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Wist u dat….  

 

- de huis aan huis kleding inzameling heeft plaatsgevonden op 15 april jl.. Dank aan de 

vrijwilligers en ook dank aan de familie Daris waar we de ingezamelde kleding gratis 

mogen wegen. 

- we blij zijn dat het KVG onze vereniging nog steeds financieel ondersteunt.  

- we met onze leden twee keer bij elkaar gekomen zijn om te brainstormen over de 

      activiteiten voor het komende seizoen. 

- er altijd weer nieuwe ideeën uit naar voren komen 

- de jaarvergadering heeft plaatsgevonden op 4 april jl. 

Voorwoord  

 

Beste vrienden, donateurs en leden,  

  

Vakantietijd: We hebben al veel van het mooie weer 

kunnen genieten, ook al was ’t nog geen vakantie. 

Hopelijk kan iedereen tijdens zijn vakantie óók nog even 

van de zon genieten en tegelijkertijd even de tijd nemen 

om tot rust te komen. Dit geldt zowel voor de 

thuisblijvers als voor de mensen die er even tussenuit 

gaan.  

In Burkina Faso zijn we druk bezig met ’t slaan van een 

put voor de groentetuin, hetgeen financieel ondersteund 

wordt door Wilde Ganzen. 

Bij alles wat we hier en/of in Burkina Faso ondernemen, 

blijft voorlichting en een goede communicatie een 

belangrijke rol spelen. Ook zijn we bezig ons te 

oriënteren om op een andere plaats een put te laten 

boren, maar daar moet nog het nodige voor gedaan 

worden, ook financieel. Schoon drinkwater is voor 

iedereen een eerste levensbehoefte, en daar gaan we dan 

ook voor. We blijven steeds naar nieuwe wegen zoeken 

en dat lukt aardig, ook al duurt het soms een tijdje. De 

cultuur is helemaal anders. Je kunt mensen niet 

veranderen, je kunt hen slechts de weg wijzen. 

Tot slot zijn wij zeer vereerd met uw steun, anders 

zouden wij dit alles niet kunnen realiseren. Mocht u 

nieuwe ideeën hebben dan horen wij dat graag. Wij 

houden u op de hoogte middels de nieuwsbrief en de 

website. Wij wensen u een fijne zomer toe. 
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- we tijdens de jaarvergadering afscheid hebben genomen van Annie en Diny en dat we 

hen hartelijk danken.  

- zij onze activiteiten nog mede ondersteunen. 

- dat Jos van den Putte zich als bestuurslid beschikbaar heeft gesteld en we hem van 

harte welkom heten.  

- we deelgenomen hebben aan de natuurmarkt ’t Loo op 29 juni jl..  

- de heer Poul  v. Rooij een benefiet concert wil organiseren met het Astens  

mannenkoor t.b.v. een waterpomp.  

- de vereniging door de belastingdienst verplicht wordt de financiële verantwoording  

van onze vereniging in NL en onze partner organisatie in Burkina Faso openbaar te 

maken. 

- dit een voorwaarde is om onze ANBI status te kunnen behouden.  

- op 5 augustus a.s. de Teutenmarkt plaatsvindt in Bergeijk.  

- u van harte welkom bent om een warme wafel te komen eten 

 

Ondernomen of te ondernemen activiteiten in het kader van fondsenwerving in het   

eerste half jaar van 2012: 

- Huis aan huis kledinginzameling 

- Exploiteren van vier kledingcontainers 

- Deelname Natuurmarkt 

 

- Waterpomp in Doulougou 

Op 28 september a.s. organiseert het Astens Mannenkoor een benefietconcert in Asten 

onder leiding van Poul van Rooij, onder het Motto “Astens Mannenkoor goes Africa”. 

De opbrengst is voor de installatie van een drinkwaterpomp in een van de gebieden 

van Doulougou die verstoken zijn van schoon drinkwater. Voor meer informatie zie de 

website www.astensmannenkoor.nl  

 

 

Informatie over het project in Burkina Faso 

 

- De eerste bibliotheek in het dorp Doulougou 

In 2013 heeft het Lycee Departemental van Doulougou met de steun van het Katholieke 

Vrouwen Gildes Bergeijk verplichte literatuurboeken kunnen aankopen voor de leerlingen 

van de  examenklassen. Deze boeken waren de eerste stap voor de opzet van een 

schoolbibliotheek, (het bibliotheekgebouw werd gerealiseerd door de ouders van de leerlingen 

zelf). Kort hierna heeft onze vereniging een donatie van 1800 boeken gekregen van de 

stichting Read to Grow, die tweedehands boeken inzamelt voor scholen in de derde 

wereldlanden, om het leesniveau van de kinderen te bevorderen. Voorwaarde van deze 

stichting voor het toekennen van de boeken is dat deze in afgesloten kasten, in een afgesloten 

ruimte bewaard moeten worden. De boeken moeten ook efficiënt gebruikt kunnen worden 

door de kinderen. Hiervoor dient een rustige leesruimte  gecreëerd te worden. Om aan deze 

eisen te voldoen, heeft onze vereniging 9 ijzeren opbergkasten, 9 tafels en 30 stoelen 

aangeschaft bij de broeders van de heilige familie. De oudervereniging van het lyceum heeft, 

met de hulp van onze contactpersonen de boeken en de meubels getransporteerd van de 

hoofdstad  naar het dorp. Gezamenlijk hebben zij het bibliotheeklokaal ingericht. Vanaf dat 

moment konden de leerlingen van het lyceum hun eerste boeken lenen of  in de bibliotheek 

lezen. Volgens de berichten van het lyceum was het voor hen in het begin moeilijk een keuze 

maken. Zoveel boeken met zoveel verschillende thema’s hadden ze in hun leven nog nooit 

gezien.  

http://www.astensmannenkoor.nl/
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- Resultaat basisschool in het centrum van Doulougou:  

We blijven een toename zien van het slagingspercentage. In 2013 slaagden 92% van de 67 

leerlingen voor het eindexamen. In 2014 is dit 99% van 98 leerlingen dankzij de steun van 

onze vereniging in leermiddelen en voorlichting. Beter kan het niet.  

 

 

Gedachte:  
“Negatieve gedachten zijn verspilling van kostbare energie.” 

 

 

In memoriam: 

Op 30 juni jl. is ons lid Ingrid van de Putte-Wissink overleden.  

Wij wensen haar man Jos en verdere  familie veel sterkte toe. 

 

 

 

 

Met al haar kracht zette zij zich in voor een 

betere en leefbare wereld: in het gezin, de 

eigen omgeving en de grote wereld om haar 

heen. Ze deed dat op een vanzelfsprekende en 

natuurlijke manier. Vanuit haar hart had ze 

lief.
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Samenstelling bestuur:  

Jo van Gorp (voorzitter)   Tel: 0497 – 541418  

Christine Simons (penningmeester)  Tel: 0497 – 574710 

Blanche Slenders (contactpersoon BF) Tel: 040 – 2068586 

Jos van de 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. 

 

 

 
Kans voor kinderen Burkina Faso    

Website: www.kvkbf.nl 

Rabo rekening:10.63.14.750  

Register Kamer van Koophandel: 17201051 

 

  


