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Wist u dat….  

- we in augustus 2 keer wafels hebben gebakken op de Teutenmarkt.  

- dit een succesvolle onderneming was dankzij de inbreng van de vrijwilligers en de 

vrijgevigheid van onze sponsoren.  

- we 19 augustus present waren tijdens de viering van het oogstdankfeest van de ZLTO.  

- Blanche tijdens deze viering een korte uiteenzetting gegeven heeft over ons project.   

- een deel van de collecte ten goede kwam aan ons project.  

- we op 9 september deelgenomen hebben aan de Afrikamarkt waar eenieder kennis kon 

maken met de Afrikaanse cultuur. 

- we kraampakketten inzamelen voor een kraamkliniek in BF.  

- u hiervoor nog steeds materiaal kunt inleveren bij de plaatselijke apotheek. 

Voorwoord  

 

Beste vrienden, donateurs en leden,  

 

We zijn in de donkerste dagen van het jaar en dat valt 

niet altijd mee. In de maand december kijken we 

traditiegetrouw terug op het afgelopen jaar. We kregen 

allemaal te maken met de gevolgen van de aanhoudende 

recessie. Delen is lang niet altijd meer vanzelfsprekend, 

zeker niet nu de financiële crisis zich laat gelden en veel 

mensen noodgedwongen zuiniger moeten leven. Toch 

blijkt dat mensen nog steeds solidair zijn en zich 

betrokken voelen bij al diegenen die onder erbarmelijke 

omstandigheden leven. Dan merk je dat de 

bezuinigingen niet alleen kommer en kwel veroorzaken, 

maar dat mensen toch meer oog voor elkaar hebben en 

samen willen zoeken naar oplossingen en creatieve 

ideeën. Een belangrijke vraag daarbij is: ‘Hoe houden 

we ons project zo krachtig mogelijk?’ Mogen wij het 

komende jaar weer op u allen rekenen om samen de 

schouders eronder te zetten? Namens de kinderen in 

Burkina Faso en de vereniging ‘Kans voor kinderen’ 

willen we alle mensen, die het afgelopen jaar met ons 

mee hebben gedacht, of op één of andere manier hun 

bijdrage hebben geleverd, van harte dank zeggen.  

 

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond en 

gelukkig 2013.  

 11e uitgave dec. 2012 
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- we op 2 oktober een kledinginzameling hebben gehouden. Onze dank aan de 

vrijwilligers die hebben geholpen.  

- we 7 oktober op de natuurmarkt in Eersel bij het museum ‘De acht zaligheden’  

- acte de présence gegeven hebben.  

- we tijdens de Kinderboekenweek in oktober, in de bibliotheek, met als thema ‘Hallo 

wereld’, een stand hebben ingericht waarin we informatie hebben gegeven over ons 

project.  

- we in oktober de schoolontwikkeling van de gesponsorde kinderen in beeld gebracht 

hebben en het benodigde budget vastgesteld hebben voor het huidige schooljaar.  

- Gerard Slenders en Jos van de Putte, op eigen kosten, afgereisd zijn naar BF om met 

eigen ogen de ontwikkelingen te aanschouwen.  

- we tijdens de kerstmarkt op 8 en 9 december jl. in Luyksgestel in de molen ‘de Deen’  

Afrikaanse spullen verkocht hebben.  

- de ‘Wilde Ganzen’ ons project nog ondersteunt tot juli 2013.  

- de opbrengst van de Vastenactie 2013 ook bestemd zal zijn voor ons project.  

- we deze financiële middelen gaan besteden aan sanitaire voorzieningen op de scholen 

- en een plaatselijke kraamkliniek in Doulougou. 

- we op 16 december deelgenomen hebben aan de kerstmarkt waar we erwten- en 

tomatensoep verkocht hebben. De soep ging er goed in. 

- we erg blij zijn dat de KVG heeft besloten om ons project te blijven ondersteunen.  

- op 13 februari 2013 de jaarvergadering van onze vereniging plaatsvindt in natuurtuin 

‘de Wingerd’.  

 

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

2012: 

 

- Huis aan huis kledinginzameling 

- Exploiteren van drie kledingcontainers 

- Deelname diverse markten 

- Inzameling kraampakketten en medische instrumenten voor kraamklinieken 

 

Persoonlijke impressie van Jos van den Putte naar aanleiding van zijn bezoek aan 

Doulougou. 

 

Licht in Doulougou 

Om vijf uur gaat de school uit en kunnen de kinderen naar huis, sommige met een fiets, de 

meeste te voet. Om half zes valt de schemering in, om zes uur is het pikkedonker. Toen 

begreep ik het nut van de studielamp. De accu van de lamp wordt overdag geladen door een 

klein zonnepaneel en geeft 's avonds goed licht om te lezen en te schrijven. De student maakt 

zijn huiswerk en de familie profiteert mee als het nodig is. Want als later de volle maan 

opkomt, geeft die licht genoeg om op een boomstam te zitten praten of rijst te dorsen, maar 

niet om te lezen of te schrijven. Op vier plaatsen zag ik zo hoe die eenvoudige lamp op zonne-

energie, licht geeft op donkere plekken in Burkina.    

Dit is een klein voorbeeld van wat je ontdekt als je ter plekke bent. Als je, zoals ik, het 

voorrecht hebt om met Gerard mee te mogen naar Ouagadougou en Doulougou, naar het 

ouderlijk huis van Blanche. Als je mag slapen op de cour van de familie, tussen de drie koeien 

en de kippen. Als je mag binnen lopen bij de sobere eerste hulppost en ziet dat mensen die 

zich melden meteen worden geholpen, hoe beperkt de middelen ook zijn. En als je ziet hoe 

moeilijk het is om van hieruit iets te doen. Om te helpen op een manier die werkt.  



‘Kans voor Kinderen’  Burkina Faso  

 

 

Zoals de pomp bij de school die gebouwd werd door KvK, die nog steeds prima functioneert, 

maar waarvan Gerard zag dat de smeernippels droog stonden. De ouderraad moet en zal er 

voor zorgen.  

 

 
 

 

Als je mag binnenlopen in de klassen van de schooltjes rond Doulougou en de kinderen op 

elkaar gepakt ziet zitten. Soms met vijf in één bank, maar vrolijk en verre van zielig, met de 

glinstering van hoop in hun ogen.  

En als ik alles op een rij zet, was dat misschien wel het mooiste wat ik zag. Het directe 

overleg van Gerard en Nana Justin met de ouderraden van de scholen. Zelf analfabeet willen 

ze alles doen om hun kinderen te laten leren. Ze discussiëren volop mee en zeggen wat ze op 

hun lever hebben. En ze zijn blij met de bemoeienis van Association Kamb Zounogo, Kans 

voor Kinderen in BF. Dat bleek steevast na een gesprek, wanneer Gerard weer twee kippen 

kreeg, netjes met de poten aan elkaar gebonden.  

Ik vergeet nog heel veel. Maar dit wil ik nog zeggen. Op de eerste bijeenkomst van ouders uit 

het project, in Ouagadougou, kwam ook een mevrouw haar dankbaarheid betuigen voor de 

rugoperatie die door een bezoeker uit Bergeijk was betaald. Sindsdien kon ze weer lopen en 

ze sprak daarvoor haar diepe dank uit. De wereld redden zit er niet in, ook Burkina Faso niet. 

Maar door het persoonlijk contact van Blanche en Gerard staan er wegen open om echt iets te 

doen. Om de glinstering van hoop in de ogen van de kinderen niet te laten doven. 

 

Bezoek aan onze projectactiviteiten in Burkina Faso 

 

Van 20/11 tot en met 1/12/2012 hebben Jos van den Putte en Gerard Slenders het project 

bezocht in Burkina Faso. Het was een druk programma voor een korte tijd. 

Bij de aankomst ‘s avonds op het vliegveld was het voor de douane geen enkel probleem om 

de 11 lampen op zonne-energie voor de leerlingen die wij sponsoren door te laten. Een 

recommandatie brief van de Burkinese Ambassade in Brussel doet wonderen. De lampen zijn 

bedoeld voor de leerlingen die zich voorbereiden op een tussentijds examen of het 

eindexamen. In de werkplaatsen van de broeders van de Heilige Familie in Saaba lagen de 

standaards voor deze lampen al klaar. Uit de bezoeken aan verschillende families hebben wij 

een positieve indruk gekregen over het gebruik van de lampen uit de vorige zending door de 
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leerlingen. Wat nu nog ontbreekt bij praktisch alle leerlingen die thuis studeren en huiswerk 

maken, zijn tafels en stoelen. Van de netheid van huiswerk gemaakt met het schrift op schoot 

kun je niet veel verwachten. Wij wisten al dat de resultaten van de toetsen over het algemeen 

zwak waren. Dat hebben we in het verleden kunnen zien in de puntenlijsten die de ouders 

twee maal per jaar aan de vereniging toesturen. Meestal schreven we de zwakke scores toe 

aan de overbevolkte klassen. We hebben ons nooit rekenschap gegeven van de drukte in de 

woonerven en binnenplaatsen waar de kinderen hun huiswerk moeten maken en hun lessen 

moeten leren. Kinderen in de dorpen die dicht bij een school wonen, waar een centrale zonne-

energie verlichting is aangelegd zoals op de lagere school in het centrum van Doulougou en 

op het Lycée, kunnen ’s avonds hun lessen leren in de verlichte lokalen. Kinderen van de 

buitengebieden kunnen van deze moderne vooruitgang niet profiteren. Om half zes is het 

donker en meer dan tijd om naar huis te gaan. Volgens de directeur van het Lycée geldt dit 

ook voor zijn leerlingen. 

De eerste paar dagen zijn we in Ouagadougou, de hoofdstad gebleven. Justin, onze 

contactpersoon had de ouders van de door onze vereniging gesponsorde kinderen bij elkaar 

geroepen om ons te ontmoeten. 

 

 
 

Een paar ouders waren niet aanwezig. We kunnen deze afwezigheid wel begrijpen. De 

afstanden zijn enorm in de hoofdstad. De vergadering ging vooral over de noodzaak en de 

verantwoordelijkheid om tijdig de bewijzen van inschrijving van hun kind op school bij Justin 

in te leveren. Deze vergadering hebben we herhaald in Doulougou voor de ouders van de 

gesponsorde leerlingen die daar wonen en naar de dorpsscholen gaan. 

  

Bezoek aan scholen. 

 

Opleidingscentrum voor land- en tuinbouw, Goundi. 

 

Bij het begin van het huidige schooljaar hebben wij vier leerlingen naar het opleidingscentrum 

voor land- en tuinbouw gestuurd in Goundi, nabij Koudougou, op een afstand van 85 Km van 

de hoofdstad. Het centrum bevindt zich op twee locaties en wordt beheerd door de broeders 

van de Heilige Familie. Er zijn een veertigtal leerlingen. Twee van onze leerlingen hebben het 

centrum vroegtijdig verlaten. Met de weinige middelen waarover het centrum kan beschikken 

wordt goed praktisch onderwijs gegeven 
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 In de tuin beschikt  elke leerling over een zaai- of plantbed voorzien van z’n naambordje. De 

geteelde groenten zijn op de eerste plaats voor de keuken van het centrum op de locatie. De 

kinderen maken een tevreden indruk. De broeders vragen ondersteuning van sport- en 

spelmiddelen voor de kinderen. De twee jongens die teruggekomen zijn thuis. Zakaria 

probeert tuinbouw te doen samen met zijn ouders. Alleen de middelen om op te starten, zoals 

zaaigoed en kunstmest zijn duur en daarom niet voor hem weggelegd. Mahamadi probeert een 

beetje mee te helpen bij een elektrotechnieker in de buurt. Voor hem is weinig duidelijk. 

 

Huishoud- en Naaischool, Paroise Sacré Coeur van Dapoya.  

 

De directrice van deze school is Sœur Marie Dieudonnée  Ouédraogo. De school bevindt zich 

in de een woonhuis met vier kamers (klaslokalen van 25 leerlingen met naaimachines ). De 

opleiding duurt drie jaar. Er zijn een zeventigtal leerlingen. Onze vereniging heeft een leerling 

in de hoogste klas. Er wordt les gegeven in hygiëne, gezinsplanning, koken, knippen en 

naaien, patroontekenen. Meisjes die zwak zijn in de algemene vakken van het lageronderwijs 

worden geadviseerd om ’s avonds bijlessen te nemen.  
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Voor elke leerling is een naaimachine voorzien waarvoor zij verantwoordelijk is. Tijdens de 

lessen wordt aandacht besteed aan het onderhoud van de machine. Zij weten dat dit belangrijk 

is in de praktijk. Het centrum geeft de voorkeur aan trapnaaimachines. De school houdt er 

rekening mee dat er jaarlijks een paar leerlingen (tijdelijk) uitvallen door zwangerschap. Er 

zijn geen voorzieningen voor de opvang van jonge moeders samen met kind. Op het ogenblik 

zoekt de school fondsen voor de bouw van een extra klaslokaal om de meisjes na de hoogste 

klas voor te bereiden voor werk in de maatschappij.  

 

Centre de formation professionnelle de Sainte Camille. 

 

Naaischool van de zusters van Sainte Camille. Het centrum ziet er zeer professioneel uit. Bij 

het afronden van de opleiding “knippen, naaien en patroontekenen” krijgt de leerlinge een 

diploma dat door de overheid wordt erkend. Onze vereniging heeft een leerlinge op deze 

school. Het centrum heeft een te kort aan leerlingen. De zusters vragen voor meer leerlingen. 

 

Lagere scholen van Doulougou.  

 

De laatste zeven dagen van onze verblijf hebben wij doorgebracht in Doulougou. In de laatste 

jaren is zuiver bronwater, verpakt in grote flessen of in kleine plastic zakjes in alle centra op 

het platteland te koop. Geen van beiden van ons heeft zich ook maar een moment onprettig 

gevoeld en konden we ons programma onafgebroken uitvoeren.  

Jammer genoeg vielen deze dagen samen met de voorbereidingen van de nationale 

verkiezingen van volksvertegenwoordigers. De leerkrachten en de oudere leerlingen zouden 

in die week getraind worden in het beheer van de verkiezingsbureaus in de gemeente. In 

afwachting van die training werden de meeste kinderen die dagen naar huis gestuurd en 

werden de scholen gesloten. We hebben ons wel kunnen onderhouden met de leerkrachten en 

de bestuursleden van de ouderverenigingen. Net als elders in het dorp is het terrein rond de 

school vergeven van het zwerfvuil, voornamelijk lege plastic zakjes van drinkwater en zelf 

gemaakte frisdrank. 

Op 14 juli 2011 is op de lagere school van het centrum van Doulougou een nieuwe directeur 

en een leerkracht benoemd. De school beschikt nu over een directeur die geen les geeft en 7 

leerkrachten. Dit is een verbetering met voorheen toen de directeur deel uitmaakte van het 

zevenkoppige team van onderwijzers voor 575 leerlingen. De leerkrachten vragen de 

vereniging zich in te zetten om ook hun situatie te verbeteren. Het voorstel van de 

onderwijzers om op school middelen voor eerste hulp bij ongelukken beschikbaar te maken 

werd door de medische staf van het Ziekenhuis in Kombissiri af geraden. Het curriculum van 

de onderwijzersopleiding voorziet niet in de noodzakelijke scholing voor EHBO’ers. 

Overigens bevindt de school zich niet ver van het plaatselijke medisch centrum. 

Het bestuur van de oudervereniging wordt voor vijf jaar gekozen. Voorheen was dat voor een 

periode van slechts twee jaar. Het functioneren van de oudervereniging begint vorm te 

krijgen. Toen de drinkwaterpomp stuk ging heeft het bestuur onmiddellijk actie ondernomen 

voor reparatie. De kosten zijn betaald uit eigen fondsen oa geld dat betaald is door gebruikers 

van de pomp. Wij hebben kunnen constateren dat schoolbanken gerepareerd zijn. Ze hebben 

niet de schoonheidsprijs maar het is wel gebeurd. Wij hebben de oudervereniging gewezen op 

de noodzakelijke smering van de lagers van de pomp. Zij heeft onmiddellijk actie 

ondernomen.  

Bij ons bezoek aan de scholen van Toghin en Bangleogo zaten de kinderen in de klas. De 

lessen gingen door ondanks de op handen zijnde verkiezingen. De drie klaslokalen van de 

school van Toghin zitten prop vol met banken en leerlingen. 
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In schoolbanken met twee zittingen zitten minstens drie leerlingen. De school bezit geen 

latrines. Het schoolplein is aanzienlijk minder vervuild dan het plein bij de school in het 

centrum. Door gebrek aan schoolboeken worden de teksten op het schoolbord geschreven. 

 

 
 

 De contacten tussen de leraren en de oudervereniging zijn vriendelijk en goed. 
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In Bangleogo was daags voor ons bezoek tijdens de les een slang naar beneden gevallen van 

onder het dak. Het beest moet naar boven zijn gekropen door een van de vele scheuren in de 

muur. Een leraar toonde met trots een paar zakken met graan en bonen die de ouders naar de 

school hadden gebracht voor de gaarkeuken. De oudervereniging wees fier de boom aan 

waaronder moeders de maaltijd bereiden voor de kinderen. De bijdrage aan graan is nog niet 

genoeg om het jaar rond te komen. De school heeft drie klassen, geen magazijn. Het aantal 

beschikbare schoolbanken beperkt de hoeveelheid leerlingen die ingeschreven zijn. 

  

 
 

Aan het eind van de schooldag wordt de vloer van elk klaslokaal door een groepje leerlingen 

schoon gebezemd. 

 

Aan de muur van het schoolgebouw van Sampogtenga hangt een plakaat die toont dat de 

school met zes klassen een schenking is van de Duitse ontwikkelingshulp. Het meubilair is 

een gift van Noorwegen. De kinderen hebben vrij vanwege de verkiezingen. 

 

Het lycée départemental van Doulougou. 

 

Door de verkiezingen waaraan de leerkrachten en veel leerlingen van het lycée tegen betaling 

meewerkten was de school gesloten. Met de directeur hebben we vooral gepraat over de opzet 

van de bibliotheek. Met de speciale bijdrage per jaar  van 2000 FCFA (€3,00) betaald door de 

leerlingen heeft het lycée de bouw van het bibliotheekgebouw kunnen verwezenlijken.  De 

school beschikt nog niet over het nodige meubilair. De overheid heeft de opleiding van 

bibliothecaris uit het curriculum van het onderwijzend personeel geschrapt. De school 

ondervindt veel problemen met leerlingen die de geleende boeken niet tijdig of in het geheel 

niet terugbrengen. Strenge maatregelen zijn soms noodzakelijk. 

 Kinderen van een gehele wijk worden soms de toegang tot de school ontzegd totdat de 

boeken geleend door leerlingen van de wijk terug zijn ingeleverd. De school heeft een dringen 

te kort aan litteratuur boeken om de leerlingen in staat te stellen een verplichte litteratuurlijst 

voor het examen op te stellen. Er wordt veel gewerkt aan de hand van uittreksels. Wij hebben 

de school steun toegezegd om litteratuurboeken aan te schaffen. De school zal de lijst 

opstellen en voor goedkeuring aan de vereniging voorleggen. Wij hebben contact opgenomen 

met de Nederlandse organisatie Read te grow die Frans- of Engelstalige tweedehands boeken 

inzamelt en ter beschikking stelt aan scholen in ontwikkelingslanden. Wij hebben het lycée in 

Doulougou gevraagd een aanvraag van deze boeken op te stellen. 
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De groentetuin van de vrouwengroep.  

 

De hydroloog van het bureau BERA uit Ouagadougou is op ons verzoek naar de tuin 

gekomen om de mogelijkheden te bekijken om de tuin het jaar rond van water te voorzien met 

behulp van een volanta pomp op zonne-energie. Studies zijn nodig om de beste plaats aan te 

wijzen om een boring te plaatsen. Het ziet er naar uit dat de gunstigste locatie niet ver van de 

tuin verwijderd zal zijn. Over de mogelijkheid om een bestaande put binnen de tuin uit te 

diepen tot een diepte met voldoende water voor een zonne-pomp hebben we nog geen 

antwoord. Justin, onze vertegenwoordiger in het veld, zal de plaatselijke autoriteiten 

aanspreken voor toestemming en grondrechten mocht een boring buiten de huidige tuin 

vallen. Op het gemeentehuis hoorden wij dat beslissingen over grondrechten en grondgebruik 

gewoonlijk aan de traditionele chefferie worden overgelaten.  
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Het medisch centrum en de kraamkliniek in Doulougou. 

 

Het hoofd van het centrum is een officieel gediplomeerd verpleger. Het ziekenhuisje beschikt 

over vijf ziekenhuisbedden , een eerste hulp post en een apotheek. De bestellingen van de 

medicijnen  geschiet een maal per maand. Een comité van dorpelingen beheert de apotheek. 

Het ziekenhuisje en de eerste hulppost is voorzien van een zonne-paneel voor de verlichting. 

Het Centrum en de  kraamkliniek beschikken niet over een doucheruimte voor de patiënten.  

 

 

 

Kraamvrouwen en andere gehospitaliseerden moeten zich wassen met behulp van emmers 

water achter een muurtje op het deksel van een afgedekte put die ook als latrine voor iedereen 

en voor voorbijgangers dienst doet. Onze vereniging heeft de bouw van een douche lokaal op 

zich genomen. Samen Verder heeft toegezegd deze activiteit te ondersteunen uit de volgende 

inzameling van rond Pasen.  

   

Gedachte:  
‘Humor en geduld zijn de kamelen waarmee ik door alle woestijnen ga’.  

 

Samenstelling bestuur:  

Jo van Gorp (voorzitter)   Tel: 0497 – 541418  

Diny Bergmans (penningmeester)  Tel: 0497 – 571329 

Jeanne van Mol (lid)    Tel: 0497 – 516722 

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 

 
 


