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Wist u dat….  

 

- er 3 kledingcontainers aangeschaft zijn en we na reparatie nog naar standplaatsen 

zoeken. 

- we tijdens de nieuwjaarsreceptie van de KVG de stand van zaken van ons project 

hebben toegelicht. 

- op 13 februari de jaarvergadering in natuurtuin ‘de Wingerd’ plaatsgevonden heeft. 

- Blanche herkozen is in het bestuur.  

-  Jeanne van Mol zich niet herkiesbaar gesteld  heeft voor het bestuur. We haar 

bedanken voor haar jarenlange inzet voor onze vereninging.  

- er op de jaarvergadering verslag gedaan is over de stand van zaken m.b.t. de uitvoering 

van ons project i.r.t. de financiële steun door de ‘Wilde Ganzen’.  

Voorwoord  

 

Beste vrienden, donateurs en leden,  

 

Vakantietijd.  

 

Veel mensen zien uit naar hun vakantie. Het is voor 

velen een onderbreking van het werkritme. Maar nu de 

crisis op vrijwel alle lagen van de bevolking inpact lijkt 

te hebben, gaan mensen vaak ook anders naar dingen 

kijken en een nieuwe invulling geven aan hun vrije tijd. 

Voor velen is het een tijd om te rusten en bij te tanken. 

Het leven van mensen raakt steeds voller. Om gezond te 

blijven vraagt het lichaam om voldoende beweging en 

zoekt de geest ruimte om los te komen van de dagelijkse 

beslommeringen. Je kijkt terug op bijzondere momenten 

van de afgelopen maanden en vooruit naar wat er voor 

moois op het programma staat in de nabije toekomst. Zo 

is het ook voor onze vereniging ‘Kans voor kinderen’. 

We prijzen ons als vereniging gelukkig met het feit dat 

Christine Simons bereid is gevonden het 

penningmeesterschap op zich te nemen. Ook kijken we 

met een goed gevoel terug op de inzet van velen in het 

kader van fondsenwerving om aan de voorwaarden voor 

het verkrijgen van subsidie van ‘Wilde Ganzen’ te 

voldoen. Het komend jaar hebben we de tijd om de door 

ons gestelde doelen te realiseren. 

Van harte wensen we iedereen een fijne zomer toe.   
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- we op 20 februari jl. deelgenomen hebben aan een regionale bijeenkomst van ‘Samen 

Verder’ in Eindhoven waarin wij ons project gepromoot hebben.  

- we op 6 maart jl. deelgenomen hebben aan een tentoonstelling in de Catharinakerk in 

Eindhoven.  

- een van de door ons tentoongestelde kunstwerken toen is gestolen en een gulle gever 

ons schadeloos gesteld heeft. 

- de vereniging op 17 maart jl. ons project toegelicht heeft tijdens een eucharistieviering 

in het Hofhuys i.v.m. de collecte voor ‘Samen Verder’. 

- ‘Samen Verder’ zich bereid heeft verklaard ons project in Burkina Faso financieel te 

ondersteunen middels sanitaire voorzieningen bij kraamkliniek en scholen.  

- we alle collectanten van ‘Samen Verder’ willen bedanken voor hun inzet. 

- we op 31 maart en 1 april jl. deelgenomen hebben aan de Paastentoonstelling in 

gemeenschapshuis ‘Terlo’.  

- op 9 april jl. de huis aan huis kledinginzameling is gehouden.  

- we alle betrokken vrijwilligers hiervoor bedanken.   
- we de familie van Uijtregt dankbaar zijn voor hun gift na het overlijden van Anneke.  

- we wensen hen heel veel sterkte toewensen. 

- de inzamelingstermijn voor ons programma dat door Wilde Ganzen gesubsidieerd wordt per 1 

juli verstreken is.  

- we in juni druk bezig geweest zijn met het rubriceren en registreren van 1950  

Frans- en Engelstalige boeken voor de bibliotheek van de middelbare school in 

Doulougou. 

- we deze boeken van de stichting ‘Read to Grow’ gekregen hebben. 

- Diny het penningmeesterschap heeft overdragen aan Christine Simons.  

- we Christine welkom heten. 

- we op 30 juni jl. vertegenwoordigd waren op de Natuurmarkt in natuurtuin ‘de 

Wingerd’ op ‘t Loo.  

- we op 23 juli a.s. op de Teutenmarkt in Bergeijk staan en u allen van harte uitnodigen 

om een wafel te komen eten voor ons goede doel. 

- wij weer ruimte hebben ingehuurd in een container, die eind augustus van uit Geldrop 

naar Burkina vertrekt, voor de verzending van onze verzamelde spullen (tassen, 

kraampakketten, gereedschap, naai- en breimachines, sportartikelen, kleding 

waaronder babykleding en boeken).  

- we na het regenseizoen een start hopen te maken met de installatie van de 

watervoorziening op zonne-energie in de trainingsgroentetuin van de vrouwen in 

Doulougou. 

- hiervoor offertes opgevraagd zijn bij verschillende aannemers. 

- we op 15 september a.s. weer deelnemen aan de Afrikamarkt in Bergeijk. 

- er in september a.s weer een kledinginzameling is.  

 

Ondernomen activiteiten in het kader van fondsenwerving in het eerste half jaar van 

2013: 

- Huis aan huis kledinginzameling 

- Exploiteren van drie kledingcontainers 

- Deelname Paastentoonstelling gemeenschapshuis ‘Terlo’ 

- Deelname Natuurmarkt 

- Inzameling kraampakketten en medische instrumenten voor kraamklinieken 
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Informatie over de projectactiviteiten van het 1ste halfjaar van 2013 
 

Sommige van onze activiteiten in het voorbije semester waren nog het gevolg van de reis naar 

Burkina in november 2012. Jos van den Putte en Gerard Slenders  hebben toen een bezoek 

gebracht aan de lopende projectactiviteiten maar ook aan trainingscentra en scholen waar 

onze vereniging al enkele jaren leerlingen naar toe heeft gestuurd voor een opleiding. Wij 

hebben hierover gerapporteerd in de nieuwsbrief van december 2012. 
 

Naai- en breimachines. Al gedurende drie jaren zit Aoua op de Huishoud- en Naaischool, 

Paroise Sacré Coeur van Dapoya in Ouagadougou. . Wij waren vanaf het begin onder de indruk 

van de prestaties van dit meisje dat wij tijdens de lagere school ondersteunden in de betaling van 

haar scholingskosten. Aoua is een meisje uit een familie die getroffen is door melaatse. In het 

algemeen voortgezet onderwijs kon zij niet volgen. De directrice van het vormingscentrum in 

Dapoya, Soeur Marie Dieu Donnée, heeft Aoua samen met nog een zeventigtal meiden onder haar 

hoede genomen. Ze volgen naailessen en patroontekenen in drie huiskamers van een gewoon 

woonhuis in de parochie. In een vierde kamer leren ze alles over de keuken en het overige werk in 

het moderne huishouden. De zuster wil de meisjes na de drie jarige opleiding helpen iets te 

verdienen door te werken in het vak waarvoor ze opgeleid zijn. Zij wil als uitbreiding van haar 

centrum een atelier opzetten in de binnenplaats waar de gediplomeerde meisjes kunnen werken 

aan opdrachten van buiten. Tijdens het bezoek van Jos en Gerard heeft Soeur Marie voorzichtig 

gevraagd voor steun met naai- en breimachines. Van een vorige zending had de vereniging nog  

vijf naaimachines in stock. Enkele waren gestolen. De overschot heeft de vereniging aan deze 

naai- en huishoudschool geschonken. Terug in Nederland hebben we  veel publiciteit gemaakt 

voor de spullen die de zuster graag zou willen hebben voor haar geplande uitbreiding. We kregen 

materieel uit België, Duitsland, Frankrijk en Nederland. We hebben geluk dat dit jaar Stichting 

Geldrop – Burkina Faso een vrachtwagen per boot naar Burkina gaat sturen. Dit is voor ons een 

gelegenheid om ruimte in te huren om bruikbaar materiaal dat niet concurreert met de 

werkgelegenheid in Burkina te verschepen.  

Op het ogenblik zijn we bezig een twintigtal naaimachines in te pakken. Zowel 

koffernaaimachines als trapmachines. Vanwege de geregelde stroomuitval zal het centrum de 

elektrische machines voorzien van een poulie en een traptafel zodat ze ook gebruikt kunnen 

worden zonder stroom. We hebben ook drie breimachines gevonden voor de zuster. Alle 

machines zijn is in goede conditie, ook al zijn er zeer oude exemplaren bij.

 

 
 

. 

 

In de verpakking van naaimachines stoppen 

we tweedehands kleding van goede kwaliteit 

en spullen uit de verzamelde 

kraampakketten.  

Deze kleren hebben we speciaal uitgezocht 

voor de gezinnen waarvan we kinderen 

sponsoren in de schoolkosten.  

De kraamspullen gaan naar de 

bevallingsposten binnen de gemeente 

Doulougou. 

 

 
Gespecialiseerde sympathisanten van onze 

vereniging hebben er heel wat tijd in 

gestoken
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Ondersteuning bibliotheek van de middelbare school. Tijdens de missie van Jos en Gerard 

hebben zij ook een bezoek gebracht aan het Lycée Départemental van Doulougou, waar nu 

830 leerlingen Algemeen Vormend Onderwijs volgen. Het verzoek voor steun aan de opzet 

van een bibliotheek op deze school was voorheen al vaker te berde gebracht. KvKBF is daar 

toen niet op in kunnen gaan omdat de duurzaamheid van een bibliotheek niet verzekerd was 

en pogingen daartoe ook niet ondernomen werden. Wij vroegen ons af hoelang de boeken 

zouden meegaan en hoe de school de bibliotheek in stand zou kunnen houden. 

Fondsen van de school waren niet toereikend. Het schoolgeld dat de ouders betalen voor hun 

kinderen kan daar nauwelijks voor worden gebruikt. De inkomsten van de school uit geïnd 

schoolgeld worden jaarlijks afgeroomd door het ministerie van onderwijs voor haar 

functionering in de hoofdstad. Leerlingen konden niet betrokken worden bij het onderhoud 

van de boekenvoorraad. Wij hebben daarover meerdere malen gesproken met de directie van 

de school. Wij hebben de leerlingen van de bovenbouw voorgesteld om fuifjes met sap en 

vleesstokjes als benefiet feestjes te organiseren en de opbrengsten te reserveren voor het 

onderhoud en de vervanging van boeken waarvan wij de eerste exemplaren zouden kopen. De 

leerkrachten vonden dit voorstel niet uitvoerbaar. Wij hebben daarna geen verdere voorstellen 

voor samenwerking met deze middelbare school gedaan. 
 

Bij ons huidige bezoek vroeg de directeur opnieuw aandacht voor de nood aan boeken en wel 

speciaal litteratuurboeken voor de leerlingen die zich voorbereiden voor het 

baccalaureaatsexamen. De scholieren die zich voorbereiden voor het eindexamen moeten een 

litteratuurlijst samenstellen voor Frans en Engels waarvan de meeste boeken niet aanwezig 

zijn. Uit nood moeten de leerlingen zich op het examen voorbereiden met behulp van 

uittreksels. Op deze manier wordt hun leeservaring niet verbeterd. 

De directeur vroeg de aandacht voor de posters in het schoolgebouw die de leerlingen er op 

wijzen op een verantwoorde manier met boeken en schoolspullen om te gaan. Hij vertelde ons 

dat de school in overleg met de ouders regels toepast om de leerlingen respect aan te leren 

voor leermiddelen en schoolbezittingen. Voor het lenen van de enkele boeken die de school 

bezit is het een regel dat de litteraire werken na een week terug ingeleverd dienen te worden. 

Indien dat niet gebeurt worden de ouders in de wijk van een nalatige leerling er op gewezen 

dat alle leerlingen een schorsing boven het hoofd hangt tot het boek weer is terug bezorgd. Hij 

deelde ons ook mee dat in de afgelopen twee jaren alle ouders, naast de betaling van de 

normale schoolkosten, een speciale bijdrage hebben betaald waarmee de school een nieuwe 

ruimte heeft kunnen bouwen om een bibliotheek te huisvesten.

. 

 
 

Het is een zaal geworden van 7 bij 8 meter 

met een dak van zinken golfplaten. 

Verschillende ventilatieramen in de 

zijmuren moeten zorgen voor verfrissing, 

om de hitte draaglijk te maken. De ouders 

hebben besloten om hun bijdrage te 

continueren om een begin te maken met de 

inrichting van de leeszaal.  

 

 

Het nieuwe biblioteekgeboouw betaald 

door de ouders.
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. 

Bij het horen van deze samenwerking 

tussen school en ouders hebben wij de 

oudervereniging en de directie van de 

school onze bereidheid getoond om dit 

initiatief te ondersteunen. De vereniging 

heeft groenlicht gegeven om de boeken 

waarom al verzocht was aan te schaffen. 

 

Er is vlot actie ondernomen zodat de 

eindexamen leerlingen nog gebruik hebben 

kunnen maken van de nieuwe aankoop.

Nieuwe litteraire boeken voor de litteratuurlijst  

van  de eindexamen kandidaten 

  

In Nederland hebben wij voor het lycée een aanvraag voor Frans- en Engelstalige 

tweedehandse boeken ingediend bij de Stichting Read to Grow. Voor het opstellen van de 

aanvraag hebben wij overleg gepleegd met de directeur van de school. Hij vraagt speciaal om 

boeken die de algemene ontwikkeling van de scholieren ten goede komt.  

 

 Wij hebben ook rekening gehouden met de beperkte leeservaring van de leerlingen in het 

algemeen op het lycée. In het dorp is geen elektriciteit en ook geen TV. Read to Grow heeft 

de boeken al ingedeeld in verschillende categorieën naar onderwerp en moeilijkheidsgraad. 

Onze aanvraag voor 2de hands Frans- en Engelstalige boeken, (respectievelijk 1250 en 400 ) is 

door Read to Grow geaccepteerd. Na ontvangst van de boeken hebben wij alle exemplaren 

voorzien van een sticker met ons logo, de code met het leesniveau en een volgnummer. 

 

 
 

Alle boeken werden voorzien van stickers  

met logo, moeilijkheidsgraad en 

volgnummer.    

 

 

 Per leesniveau en onderwerp hebben wij 

lijsten aangelegd waarin de titels, de 

schrijvers, het leesniveau en het onderwerp 

zijn opgenomen. Voor het beheer van de 

uitgebreide bibliotheek zullen wij de 

bibliothecaris blijven adviseren. De 

ondersteuning van de bibliotheek is niet 

voorzien in ons programma dat 

gesubsidieerd wordt door Wilde Ganzen.  

 

Onze vereniging heeft besloten om het 

nodige meubilair aan te schaffen en 

fondsen te verzamelen om deze kosten en 

de transportkosten te bekostigen. Over de 

levering van tafels, stoelen en metalen 

Opbergkasten, voorzien van sloten wordt onderhandeld met de werkplaatsen van de Broeders 

van de Heilige Familie in Saaba, nabij Ouagadougou. 

 

Steun aan het lager onderwijs. Ons programma, gesubsidieerd door Wilde Ganzen, 

concentreert zich op de ondersteuning van het onderwijs op drie lagere scholen rondom de 

school in het centrum van de gemeente. Het is onze bedoeling de drie lagere scholen, 

Sampogtenga, Bangleogo en Toghin, samen goed voor 645 leerlingen, met leer- en 
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sportmiddelen te voorzien zodat de kinderen van deze buitenwijken even veel toegang hebben 

tot deze noodzakelijke middelen als de leerlingen van de lagere school in het centrum. Deze 

laatste school zit dichter bij het vuur dan de scholen “in het platteland” van de gemeente. 

  

 

 
 

Afrika, Europa en de hele Wereld. 

 

Omdat de kaarten niet stilhangen aan de 

wand maar van klas naar klas verhuizen en 

daarom makkelijk kapot gaan, hebben wij 

gezocht naar kaarten van een degelijke 

kwaliteit. Die hebben we in Burkina niet 

kunnen vinden. Zoals voor de school in het 

centrum, zo hebben we nu voor elk van de 

drie scholen drie kaarten in België 

aangeschaft: de Wereld, Afrika en Europa 

voor € 1470. Een hele investering die wij 

samen met de andere spullen naar 

Doulougou zullen verzenden, vanuit 

Geldrop,  in het 2de semester van dit jaar.

Douche en wc voor de kraamkliniek. Even na Pasen waren we blij verrast toen we van 

Stichting Samen Verder te horen kregen dat de vasten actie alle fondsen had opgeleverd die 

wij in ons ingediende project hadden gevraagd. Wij willen de sanitaire voorzieningen van de 

kraamkliniek in Doulougou verbeteren. Op de drie lagere scholen die wij samen met Wilde 

Ganzen sponsoren willen wij aandacht vragen van alle betrokkenen voor het belang van een 

correct gebruik van latrines voor de gezondheid van iedereen en speciaal voor de kinderen. 

Over de situatie bij de kliniek en de scholen hebben we gerapporteerd in de vorige 

nieuwsbrief.  

Bij de aftrap van de collecte heeft Blanche ons project gepresenteerd door middel van foto’s 

en een voordracht. Onze vereniging werd door de organisatie van de vastenactie gevraagd om 

samen met andere goede doelen uit de regio, onze activiteiten in Burkina ten toon te stellen in 

de Catherina Kerk in Eindhoven. Deze kerk is gedurende de dag open voor bezoekers. Een 

goede gelegenheid om ons programma bekendheid te geven. Aan de hand van foto’s en 

informatieve en verklarende teksten hebben wij uitleg gegeven. Wij hadden ook een paar 

schilderijtjes van een van onze gesponsorde kinderen er bij gehangen. Een van de werkjes is 

uit de kerk vervreemd. Toch een teken dat zijn straatbeelden op doek gewild zijn. Voor de 

familie van de jonge schilder is het wel een financiële tegenslag. 

 

De periode voor fondsenwerving in het kader van de subsidie aanvraag bij Wilde Ganzen is 

eind juni afgelopen. Er is gedurende het voorbije jaar hard gewerkt. De opbrengsten mochten 

er dan ook zijn. Wij hebben ons aandeel voor de kosten van het geplande programma in een 

jaar ruimschoots gehaald. De gesubsidieerde activiteiten in het veld kunnen in het tweede 

semester van 2013 opgestart worden.  

 

Resultaten van de gedane investering. Iedereen praat over de crisis. Wij voelen het ook in de  

inkomsten van onze vereniging. Toch zijn wij heel blij dat de collecte rond Pasen door de Stg. 

Samen Verder  voldoende heeft opgebracht om ons projectvoorstel in z’n totaliteit te 

financieren. De inkomsten van de kledinginzameling gedurende dit semester geven ons nog 

steeds de mogelijkheid om de 60 kansarme kinderen naar school te sturen. 

De resultaten van de leerlingen van de lagere school, die wij sinds 2010 ondersteunen, laten 
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zien dat onze inzet effect oplevert. In 2009 gaven de leerkrachten nog door dat de meeste 

leerlingen gedurende 8 jaar in de school banken zaten om de zes klassen te doorlopen. Aan 

het einde van het schooljaar 2011-2012 slaagde 83% van de hoogste klas voor het certificaat 

van de lagere school. Met trots laten we weten dat aan het einde van het voorbije schooljaar, 

2012-2013,  92% van de 67 kandidaten geslaagd is voor dit certificaat van het lager 

onderwijs. Onze investering van twee jaren geleden in leer- en sportmiddelen op deze school 

werpt haar vruchten af.  

 

Gedachte:  
Denk goede gedachten om een goed gevoel te hebben, en goede handelingen zijn het gevolg. 

 

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 

Annie Smolders (secretaris) 

 

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 

 

 

 

 
 


