk genoeg om het een kans te geven. We gaan het zien en we houden 
u op de hoogte. 
 
 
Tenslotte de oproep waar we altijd mee eindigen: Voor zover nog niet 
gedaan graag uw bijdrage voor 2020 à € 40 per kind op rekening 
NL77RABO 0159 7399 18 t.n.v. Stichting Burkina Faso o.v.v. 
“parrainage”. 
Ook nieuwe deelnemers zijn van harte welkom! 
 
 
 
 
ADJA OUMOU 
 
Het eindrapport kwam net te laat binnen voor het vorige bulletin, maar 
nu kunnen we dus melden dat het goed gaat.  Ouja Oumou is nu 20 jaar 
en zorgt sinds het overlijden van haar vader voor haar moeder, die 
mentaal beperkt is, en voor haar broer Djibril van 12 jaar, die, naar 
onlangs gebleken is, dezelfde ziekte als de moeder lijkt te hebben. Alles 
wordt bekostigd uit de opbrengst van haar bedrijfje dat met een door ons 
speciaal gestart projectje is opgezet.  
In het begin maakte ze uitsluitend ijs door gewoon water in te vriezen en 
dat leverde ze vooral aan restaurants. Omdat ze vrij veel voor haar 
moeder moet zorgen heeft ze een meisje in dienst genomen die het 
eenvoudige werk voor haar doet. 
Intussen wordt ook ijs gemaakt met een smaakje door sap te gebruiken 
van lokale vruchten. Dat wordt vooral verkocht aan scholieren. Dat 
betekent voor de afzet  en opbrengsten een flinke vooruitgang. 



 

 
 
 
 Onlangs is naast de staande vriezer  een vrieskist aangeschaft om van 
de sapjes een voorraad aan te houden, want dat is een seizoenartikel. 
Ze is heel gelukkig met het feit dat ze nu zelfstandig voor haar familie 
kan zorgen. Vooraf is afgesproken dat een deel van de investering als 
lening bedoeld is en een eerste deel is al afgelost. Dat gaat dus ook 
goed en we wensen haar veel succes met het vervolg. 
Marius van Brugge 
 
 
 
Platform Burkina Faso. 
 
Op 23 november 2019 zijn Marjon Worst, Piet Bakker, Herman Bouman 

en ondergetekende naar de Platformdag BF in Hilversum geweest. De 
ambassadrice van BF mevrouw Zaka-Nikiema gaf een toelichting op de 
situatie in BF. 
De terroristische aanvallen begonnen in maart-april 2015, vanuit Noord-
Mali. De veiligheidssituatie is sterk verslechterd sinds januari 2016, toen 
er een dodelijke aanval plaats vond in Ouagadougou. De terroristische 
aanvallen hebben zich uitgebreid naar de centraal-oostelijke regio, een 
deel van het westen en in het zuiden, het grensgebied met Ghana, Mali 
en Ivoorkust. De terroristen waren aanvankelijk buitenlanders, maar op 
dit moment hebben zich ook steeds meer Burkinabè bij de terroristische 
groepen aangesloten. Er zijn verschillende groepen met islamitische 
doelstellingen Ook zijn er misdadigers die samenwerken met deze 
groepen. De consequenties: er zijn 2100 scholen gesloten, honderden 
docenten geven geen les meer, een half miljoen mensen zijn op de 
vlucht in eigen land. Politie, militairen, gezondheidsposten, douane, 
gemeentehuizen, burgers, en humanitaire konvooien worden 
aangevallen. Het lokale bestuur en de overheidsdiensten functioneren 
nauwelijks. De aanslag op mijnwerkers in het oosten van BF is een 
recent voorbeeld van de barbarij. Ook kerken en moskeeën zijn doelwit. 
Etnische groepen worden tegen elkaar opgezet. De terroristen proberen 
op deze wijze de sociale en religieuze cohesie kapot te maken en BF te 
destabiliseren. Nu proberen de extremisten ook de economie en de 
infrastructuur te ontwrichten, met als gevolg dat investeerders aarzelen 
te investeren. Gevolgen: ontregeling bestuur, ontregeling 
gezondheidszorg, economische destabilisatie door uitblijven 
investeringen, dreigende hongersnood door uitblijven oogsten. Het 
dodenaantal door de aanslagen is opgelopen tot boven de honderd. De 
BF-overheid versterkt het nationale leger door meer budget, nieuw 
materieel en het verhogen van de salarissen van de soldaten. Er zijn 
grote militaire acties: Operatie “Otapuanu” in het oosten en centrum-
oost, en de operatie “Doofu” in de Sahel en het Noorden. Deze militaire 
operaties hebben bijgedragen aan meer veiligheid in deze regio’s. Het 
leger is de laatste tijd effectiever in haar strijd tegen de terroristen. 
(OPMERKING: De ambassadrice betoont zich hierdoor optimistisch over 
de toekomst). In november 2019 heeft de president een “Mobilisation 
Generale” tegen het terrorisme aangekondigd. In de dorpen worden 
vrijwilligers gerekruteerd en getraind om hun land te verdedigen. Ook 
“mensenrechten” maken onderdeel uit van de training. Van oorsprong 



 
hadden alle dorpen een eigen groep om hun dorp te beschermen, deze 
traditionele groepen wil de overheid versterken en ondersteunen. De 
interne vluchtelingen willen terug naar hun dorpen, het leger ondersteunt 
deze terugkeer. Wat verwacht BF van haar partners? Organisaties 
werken nationaal, regionaal (landen in de regio) en internationaal steeds 
beter samen in de strijd tegen het terrorisme. De G5 Sahel (Mauritanië, 
Mali, Niger, Tsjaad en Burkina Faso) heeft nu een strijdmacht van 5000 
militairen. Er is door de CEDEAO 1 miljard dollar toegezegd voor de 
strijd tegen het terrorisme. De UEMOA (Union Economique et 
Monetaire) wil ook helpen. De G5 Sahel wordt ondersteund door 
Opération Barkhane, geleid door de Fransen. Verder is er steun van de 
VN, de EU, China, Turkije en de VS. Naast militaire steun is er ook 
humanitaire steun, hulp bij versterken van democratie en economische 
ontwikkeling. “Si la maison n’a pas de fissure, le lézard ne va pas 
s’introduire” met dit gezegde geeft de ambassadrice aan dat het 
terrorisme een vruchtbare voedingsbodem heeft in het arme BF. Er zal 
de komende jaren hard gewerkt moeten worden aan 
armoedebestrijding, het verbeteren van leefomstandigheden van de 
bevolking, goede sociale basisvoorzieningen en het bieden van 
perspectief aan jongeren. Daar kunnen wij heel goed in samenwerken 
met de ONG’s. De BF-overheid heeft uw steun hard nodig. De strijd 
tegen het terrorisme is vooral een strijd voor ontwikkeling. Duurzame 
ontwikkeling is nodig om jongeren weer hoop te geven. Wij hopen dat u 
met ons blijft samenwerken voor de toekomst van BF. De ambassadrice 
dankt de aanwezigen nogmaals voor hun inzet en doet een appel op 
hen om vooral door te gaan met de steun aan Burkina Faso. 
Presentatie van Maarten Rush, tijdelijk zaakgelastigde in BF 
Algemeen. De veiligheidssituatie is in BF het gesprek van de dag en de 
situatie verslechtert snel. De BF-overheid probeert het terrorisme wel 
aan te pakken, maar het is onvoldoende. Er ontbreekt een gevoel van 
urgentie, er wordt te traag gereageerd en de terroristen gaan door. BF 
heeft lang gedacht dat het terrorisme een buitenlands probleem was. 
Die beeldvorming wordt slechts langzaam anders. De meeste terroristen 
die worden aangehouden zijn inmiddels Burkinabè. De overheid is zelf 
onderdeel van het probleem. Jarenlang is er onvoldoende geïnvesteerd 
en de overheid functioneert matig. De mensen hebben weinig 
vertrouwen in hun overheid. Mensen verlaten hun dorpen en velden. 
Zaaien en oogsten is afgelopen jaar niet gebeurd in onrustige gebieden. 

Ruim 1.500.000 mensen, waarvan 800.000 kinderen, hebben steun 
nodig. Lokale initiatieven moeten de grondslag vormen. De VN roept 
organisaties op om BF te helpen. Financiering is een probleem, UNICEF 
heeft nog geen 50% van de financiering voor de projecten binnen. 
Hulpacties zijn moeilijk te organiseren door haperende infrastructuur. De 
overheid schuift met posten in de begroting, dit vooral t.b.v. noodhulp. Er 
is meer geld, hulp en actie nodig. Volgens Frits Wegeriff (die 40 jaar in 
de Sahel heeft gewoond, maar kort geleden moest vluchten uit 
Liki/Aribinda) veroorzaken etnische conflicten meer doden dan de 
aanvallen van de terroristen. Zullen de presidentsverkiezingen in het 
gedrang komen door de situatie?. Men kan overal zijn/haar stem 
uitbrengen voor de presidentskandidaten. 
Veiligheid. Ouagadougou is veilig. Uiteraard is er wel angst omdat je niet 
weet wanneer er iets zal gebeuren. Het is goed om contact met de 
partners in BF te houden. In het rode gebied moet je niet komen, in het 
oranje gebied niet te lang blijven, zeker niet op één plek. V.w.b. de 
verkiezingen. Tijdens de campagnes zullen er demonstraties zijn, er kan 
een onrustige situatie ontstaan.  
Paul Kleene werkt als landbouwkundige in Burkina Faso. Persoonlijke 
veiligheid. Paul voelt zich veilig in Ouaga; maar na 12 uur ’s nachts moet 
je de straat niet meer op. Aanpak terrorisme: de G5 SAHEL functioneert 
nog niet goed. Het verenigd nationaal verzet komt nog niet goed op 
gang. De brede ondersteuning van de bevolking ontbreekt, iedere groep 
stelt zijn eigen eisen, er zijn etnische spanningen. Er is discussie maar 
geen actie om tot een nationale verzoening te komen. De overheid heeft 
volgens hem geen realistisch plan om de terroristen te bestrijden. De 
militaire ondersteuning door Frankrijk lijkt nog onvoldoende. De 
samenwerking op inlichtingenniveau moet verbeteren. Een grotere rol 
van Europese strijdmachten lijkt noodzakelijk, denk aan drones en 
logistieke aspecten.  
Plenaire discussie over samenwerking en veiligheid Samenwerking: 
Laat zaken over aan betrouwbare lokale partners. Vooral blijven 
doorgaan, ook als “moral support” voor de lokale bevolking. Ten 
noorden van Kaya is het te riskant. Ouagadougou en Bobo-Dioulasso 
gaat nog. Veiligheid: maak een (veiligheid)analyse van elk project. Er 
zijn projecten die de terroristen niet bevallen bijv. seksuele voorlichting. 
Vluchtelingen: wat te doen als de bewoners gevlucht zijn naar andere 
dorpen of steden? Kun je bv de educatie op een andere plaats geven? 



 
Of zijn er mogelijkheden voor educatie op afstand via radio of internet? 
Een aantal prangende problemen die opdoemen als mensen 
noodgedwongen naar elders vluchten zijn: schoon water, hygiëne, 
voeding, protectie van vrouwen en kinderen. Ook in de nieuwe 
omstandigheden moeten de meest basale behoeften kunnen worden 
vervuld. Hierbij is coördinatie van de noodzakelijke acties van groot 
belang. De (nieuwe) projecten (onder paraplu van VN?) aandragen bij 
de overheid van Burkina Faso. Zij kunnen deze project aanvragen en via 
coördinerende raden begeleiden. Deze raden kunnen onder diverse 
ministeries vallen. Projecten: Zolang het kan, niet stoppen met dergelijke 
projecten, want dat moedigt de terroristen aan. Je kunt ook het doel van  
het project aanpassen (bijvoorbeeld: verbeteren watervoorziening in een 
dorp). Vertrouw op lokale partners om het basisniveau in stand te 
houden cq te verbeteren. Als een dorp (vrijwel) verbeteren. Als een dorp  
(vrijwel) verlaten is, beoordelen of je niet ergens anders kunt 
ondersteunen. Geprobeerd zou moeten worden om projecten te 
continueren als morele ondersteuning voor de bevolking. 

   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Die zouden zich kunnen richten op voeding, hygiëne en geweld tegen 
vrouwen. 


