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In memoriam Cees van Gorp 

Op 16 Augustus jl. is Cees van Gorp, man van onze voorzitster Jo van Gorp, overleden, 

enkele weken voor hij zijn gouden bruiloft zou vieren. Cees was vanaf het begin lid van de 

vereniging. Samen met Jo heeft hij jarenlang zijn huis open gesteld voor diverse 

vergaderingen van onze vereniging en verleende hij hand- en spandiensten aan de vereniging. 

We wensen Jo en haar familie veel sterkte met het verlies van deze fijne mens.  
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Zalig Kerstmis voor u allen. 

Laat ons hart niet ongevoelig 

worden en onze ziel gericht op 

wat we kunnen doen. 

Een gelukkig jaar 2017. 

.......... 

 

 Beste vrienden, donateurs en leden,  

Ook dit jaar zagen we weer hoeveel mensen op de 

vlucht moesten voor oorlog of honger. Je zou er soms 

wanhopig van worden omdat het zo uitzichtloos lijkt. 

Sommigen hebben geluk en komen op een goeie plek 

terecht, anderen blijven vast zitten in een 

vluchtelingenkamp. Het is heel moeilijk om goed te 

reageren, en zelf weten we er vaak ook geen raad mee. 

Het is goed te begrijpen dat mensen weg willen uit een 

uitzichtloze situatie en op zoek gaan naar enige welvaart 

voor henzelf en hun familie. En iedereen snapt dat de 

beste oplossing zou liggen in een verbetering van de 

mogelijkheden ter plekke, in opleiding en werk, in water 

en betere leefomstandigheden. Want het land is prachtig 

en met een beetje welvaart is Afrika een fantastische 

plek om te wonen. Ook Burkina Faso, het land van de 

tevreden mensen. Maar hoe kun je als individu of groep 

iets doen wat er echt een beetje toe doet? 

Daarom is het mooi dat we via KvKBF een kleine steun 

kunnen geven. Niet wereldschokkend of groots, maar op 

heel lokaal niveau en effectief. Je hoeft er deze 

nieuwsbrief maar op na te lezen. Kleine projecten zijn 

het en herkenbare mensen. Via een technische school 

waar leerlingen een vak leren, laten we douches en wc's 

bouwen bij een kraamkliniek, een door zonnepanelen 

aangedreven waterpomp bij dezelfde kliniek en ook bij 

de groentetuin voor vrouwen. Sommige leerlingen 

ontwikkelen zich door hulp van de vereniging. Zo zien 

we concreet wat er gebeurt door bekendheid met de 

situatie en door dicht bij de uitvoering te blijven. We 

zijn een bevoorrechte vereniging die dit kan. Laat u 

verrassen door al het goede nieuws in deze brief,         

dit eu-angelicum, dit ev-angelie.   Jos 

 

Het voorbije jaar werd getekend door de beelden van 

stromen vluchtelingen. In deze tijd denk je dan 

onwillekeurig aan de tekst in het kerstverhaal: 'Er was 

voor hen .geen plaats in de herberg.' Ook Jozef en Maria 

zaten zonder onderdak op het meest belangrijke moment 

van hun leven. Het doet een appèl op onze 

hulpvaardigheid, op onze wil om een ander - naaste - te 

helpen als we kunnen. Dat geldt zowel voor 

vluchtelingen die een veilig heenkomen zoeken, als voor 

mensen die in hun eigen situatie proberen te overleven. 

Wij worden gevraagd om ónze grenzen te verleggen en 

niet vast te blijven zitten in ons bekende veilige patroon. 

Voor onze naasten hier, voor mensen op de vlucht, maar 
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Bezoek van Justin in Nederland 

Justin is de contactpersoon van de vereniging in Burkina Faso. Al jaren is er in de vereniging 

overwogen om Justin naar Nederland te laten komen. We hebben de vóór- en nadelen van een bezoek 

goed afgewogen voor dat een besluit kon plaats vinden. We hebben de doelen van het bezoek en een 

strak programma opgezet. Zo heeft Justin deelgenomen aan een aantal activiteiten in het kader van 

fondsenwerving: het rondbrengen van de folders, de huis-aan-huis-inzameling van kleding en het 

deelnemen aan de Afrikamarkt. 

 

                                        
 
Hij was verbaasd dat zoveel vrijwilligers zich inzetten voor de vereniging en sprak zijn dank uit voor 

iedereen die zich inzet voor de kinderen van zijn dorp.  
Naast deze activiteiten heeft Justin de mis van het oogstdankfeest van de ZLTO bijgewoond en een 

bezoek gebracht aan de basisschool van Lommel Kolonie, een schoolbibliotheek in Deventer, een 

tehuis voor mensen met een zware beperking in Ermelo  en een paar boerderijen in Bergeijk. Hij was 

ook zeer onder de indruk van zijn bezoek aan het Duitse kerkhof in Lommel. Bij zijn terugkeer heeft 

hij verslag van zijn reis uitgebracht aan de ouders van de gesponsorde kinderen en aan de bewoners 

van het dorp Doulougou.   
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Activiteiten in het kader van fondsenwerving 

- Huis aan huis kleding inzameling  

Op 12 april en op 13 september 2016 vond een kledinginzameling plaats. Dank zij de inzet 

van vele vrijwilligers is het onze vereniging weer gelukt om deze inzameling te realiseren. 

Onze hartelijk dank aan alle vrijwilligers en aan de mensen die hun kleren hebben afgestaan 

voor de kinderen in Burkina Faso. 

- Exploitatie container in Eersel. 

Dit jaar heeft de container in Eersel op parkeerterrein bij de Lidl  goed opgebracht. Gerard 

Slenders en Jeanne van Mol wisselen elkaar af met het wekelijks ledigen van deze container.   

We zijn dankbaar voor de mensen van Eersel en omgeving die de kinderen van Burkina Faso 

hun kleren gunnen.  

- Deelname aan de ecologische natuurmarkt op Natuurtuin’t Loo in Bergeijk 

Op 26 juni heeft onze vereniging deelgenomen aan de natuurmarkt op de natuurtuin. Heel 

vrolijk had een groep vrijwilligers onze stand opgetuigd bij de zonnige ochtend. We kregen 

veel aandacht, maar jammer genoeg was dit van korte duur. Het begon te regenen en te gieten 

en wij hebben onze spullen weer moeten onderstoppen. We hopen volgend jaar op betere 

weeromstandigheden.   

- Deelname aan de Afrikadag 

Op 18 september was onze vereniging door de Stichting Kisumu-Bergeijk uitgenodigd bij de 

Afrikadag. Veel bezoekers waren gekleed in Afrikaanse kleding.  Blanche was gevraagd om 

een stukje in de kerk voor te lezen. Voor onze bezoeker Justin uit Burkina Faso was dit een 

bijzondere ervaring. Hij stond achter de kraam met de vrijwilligers om souvenirs uit Burkina 

Faso te verkopen en de vereniging te promoten. Zo heeft hij kunnen ervaren wat onze 

vereniging doet om fondsen bij elkaar te krijgen voor de kinderen.    

        

                           
 

 

Bouw douches en wc's voor de medische post (CSPS) in Doulougou 

CSPS betekent: de medische post van het centrum voor gezondheidszorg en sociaal welzijn.  

 

Het gebouw van de douches en de WC bij de kraamkliniek is opgeleverd. Het geheel van 

voorbereiding, overleg en oplevering heeft veel voeten in aarde gehad. Iedereen, de 

verplegers, de vroedvrouw en de dorpsverantwoordelijken voor de running van het CSPS, 

was ervan overtuigd dat er een douche moest komen voor de vrouwen die in de kraamkliniek 

van het centrum komen bevallen. We hebben een groep mensen in staat gesteld om elders te 

gaan kijken waar deze voorzieningen al lang operationeel zijn. Onze groep is gaan kijken bij 

het gezondheidsproject in het dorp Tampèlega. Dit project is gefinancierd door de stichting 

Madame Ouaga vanuit  Nieuwegein en heeft al meerdere jaren ervaring in de steun aan de 
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plaatselijke gezondheidszorg. Contact leggen met dit project op 160 km van Doulougou voor 

de planning van de excursie was geen sinecure. Alles moest lopen via dorpelingen van 

Tampèlega, die zich in Ouagadougou hebben gevestigd. Justin heeft de groep begeleid. 

Iedereen was zeer onder de indruk van de netheid van de bezochte gebouwen van het 

gezondheidscentrum: 'zoiets zouden we in Doulougou ook moeten hebben'. 

  

De bestaande wasplaats voor de vrouwen 

in Doulougou die komen bevallen bestond 

uit een put, die ook dienst doet als wc, 

bedekt met een betonnen plaat met een gat 

en omringd door een muur die weinig 

privacy geeft.  Zie foto. 

 

 
  

Voor de technische informatie en de constructie van betere sanitaire voorzieningen zijn wij te 

rade  gegaan bij de broeders van de Heilige Familie in Saaba, waarmee we al veel hebben 

samengewerkt. Broeder Paul heeft ons de blauwdruk gestuurd van een gebouw voor 2 

douches en 2 wc’s. We hebben vanuit Bergeijk met de broeder een lang telefoongesprek 

gevoerd. Wij raakten al snel overtuigd dat hij wist waarover hij sprak.  De broeders hebben al 

op meerdere plaatsen dergelijk sanitaire voorzieningen gebouwd. Het is het model dat door de 

Organisatie voor de Wereld Gezondheidszorg wordt aanbevolen. De prijs kwam wel boven 

onze begroting. We hebben flink  onderhandeld en gesmeekt tot dat we een korting kregen 

van 10 % zonder iets van de kwaliteit in te leveren. We zijn overeen gekomen om de hele 

bouw voor € 4800 neer te zetten. Ze zouden na de regentijd beginnen. Dit jaar heeft het veel 

geregend in Doulougou. De grondwerkzaamheden voor het  graven van de putten moest 

daardoor enige tijd worden uitgesteld om inkalven te voorkomen.  

                
 

Begin december jl. was het gebouw klaar. In de douches en de wc’s zijn de muren betegeld. 

Het afvalwater van de douches wordt in een sterfput opgevangen, gevuld met stenen, op enige 

afstand van het gebouw. De hurk wc ’s monden uit in gemetselde kelders, afgedekt met een 

betonnen plaat. Deze wc’s zijn speciaal ontworpen voor gebruik met weinig water. Het is ook 

de bedoeling dat er slechts één wc in gebruik wordt genomen. De andere wc wordt gebruikt 

zodra de kelder van de eerste wc vol is. Tijdens het gebruik van de tweede wc gaat de inhoud 

van de eerste put verder met fermenteren. De droge massa kan na bepaalde tijd verwijderd 

worden.     

We hadden Justin gevraagd vooral veel foto’s te nemen en ons op de hoogte te houden van de 

vorderingen. De internetverbindingen met Doulougou zijn niet zo sterk en om foto’s door te 

sturen al zeker niet. We hebben de foto's nog maar kort geleden ontvangen. We zien dat het 

geheel mooi is afgewerkt met tegels van binnen, zoals voorzien in het bouwplan . Toch nog 

een beetje luxe denken sommigen. Maar dat gunnen we de mensen daar, zeker de vrouwen die 
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komen bevallen.  We hebben  Justin gevraagd een bijeenkomst te organiseren voor de mensen 

die aan de CSPS verbonden zijn en waar broeder Paul uitleg kan geven over de werking van 

het systeem van de wc’s  en welk afval mag gestort worden in de putjes die voorzien zijn aan 

de achterkant. Persoonlijk dacht ik aan de nageboorten na de bevalling. Maar die neemt de 

familie meestal mee om thuis te begraven. 

 

                           
 

Er moeten nog afspraken worden gemaakt over hoe en door wie het geheel zal moeten worden 

zuiver gehouden. Tijdens de planning van de bouw hebben we dit punt niet besproken. Als 

Justin zijn vergadering bij elkaar heeft, is het een goed idee om iemand te laten vertellen wat 

de groep tijdens de excursie in Tampèlega vooral is opgevallen zoals de hygiëne.  

De foto’s geven de indruk dat het gebouw er een beetje kaal bij staat. Daarom zullen wij 

broeder Paul vragen om een muur te metselen aan de voorkant van het gebouw. Dat geeft wat 

meer privacy. Het zal ook makkelijker zijn om de stoep voor de deuren schoon te houden.  

 

Watervoorziening voor het CSPS  
De medische post van het centrum voor gezondheidszorg en sociaal welzijn.  

De watervoorziening van de CSPS was afhankelijk van een handpomp op een afstand van een 

paar honderd meter. De pomp was van het type dat regelmatig stuk ging. Dan moest het water 

gehaald worden van een pomp of een put die dubbel zo ver weg staat.  

 

Wij hebben de verantwoordelijken van het 

CSPS aangeboden om de watervoorziening 

te verbeteren, zowel voor de eerste 

hulppost, de kraamkliniek alsook het 

gebouw met de douches en de wc’s, dat 

hierboven is beschreven. Op verzoek van 

het CSPS hebben we besloten om de 

bestaande pomp te vervangen door een 

Volanta pomp, waarvan wij een paar jaar 

geleden een exemplaar hebben laten 

installeren in de buurt van de school. Deze 

pomp is makkelijk te onderhouden, valt 

zelden uit en leent zich voor aandrijving 

met een motor. 

 Foto: Gerard bij de pomp van de school 

 
  

Ze wilden graag dat de pomp op zonne-energie zou kunnen functioneren, ondanks dat er 

plannen zijn om het centrum van de gemeente Doulougou aan te sluiten op het 

elektriciteitsnet dat in de regio wordt aangelegd.  
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Uit ervaring van elders waar het net al operationeel is weten de mensen dat er regelmatig 

dagenlange onderbrekingen zijn in de stroomvoorziening. In het geval van  het 

gezondheidscentrum met de kraamkliniek zou dit betekenen dat de watervoorziening voor 

deze instelling totaal niet betrouwbaar is.  

We hebben de bestaande pomp laten verwijderen en de boring laten reinigen met behulp van 

perslucht met een sterke compressor. Daarna hebben we een firma gecontracteerd om de 

capaciteit van de boring te meten. De broeders van de Heilige Familie hebben een Volanta 

pomp geleverd en geplaatst. Op dit ogenblik overleggen wij met broeder Paul over  de 

constructie van een wateropslagtank die gevuld zal worden door de Volanta pomp nadat de 

zonnepanelen en aandrijfmotor geïnstalleerd zijn.  

Maar helaas zijn zonnepanelen een gewild voorwerp voor diefstal. Wij kiezen daarom voor 

een ontwerp met de minste risico’s voor diefstal. Ook hebben we broeder Paul gevraagd om 

een prijsopgave voor de aanleg van een waterleiding tussen het waterreservoir en de 

gebouwen. We hebben aangegeven dat bij elk gebouw tegen de buitenmuur een drukkraan 

geïnstalleerd dient te worden. We hebben speciale aandacht gevraagd voor het voorkomen 

van stilstaand water en modderpoelen bij de waterpunten. Op deze manier zal het terrein van 

het gezondheidscentrum minder aantrekkelijk zijn als drinkplaats voor huisdieren en 

loslopend vee.  
 

 

Een pomp op zonne-energie voor de groentetuin van de vrouwengroep  

Een groep van ongeveer 15 vrouwen in Doulougou produceert groenten voor de verkoop. 

Iedereen heeft een klein perceeltje binnen een tuin in de brousse. Alle zaai- en plantbedden 

moeten met de hand gegoten worden. Het water hiervoor wordt opgeput van uit een diepte tot 

ruim 10 meter.  Met de vrouwen hebben we afgesproken dat onze vereniging hen zal helpen 

om het zware werk te verlichten. We hebben van Wilde Ganzen financiële steun gekregen om 

een waterbron te boren waarop een pomp geplaatst wordt die aangedreven zal  worden met 

zonne-energie. De vrouwen zullen als tegenprestatie niet-schoolgaande kinderen en jeugd in 

de tuin toelaten om al doende het tuindersvak te leren.  

 

De huidige situatie met de droogvallende 

waterput. 

Het geheel is een forse investering en niet 

zonder risico. Vooral  de aanduiding van 

de plek waar geboord kan worden met zo 

weinig mogelijk risico op een negatief 

resultaat. Ook de afwerking van de boring 

dient deskundig te gebeuren. Al met al gaat 

er veel geld in zitten. Omdat wij weinig of 

geen technische kennis hebben van een 

dergelijke  activiteit  moeten er andere 

mensen bij worden betrokken die specialist 

zijn op dit vakgebied en die de nodige 

ervaring hebben. In Burkina  zijn er veel 

boorfirma’s  en ingenieursbureaus die 

zeggen gespecialiseerd te zijn in dergelijke opdrachten. Hun deskundigheid en eerlijkheid 

kunnen wij van hieruit niet beoordelen. Gelukkig heeft onze vereniging de hulp gekregen van 
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Frits Dirks gepensioneerd hydro-geoloog met vele jaren ervaring in het zoeken van water en 

supervisie van boorfirma’s in West Afrika

.         

Met Frits hebben wij de boorfirma uitgekozen uit de kandidaten die ingeschreven hadden voor 

de opdracht.  De werkovereenkomst voor de plaatselijke toezichthouder  van de uitvoering in 

het veld  zijn eveneens geformuleerd door onze vereniging met medewerking van Frits, die de 

uiteindelijke beslissing ( bepaling van de locatie, diepte, duur van ontwikkeling en afwerking 

van de boring )  op zich heeft genomen. We hebben een afgewerkte boring met een diepte van 

61 mtr en een debiet van 9 m3 per uur. De totale kostprijs is € 8017,-. 

De installatie van een volanta pomp aangedreven met zonne-energie is besteld bij de broeders 

van de Heilige Familie van de missie in Saaba.  De kosten voor deze installatie zijn geraamd 

op € 4125,-.  
 

Steun aan onze individuele kinderen 

- Félicité de toekomstige vroedvrouw 

De jonge moeder Félicité, die vorig jaar aan de opleiding vroedvrouw begonnen is heeft haar 

eerste schooljaar met succes afgerond. Ze heeft twee stages achter de rug en is begonnen met 

haar tweede jaar van haar opleiding.  

Recentelijk gaf ze aan dat ze al vijf vrouwen heeft geholpen met 

bevallen onder supervisie van haar stagebegeleider en deze 

bevallingen zijn goed verlopen. Het doet ons goed om dit te 

horen. Blanche en Gerard Slenders gaan door met de verkoop 

van hun honing voor de opleiding van Félicité. 

 

Félicité in haar uniform 

 

- Hoortoestellen voor Samira  

 

Samira is 19 jaar en zit in het voortgezet onderwijs. Drie jaar 

geleden was het nog moeilijk om haar te verstaan. Ze had een 

gespleten gehemelte en kon niet meekomen op school. Na 

twee operaties is haar spraak veel verbeterd, maar ondervindt 

ze op school nog veel last van haar gehoorproblemen. In een 

klas van dertig leerlingen kan zij de leerkracht niet verstaan en 

niet communiceren met klasgenoten. 
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Volgens de directeur van de school is Samira intelligent. Hoorapparaten zouden een uitkomst 

voor haar zijn, maar de ouders zijn arm en kunnen die niet betalen. Wij willen haar helpen. In 

Burkina is een instelling die steun geeft aan kinderen met gezichts-, spraak- of 

gehoorproblemen. Deze instelling kan diagnoses stellen voor dove en slechthorende kinderen, 

audiogrammen en oordopjes maken, en hoortoestellen afstemmen op audiogrammen. Nu 

zoeken wij nog gepaste hoortoestellen voor Samira en andere dove en slechthorende kinderen.  

Als u nog tweedehands hoortoestellen in huis hebt die u niet gebruikt mag Samira die dan 

hebben? 

 

Wij willen voor Samira ook solo apparatuur aanschaffen zodat ze de meester beter kan 

volgen. Deze apparaten zijn niet tweedehands te krijgen. Een nieuwe set kost €425,- (een 

microfoontje op de revers van de leerkracht en een ringleiding met streamer die het meisje om 

haar nek draagt.  Als u geen hoortoestel hebt maar Samira toch wilt steunen kunt u daarvoor 

een financiële bijdrage geven. Met deze fondsen kopen wij dan hier de gepaste apparatuur.   

 

Jean- Baptist heeft werk 

Onze vereniging sponsorde Jean-Baptiste voor zijn lagere school in het dorp. Hij was nou niet 

direct een uitblinker. Na het lagere onderwijs hebben wij hem naar het praktijkcentrum van de 

broeders van de Heilige Familie in Koudougou gestuurd, op180 km van zijn ouderlijk huis. 

Hier kreeg hij in het eerste  jaar les in land- en tuinbouw en een beetje veeteelt. In de laatste 

twee jaren van zijn opleiding ging hij in de metaal. Hij leerde lassen. Via onze  contacten met 

de werkplaatsen van de missiepost in Saaba, waar wij alle meubilair en pompen aankopen 

voor de scholen die wij ondersteunen, mocht Jean-Baptiste daar stage lopen. Tijdens zijn 

praktijktijd  op deze locatie maakte hij kennis met alle takken van de productie. Van de 

broeder die de productie van de werkplaatsen coördineert hoorden we dat hij als stagiaire 

goed werk levert. Hij is nu aangenomen en wordt maandelijks betaald zodat hij in zijn 

levensonderhoud kan voorzien. 

Op ons verzoek werd Jean-Baptiste ingezet bij de plaatsing van de pomp op het terrein van de 

medische post in Doulougou. Op deze manier konden de  mensen met eigen ogen zien wat 

kinderen van ons dorp kunnen presteren na een degelijke praktijkopleiding. Hopelijk draagt 

dit bij aan een mentaliteitsverandering bij de vele ouders in het dorp die een voorkeur geven 

aan voortgezet (theoretisch) onderwijs voor hun kinderen, en het praktijkgericht onderwijs, 

waarvan de mogelijkheden ook dun gezaaid zijn, niet als eerste keuze hebben.  
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Mamadou is een echte schilder geworden.                                                                                 

Mamadou is een van de 60 kinderen die onze vereniging  in staat stelde om naar school te 

gaan. Toen hij van de lagere school ging, wilde hij schilder worden. In eerste instantie vonden 

wij die keuze  nogal een luxe voor Burkina. Toch steunden wij hem om een opleiding te 

volgen bij een Ghanees, die in Ouaga met schilderen zijn kost verdient.  Daar werkt Mamadou 

nu nog. Hij maakt voornamelijk schilderijtjes die  bij buitenlanders in de smaak vallen. Op die 

manier haalt hij uit schilderen een inkomen. Wij hopen dat hij spoedig zelfstandig kan gaan 

werken, zodat al zijn werk ook eerlijk  onder zijn naam wordt verkocht.  

Mamadou in zijn atelier  
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Samenstelling bestuur:  

Jo van Gorp (voorzitter)   Tel: 0497 – 541418  

Christine Simons (penningmeester)  Tel: 0497 – 574710 

Diny Bergmans (lid)                          Tel: 0497 – 571329 

Blanche Slenders (contactpersoon BF) Tel: 040 – 2068586 

Jos van den Putte (secretaris)   Tel. 040 - 2012489 

 

Heeft u nog vragen of wilt u donateur of lid worden, neemt u dan contact op met een van onze 

bestuursleden. 

 
Giften en donaties zijn zeer welkom op onze bankrekening  

t.n.v. Kans voor Kinderen, Burkina Faso 

 

Kans voor kinderen Burkina Faso    
Website: www.kvkbf.nl 

Rekening: NL82RABO0106314750  

Register Kamer van Koophandel: 17201051 

 

 

http://www.kvkbf.nl/

