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We staan alweer aan het eind van het jaar 2016. Wat overblijft is een korte terugblik, een goedkeuring, een zucht, spijt over een 

niet vervulde wens, een glimlach over een gehaald examen, verdriet over een verloren liefde, tranen over een voorgoed uit je 

leven verdwenen famielid, vriend of vriendin. De dingen van het leven, zij vullen onze dagen en maken ons gelukkig of intens 

verdrietig.  

Hetzelfde geldt ook voor de kinderen die leven in Burkina Faso en waarvoor de stichting Kinderhulp Burkina Faso zich al bijna 20 

jaar inzet. Ook zij kennen deze emoties, dit verlangen en de  hoop op een mooie toekomst. Het verbeteren van deze 

toekomstmogelijkheden voor de kinderen in Burkina Faso is de voornaamste doelstelling van onze stichting. Natuurlijk is een 

gezonde en harmonieuze leefomgeving  hierbij onontbeerlijk en de stichting doet er dan ook alles aan om de kinderen een 

veilige en mooie jeugd te geven. Dit begint al bij de voorlichting over geboortebeperking, een onderwerp dat onze stichting niet 

schuwt en waarvan de inzet duidelijk effect heeft.  

Ook de microkredieten die door de stichting aan de vrouwen worden verstrekt, hebben duidelijk een positieve invloed op de 

leefomgeving van het kind. Drie vrouwen krijgen elk  één bedrag om een bepaald doel te verwezenlijken, bijvoorbeeld het 

runnen van een wasserij. De vrouwen zijn samen verantwoordelijk voor de terugbetaling van het bedrag. Betaalt er een niet dan 

moeten de andere twee hiervoor opdraaien. Op deze manier maakt de stichting de vrouwen verantwoordelijk voor hun geld en 

gedrag.  

Het toegankelijk maken van gezondheidsvoorzieningen tot wel 18 km rondom het dorpje Namsigui waar onze stichting de 

meeste van haar projecten heeft, is een onbetwiste voorwaarde en ook hieraan draagt de stichting al jarenlang een steentje bij. 

Denk hierbij aan de renovatie van de kraamkliniek, de bouw van ‘ziekenhuiskamers’, het leveren van goederen aan de 

verplegerspost, het verkopen van klamboes tegen malaria etc.  

Echter, het meest belangrijke dat een plek moet hebben in de jonge jaren van een kind, is de onbegrensde mogelijkheid tot het 

volgen van educatie. Zonder goede educatie is de weg naar een betere toekomst onmogelijk te bewandelen. De stichting 

Kinderhulp Burkina Faso heeft dit doel bovenaan de lijst gezet van te behalen doelstellingen. De stichting zal alles in het werk 

stellen om kinderen goed onderwijs te laten volgen omdat  het zonder hulp in het straatarme Burkina Faso practisch onmogelijk 

is om de scholing te volgen waartoe een kind in staat is.  

Vorig jaar is de basisschool in het dorp door de stichting gerenoveerd. Het plafond kwam bijna naar beneden en zag zwart van 

de schimmel. Nu kunnen de kinderen gelukkig weer lessen volgen in gerenoveerde leslokalen.  

Onze stichting heeft niet één maar vele stenen verlegd waardoor het toekomstpad van de kinderen er in één klap anders uitziet: 

Na het gereedkomen van de bouw  van het lyceum , dat nu alweer het derde schooljaar meedraait, in het dorpje Namsigui 

kunnen de kinderen zonder bezwaar doorstromen naar het voortgezet onderwijs, een kans die hen voorheen werd ontnomen, 

waardoor de trek naar de illegale goudmijnen vaak onvermijdelijk bleek. Door deze ongelooflijke kans ziet hun toekomst er 

opeens totaal anders uit. Vanaf nu kan ieder kind in en rondom het dorp Namsigui voortgezet onderwijs volgen zonder daarvoor 

naar de stad te hoeven gaan en in een pleeggezin te moeten worden ondergebracht. Het schoolgeld voor één jaar lyceum 

bedraagt  € 150,00, een klein bedrag voor zo’n grote kans. Wat is er mooier dan een kind hiermee op weg te helpen naar een 

onafhankelijke toekomst voor hem of haar en een toekomst in eigen hand voor het land zelf. 

Dat onze stichting niet alleen staat in deze doelstelling blijkt uit onderstaande uitspraken van twee wereldverbeteraars, Malala 

Yousefzai, zelf eens slachtoffer in de ongelijke strijd tussen man en vrouw en het recht om naar school te mogen gaan 

(Nobelprijswinnares van de Vrede in 2014), en Nelson Mandela. 



We mogen niet stoppen in ons streven om alle kinderen, waar dan ook, de kans te bieden om onderwijs te volgen. Wij, als 

stichting Kinderhulp Burkina Faso, doen ons best voor de kinderen in Burkina Faso  en dankzij uw steun zijn we al een stukje op 

de goede weg. Maar de weg is lang, heel lang, en wij hopen dat u nog een groot stuk met ons wil meelopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het jaar nadert zijn einde, maar wij hopen dat onze stichting nog jarenlang door kan gaan. 

Heeft u vragen of is er iets onduidelijk, schrijf of bel een van onze bestuursleden Monique, Margot of Ingrid en wij zullen uw 

vraag indien mogelijk zo goed mogelijk beantwoorden. Onze contactgegevens vind u op de website www.kinderhulpbf.nl  Ook 

zijn wij graag bereid om waar dan ook een presentatie te komen geven met filmbeelden over het werk van onze stichting.  

Wij danken u heel hartelijk voor uw interesse en financiële steun en wensen u allemaal een gelukkig en vooral heel gezond 

2017! 

Het bestuur van de stichting Kinderhulp Burkina Faso, 

Monique Wolters 
Margot Boumans-Puts 
Ingrid Schouten-Minten 

 

Kind van de natuur                                                       
 
Hij is nog klein 
zijn huid en ogen 
zijn zwart als de nacht 
geboren in een land 
waar de zon  
meedogenloos brandt 
en waar de wereld 
rust en vrede ademt 
zonder bezit 
 
ver van hier 
bij hem thuis 
spreken mensen  
met het water 
luistert zijn wijze opa 
naar de stem van de wind 
hij is een kind 

van de natuur 
blote voeten 
in rode aarde 
 
hij zwijgt 
laat zijn gedachten 
fluisteren met zijn geest 
ooit zijn wij ook zo geweest 
lang voordat we 
verdwaald raakten 
in het web 
van begerige verlangens 
 
hij is nog klein 
zijn huid en ogen  
zijn zwarter dan de nacht 
hij lacht 
en koestert zijn dromen 
in stilte… 

 
Ingrid Schouten-Minten©2009 
 

http://www.kinderhulpbf.nl/


 

St. Kinderhulp Burkina Faso is ANBI geregistreerd      
St. KHBF is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende geregistreerde instelling. Donaties zijn aftrekbaar van de 

inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).                                                      

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
De gerenoveerde lagere school.                                   Microkredieten.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het nieuw gebouwde Lyceum. 
 
 
 
 
 


