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Aan het einde van het jaar kijken we allemaal terug op de  

voorbije dagen die het jaar 2014 hebben gevormd.  Voor  

niemand zal het jaar enkel geluk en voorspoed gebracht  

hebben. Ieder van ons heeft beslist zijn of haar moment van  

verdriet gekend, van onmacht en van misschien wel machte- 

loosheid. Twijfel aan de toekomst en onzekerheid over hoe  

of wat te doen. Ook in Burkina Faso kennen de mensen  

dezelfde gevoelens, dezelfde emoties en dezelfde twijfels als  

wij die kennen. Het zijn mensen zoals u en ik, het zijn 

kinderen zoals die van ons en het zijn families die uiteindelijk maar één ding wensen:  

liefde voor elkaar, leven met elkaar en gezondheid voor allemaal. In Burkina Faso zijn  

deze wensen vaak niet zo gemakkelijk te vervullen als hier het geval is. Het doorlopend  

gebrek aan schoon drinkwater, gebrek aan kennis, slechte infrastructuur, extreme droogte,  

armoede, zijn zomaar enkele zaken waarmee wij in Nederland niet of niet in die mate te 

kampen hebben. De stichting Kinderhulp Burkina Faso is nog lang niet klaar met helpen, 

integendeel. Bij het realiseren en continueren van onze projecten en tijdens de dagelijkse  

beslommeringen nieuwe zaken die onze aandacht trekken en waarbij onze hulp of ons advies hard nodig zijn. Dit 

kan een gezin zijn dat uiteen dreigt te vallen omdat een van de ouders is overleden of een moeder die geen 

moedermelk kan zoals onze oprichtster Monique die ook in Burkina meemaakt, stuiten wij telkens weer op 

bieden aan haar pasgeboren baby.  

Soms zijn het ook problemen van technische aard, op landbouwkundig gebied of op medisch gebied en ook in 

die gevallen zal onze stichting hulp zoeken bij de daarvoor geschikte en opgeleide personen en in voorkomende 

gevallen worden de kosten voor deze hulp door de stichting voldaan. 

 

We kijken even terug op 2014 en zullen in deze Nieuwsbrief enkele van onze projecten belichten.  

Voor alle overige projecten verwijzen wij u naar onze website: www.kinderhulpbf.nl 

 

 

Kaya: 

Centrum voor Straatkinderen. 

Het Centrum voor Straatkinderen is het tot op heden grootste project waarvoor  

de stichting de exploitatie geheel voor eigen rekening neemt. 36 jongens in de                 

leeftijd van 12 t/m 18 jaar vinden hier onderdak, voeding, (vak)opleiding en 

medische verzorging. Wij kunnen met trots stellen dat het Centrum voor  

Straatkinderen doet waarvoor het bedoeld is: kinderen zonder enig perspectief 

een betere toekomst bieden. Het draaiende houden van een dergelijk groot project  

is niet eenvoudig. Belangrijk is het constant overzicht houden en sturing geven waar nodig. Gelukkig heeft de 

stichting een uitstekend directeur aan het hoofd van het Centrum, die doortastend en met hart voor de kinderen 

de touwtjes in handen houdt. Hij is bij ons tewerkgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken van Burkina 

Faso. 

 

 

 

 

 

 

http://www.kinderhulpbf.nl/


Auberge ‘Pierini’ 

 

                                                                     In 2011 heeft de stichting een Auberge gebouwd met het doel dat 

                                                                     jongens uit ons Centrum voor Straatkinderen hierin een opleiding in 

                                                                     hospitality krijgen. Afgelopen jaar hebben enkele van hen stage 

                                                                     gelopen in luxe hotels in de hoofdstad. Een aantal heeft hier 

                                                                     inmiddels een baan met een contract aan overgehouden. Door de 

                                                                     opleiding in onze Auberge en de kennis en ervaring opgedaan tijdens 

deze stage gaan voor hen straks poorten open in de hotellerie die anders  voor altijd gesloten zouden zijn 

gebleven. 

 

Restaurant/Kiosk ‘Pierini’ 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het voorjaar van 2014 hebben we besloten om het twee jaar geleden geopende restaurant te verplaatsen naar 

de Auberge, omdat het restaurant niet rendabel bleek te zijn. Inmiddels is hier een kiosk aan de straat aan  

toegevoegd. De eenvoud van de aangeboden maaltijden en de laagdrempeligheid maken de kiosk tot een 

gezellige ontmoetingsplek voor vele inwoners en bezoekers van Kaya. De opleiding in het restaurant/de kiosk is 

voor de jongens uit het centrum een goede leerplek, niet alleen voor het leren bereiden van  maaltijden,  het 

serveren van de klanten, maar ook de communicatieve vaardigheden worden hier volop ontwikkeld. Al met al 

een project dat het waard is om in te blijven investeren. 

        

Namsigui: 
Het dorpje Namsigui plukt de vruchten van alle investeringen die de stichting de afgelopen jaren hier heeft 

gedaan. Zonder de kleuterschool, de ziekenhuiskamers bij de verplegerpost, de renovaties aan de kraamkliniek, 

de latrines, de waterpompen, de microkredieten etc. zou het dorpje een stuk minder aantrekkelijk zijn voor de 

bewoners om er te wonen. 

 

Groentetuin: 

Een stukje buiten het dorp is een groentetuin aangelegd. De tuin hebben we aangelegd vlak 

bij een waterpomp. De vrouwen van de wijk Zimidin beheren deze tuin. Een vrouw is Chef  

van de tuin en samen werken ze aan een betere toekomst voor hun kinderen. Eerst werden  

afrasteringpalen en het hekwerk geplaatst. Dit om loslopend vee buiten de tuin te houden.  

Daarna is het stuk land ‘schoongemaakt’ en zijn de zaaibedden aangelegd. Momenteel is de  

Gehele aan wederverkopers in de stad Kaya.   

 

 

Lyceum: 

                                            Dit jaar hebben wij na de in 2012 gestarte actie met de jeugdfilm ‘Fout Goud, op 

                                            Zoek  naar de zandmannetjes’ mede door financiering van onder andere de landelijke  

                                            Adventactie, de opbrengst van een golftoernooi op de banen van Crossmoor Weert en  

                                           Wilde Ganzen een lyceum in het dorpje Namsigui kunnen bouwen. Het Katholieke  

                                           Onderwijs van Kaya gaat dit exploiteren. Door toegezegde steun van de landelijke  

                                           Adventsactie zal het lyceum de komende twee jaar nog verder uitgebreid en voltooid 

                                            kunnen worden. Het is van grote invloed op het aantal jongeren dat sinds 1 oktober jl. 

hier middelbaar onderwijs volgt. Wij hopen van harte dat door de komst van dit lyceum het aantal kinderen dat 

na de basisschool hun heil zoekt in de illegale goudmijnen zal afnemen en liever nog, dat er geen kind meer zal 

afdalen in de aarde van Burkina Faso. 

 

 

 

 



2014 loopt ten einde. We danken ieder heel hartelijk voor alle steun, niet alleen op financieel gebied maar ook 

voor alle persoonlijke woorden vol warmte, respect en aanmoediging. Deze woorden hebben wij als stichting 

broodnodig, om niet te verdwalen maar oprecht en vol vertrouwen, liefde en bewondering te blijven dwalen door 

dit wonderschone land: 

 

Dwalen door Afrika 

 

Elke druppel regen 

die hier neerdaalt 

op de droge aarde 

elke onbereikbare ster  

die verpakt 

in een donkere deken 

verblindend straalt 

elke kinderhand die zich 

verlegen om de mijne sluit                                   

ongeacht de kleur 

van onze huid 

elke geschonken glimlach  

is de weg naar een dag 

waarop liefde en tederheid 

versmolten raken 

met de harde realiteit 

 

dwalen door Afrika 

ik zwerf als in een droom 

door dit verborgen continent 

puur, ongerept en ongekend 

een wereld 

vol gebrek en duisternis 

maar waar het leven   

nog vervuld van warmte 

en ongeëvenaarde schoonheid is… 

 

(Ingrid Schouten-Minten©) 

 

St. Kinderhulp Burkina Faso is ANBI geregistreerd     Hoe kunt u helpen? 

St. KHBF is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende       Veel lezers van onze nieuwsbrief ondersteunen ons al. 

Instelling (ANBI). Donaties aan een ANBI-geregis-         Anderen doen dat nog niet. We zouden het fantastisch 

treerde instelling zijn aftrekbaar van de inkomsten-            vinden als we meer kinderen direct of indirect zouden  

of vennootschapbelasting (uiteraard binnen de daar-           kunnen helpen.  

voor geldende regels).                                                     U geeft hen daarmee zicht op een betere toekomst! 

 

                                                              In Aktie komen?                                  

                Wilt u als bedrijf, school, serviceclub of als particulier in Aktie 

                                                                     komen voor de 

                                                                     Stichting Kinderhulp Burkina Faso? Wilt U een project adopteren?  

                                                                     Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Ook zijn wij te allen tijde 

                                                                     bereid een presentatie voor u te verzorgen. 

                                         

Wij houden u graag zo goed mogelijk op de hoogte van de hulpverlening en de besteding van de 
giften. Bezoek daarom regelmatig onze website www.kinderhulpbf.nl 
 

Wij wensen u allemaal een heel gelukkig en gezond 2015 en hopen dat wij ook het in het nieuwe jaar weer op 

uw steun mogen rekenen. Namens de kinderen in Burkina Faso ‘Posa Barka’,  heel hartelijk dank!! 

 

Bestuur stichting Kinderhulp Burkina Faso:              ING Bank Roermond 

Monique Wolters                                                              t.n.v. Stichting Kinderhulp Burkina Faso 

Margot Boumans-Puts                                                      IBAN : NL080INGB0663438519 

Ingrid Schouten-Minten 

http://www.kinderhulpbf.nl/

