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 Beste vrienden, donateurs en leden,  

In deze nieuwsbrief kunnen we u laten delen in een aantal nieuwe 

ontwikkelingen die dit jaar zijn verwezenlijkt. Maar we hebben ook 

een zeer markant lid van onze vereniging verloren: 

Ton van der Sande 

Hij kwam nog altijd met zijn scootmobiel naar de vergaderingen 

van de vereniging en zou op 22 juli honderd jaar zijn geworden. 

Helaas voor hem, voor Ann en zijn familie heeft hij op 17 juni zijn 

ziel terug moeten geven aan zijn schepper. Wij zullen zijn 

scherpzinnige en kritische houding ten dienste van de vereniging 

heel erg missen. En zijn hem zeer dankbaar voor alles wat hij heeft 

gegeven. 

Verder vindt U een verslag van het werk dat dit jaar is verzet om 

de inkomsten ten behoeve van de projecten op peil te houden. Een 

bijzonder creatief idee had Jacob Brussee. Ter gelegenheid van 

zijn 80e verjaardag liet hij kaarten maken van een aantal 

schilderijtjes van Mamadou, die hij als cadeau meegaf aan zijn 

gasten. Prachtig Jacob. En gefeliciteerd. 

Meteen daarna ziet u waaraan het geld onder andere besteed 

wordt. De watervoorziening ten behoeve van de kraamkliniek en 

het gezondheidscentrum is nu voor een groot deel klaar. Een 

enorme verbetering voor het werken en het verblijf in de kliniek. 

Dan volgt een persoonlijk verhaal over de vorderingen van het 

meisje Félicité in haar opleiding tot vroedvrouw. En aandacht 

voor het dove meisje Samira dat geholpen was met een 

hoortoestel. De audicien in Ouagadougou had er aanvankelijk 

moeite mee om sommige hoortoestellen goed af te stellen. Gerard 

heeft daarom contact opgenomen met een audicien van St. 

Michielsgestel. Deze heeft het noodzakelijke computerprogramma 

(logiciel) naar Burkina Faso gestuurd. Waarvoor grote dank. Er is 

dus geen probleem meer om de toestellen in orde te maken. 

En dan hebben we nog een mooie opsteker. Van de paters 

Salvatorianen uit Hamont, bij wie we onze gebruikte kleding 

leveren, hebben we een grote bijdrage gekregen voor de afbouw 

van het waterproject met de installatie van zonnepanelen. Dank 

daarvoor aan al onze vrijwilligers die twee keer per jaar de 

straten van Bergeijk, Luyksgestel en Riethoven afstruinen. Want 

die extra bijdrage uit het fonds van de paters hebben we daaraan 

te danken. 

We wensen ieder van u een mooie herfst. En een goede reis aan 

Blanche en Guido. 

 

Het voorbije jaar werd getekend door de beelden van stromen 

vluchtelingen. In deze tijd denk je dan onwillekeurig aan de tekst 
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In memoriam Ton van der Sande 
 

 

____________________________________________________________________ 

 

Ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag  

 

heeft Jacob Brussee een ludiek idee ten uitvoer gebracht: Van de schilderijen van Mamadou 

heeft hij kaarten laten maken en deze als cadeau meegegeven aan zijn gasten.  

 

 

       
        

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 17 juni is ons gewaardeerd 

lid Ton van der Sande 

overleden. Ton was vanaf het 

begin lid van de vereniging. Hij 

was zeer betrokken en heeft 

zich met veel enthousiasme 

ingezet voor onze vereniging.  

We wensen Ann en haar familie 

veel sterkte met het verlies van 

hun echtgenoot en vader.  
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Activiteiten in het kader van fondsenwerving 
- Op 9 januari heeft Blanche een presentatie verzorgd bij het Katholieke Vrouwen Gilde over 

de stand van zaken van onze activiteiten in Burkina Faso. 

 

- Op 2 april hebben wij deelgenomen aan de voorjaarstentoonstelling in het 

gemeenschapshuis op ’t Loo. 

 

- Op 11 april 2017 vond een huis aan huis kledinginzameling plaats. Dankzij de inzet van vele 

vrijwilligers is het onze vereniging weer gelukt om deze inzameling te realiseren. Wij zijn 

dankbaar voor iedereen die zich, op welke wijze dan ook, heeft ingezet om deze inzameling 

tot een succes te maken. Tevens onze hartelijk dank aan alle mensen die hun kleren hebben 

afgestaan voor de kinderen in Burkina Faso. 

 

- Op 25 juni heeft onze vereniging deelgenomen aan de ecologische natuurmarkt op 

Natuurtuin ’t Loo in Bergeijk. Er was veel belangstelling voor onze kraam. 

 

                   

 
 

- Op 2 juli jl. heeft onze vereniging deelgenomen aan een Afrikamarkt in Weert.  

 

- Een groepje vrouwen uit Bergeijk heeft het initiatief genomen om gezamenlijk truitjes, 

vestjes en babymutsjes te breien voor de kinderen van Burkina Faso en voor de verkoop in 

Nederland. Onze hartelijk dank  hiervoor.  

 

- Op dinsdag 12 september hebben we onze tweede kledinginzameling van dit jaar gehouden.  

Dit stond in de krant: 
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Recordopbrengst Kleding Burkina Faso 

De inzameling van gebruikte kleding voor Burkina Faso op dinsdag 12 september heeft een 

record van 6650 kg opgeleverd. Dat is fantastisch. De inwoners van Bergeijk en de 

Weebosch, Riethoven en Luyksgestel, hebben duidelijk een warm hart voor de kinderen van 

Doulougou, die door deze opbrengst weer een jaar naar school kunnen gaan. En ze hebben 

met de actie ook bijgedragen aan de watervoorziening voor het gezondheidscentrum in 

Doulougou door een nieuwe waterpomp en een watertoren met zonnepanelen. Blanche 

Slenders-Zoungrana is deze week op eigen kosten afgereisd naar Burkina Faso om alles te 

bekijken en te inspecteren. Dank dus aan iedereen die de moeite heeft genomen om de kleding 

aan te bieden. Dank ook aan de vrijwilligers die de enveloppen huis-aan-huis hebben 

bezorgd, aan de vrijwilligers die de kleding hebben opgehaald en aan de media die de 

aankondiging hebben willen verspreiden. We hopen ook in de tweede week van april 2018 

weer op uw medewerking te mogen rekenen.  

 

 

 

____________________________________________ 
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Watervoorziening voor het CSPS  

(Centrum voor gezondheidszorg en sociaal welzijn) 

 

In onze vorige nieuwsbrief hebben we verteld over de vorderingen m.b.t. de watervoorziening 

bij de medische post. 

De plannen zoals die in de vorige nieuwsbrief gepresenteerd zijn, zijn inmiddels gerealiseerd.  

De broeders van de Heilige Familie hebben een waterreservoir gemaakt in hun werkplaats in 

de hoofdstad, waarna deze 60 km over de weg vervoerd is naar het dorp. Na de installatie van 

het reservoir op de plaats van bestemming is deze voorzien van zonnepanelen. Deze panelen 

zorgen ervoor dat de pomp aangedreven kan worden d.m.v. een motor om het reservoir te 

vullen.  

 

  
 

Vanaf het reservoir zijn er leidingen gelegd ten behoeve van de watervoorziening voor de 

kraamkliniek, de medische post en de sanitaire voorziening. Zowel binnen als buiten zijn deze 

gebouwen voorzien van waterkranen.  En zonnepanelen op de watertoren 
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Steun aan onze individuele kinderen 

 

- Félicité de toekomstige vroedvrouw 

 

Félicité heeft haar 2
de

 schooljaar met succes afgerond en gaat over naar haar laatste jaar. Dit 

jaar heeft ze stage gelopen bij een afdeling pediatrie van een ziekenhuis. Zij heeft zich ertoe  

verplicht om na haar opleiding 6 jaar te werken op het platteland.  

Voor meisjes die van het platteland komen valt er veel te regelen voor hun verblijf in de 

hoofdstad waar de school voor de vroedvrouwopleiding gevestigd is. Gelukkig heeft een grote 

broer Félicité geholpen met woonruimte voor haar en haar kindje. Hij woont met zijn vrouw 

en 2 kinderen in een afgelegen wijk van de stad. Ondanks dat ze zelf niet veel hebben is het 

gezinnetje bereid te delen.  Eenmaal een dak boven haar hoofd kon Félicité haar studie 

beginnen met het eerste studie 2015-2016. De eerste maand van de studie heeft ze gemist.  

Wij betalen alle schoolkosten en dragen bij aan de kosten van levensonderhoud.  De studie 

bestaat naast een theoretisch gedeelte voor een groot gedeelte uit stages die de studenten van 

af het 2de semester in de kraamklinieken en ziekenhuizen lopen die over de hele stad 

verspreid zijn. Openbaar vervoer is er niet.  Om Félicité in staat te stellen haar dagelijkse 

stages te doen en lessen te volgen hebben wij een tweedehands brommer voor haar 

aangeschaft.  Met al deze bijkomende kosten hadden wij in het begin geen rekening 

gehouden.  

Aan het eind van het eerste studiejaar in juli 2016 moest ze 2 herexamens doen. Ze mocht 

overgaan naar het 2de jaar, 2016-2017. Dit jaar passeerde ze glansrijk, met hele goede punten, 

zowel voor theoretisch als het praktische toetsen. 

In september 2017 begint ze aan het laatste jaar van haar opleiding. Gezien haar inzet en de 

resultaten die ze al heeft laten zien hebben wij alle vertrouwen dat Félicité haar opleiding van 

vroedvrouw met een staatsdiploma zal afronden in Juli 2018.  

Aan het begin van de opleiding voor vroedvrouw en verpleegkundige hebben de studenten 

een overeenkomst getekend dat zij na het behalen van het einddiploma voor 6 jaar hun 

diensten zullen aanbieden aan de gezondheidscentra en kraamklinieken op het platteland. Met 

dit mooie initiatief zijn wij heel tevreden. 

- Hoortoestellen voor Samira 

 

De hoortoestellen die Samira gekregen heeft vanuit 

Nederland zijn aangepast aan haar persoonlijke situatie 

en voldoen naar behoren. Ze is heel blij dat ze nu goed 

kan horen. 

We hebben ook een aantal hoortoestellen gekregen en 

deze ter beschikking gesteld van Céfise (Centrum voor 

mensen met gehoor- en spraakproblemen). We hebben 

een bedankbrief van de directrice van deze instelling 

ontvangen en willen alle donateurs van hoortoestellen 

hartelijk bedanken.    
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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: 1720105 
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http://www.kvkbf.nl/

