Nieuwsbrief

Burkina Faso, 7 december 2012

Waarom Burkina Faso? Het West-Afrikaanse land Burkina Faso is één van de armste
landen ter wereld. Maar liefst 95% van de bevolking leeft van de landbouw. Terwijl
slechts 10% van het landoppervlak daarvoor geschikt is. In jaren met weinig regen
ontstaat daardoor al snel een voedseltekort. De slechte gezondheid van kinderen is
een grote bron van zorg. Eén procent van de baby’s sterft in de eerste 12 maanden.
Veel kinderen sterven aan malaria, hersenvliesontsteking, diarree of kinderziekten.
Niet meer dan 32% van de kinderen gaat naar school. Velen van hen haken vroegtijdig af.
Meisjes omdat ze gaan trouwen, jongens omdat ze moeten werken.
Wat is ontwikkelingshulp in Burkina Faso? Ik ben in Afrika bekend met de mensen en hun cultuur.
Ik sta in nauw contact met de dorpelingen van het dorpje Namsigui. Zo weet ik wat er speelt. Geen
schoon drinkwater? Gebrek aan scholing? Geen medische voorzieningen? Samen met de mensen
kijken wat er nodig is. Op deze manier komen de ideeën voor nieuwe projecten meestal van de
dorpelingen zelf. Ze worden erbij betrokken en bouwen zo zelf mee aan een betere toekomst. Wij
steunen hen, maar het succes van de projecten is afhankelijk van hun eigen inzet. Kortom, wij geven
geen ontwikkelingshulp in Afrika, maar hulp om te ontwikkelen!
Enkele projecten in het dorpje Namsigui
Projecten met en door vrouwen: Er is een graanbank opgestart. Er wordt graan ingekocht op het moment dat de prijzen laag
zijn en verkocht wanneer de prijzen gestegen zijn. Zo maakt de vrouwengroep winst en kan de bank groeien. Ook hebben wij
hen geholpen met het verstrekken van een bedrag voor microkredieten. Ze vormen groepjes van 3 vrouwen, krijgen individueel
een krediet, maar zijn als groepje verantwoordelijk voor de terugbetaling. Zo is er een onderlinge controle. Er is ook een
zeepmakerij opgezet. De zeep wordt verkocht aan de vrouwen in het dorp. Hulp aan vrouwen helpt tevens hun kinderen.
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De kleuterschool:
Over de kleuterschool is alleen maar goeds te melden. Een kleuterschool gevestigd in een dorp in
Burkina Faso is niet iets wat vanzelfsprekend is. Deze kinderen hebben een voorsprong op de
lagere school en behalen dan ook betere resultaten. De school bestaat al sinds 2005 en gaat het
achtste jaar in. Fantastisch!
Lagere school
In Namsigui gaan er meer dan 100 kinderen via onze Stichting naar de lagere school
Wij voldoen hun schoolgeld, ze krijgen van ons leermateriaal, schooltas, etc. De kinderen
zijn trots naar school te kunnen gaan. Ze hebben allen hoop op een goede toekomst en daar
proberen wij aan mee te werken.

Onze projecten in het stadje Kaya
Centrum voor straatkinderen
Ons in 2007 opgestarte Centrum voor straatkinderen heeft op 11 november jl. haar 5 jarig jubileum gevierd. Wij hebben er
voor gekozen dit te vieren met een groot aantal kinderen, Dit in de vorm van een ‘gezamenlijke maaltijd’. Enkele artiesten uit
de hoofdstad Ouagadougou kwamen gratis optreden en de kinderen uit ons Centrum hebben hun ‘circusacts’ vertoond. Wij
hebben kinderen op straat benaderd en hen hiervoor uitgenodigd. Een geweldige dag dus voor hen.

Het Centrum is dus nu al 5 jaar actief en we mogen met tevredenheid terugkijken. We hebben weten te bereiken dat een groot
aantal jongens weer op het rechte pad is beland en familiebanden zijn hersteld. Velen volgen nu een stage in een atelier of zijn
al een eigen bedrijfje begonnen. Hier doen we het uiteindelijk voor.
Restaurant als leerplek
Ons Centrum voor straatkinderen heeft diverse ateliers waar wij de jongens opleiden. Een scholing in houtbewerking, een
naaiatelier, een wasserij, een kappersatelier en ons legkippen project. In November 2011 hebben wij een restaurant opgestart.
Het fungeert als praktijkopleiding restauranttechnieken als uitbreiding van ons Centrum. Hier leiden wij een aantal jongens op
in de bediening of als kok. De eerste 4 jongeren hebben hun opleiding afgerond en voor hen hebben wij voor een stageplek
gezorgd in bv de hoofdstad Ouagadougou. Doen zij hier goed hun best dan zijn zij verzekerd van een vaste baan. Het doel
natuurlijk van deze opleiding!

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 danken iedereen die de uitvoering van de projecten heeft mogelijk gemaakt. Kleine giften, grote giften of met goederen voor ons
containertransport.
Ook in de toekomst hopen wij op uw steun te mogen blijven rekenen, om direct en kleinschalig grote dingen te kunnen realiseren. Heel
hartelijk dank hiervoor!
St. Kinderhulp Burkina Faso is ANBI geregistreerd
St. KHBF is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Donaties aan een ANBI-geregistreerde instelling zijn aftrekbaar van de inkomstenof vennootschapbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

www.anbi.nl

Hoe kunt u helpen?
Veel lezers van onze nieuwsbrief ondersteunen ons al.
Anderen doen dat nog niet. We zouden het fantastisch
vinden als we meer kinderen direct of indirect zouden
kunnen helpen.
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 Stg
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.

Het jaar 2013 nadert en het is weer tijd voor een kerstgedachte. Ik heb gekozen voor de volgende uitspraak:
Van het idee dat onze steun een druppel op een gloeiende plaat is, hebben we geen last. Zonder druppels geen regen! Het is eigenlijk
simpel:als je niks doet, hebben de mensen daar zeker geen perspectief. Doe je wel iets, dan geef je ze tenminste een kans op iets
beters. De mensen in Burkina Faso hoop op een betere toekomst bieden,daar gaat het ons om.”
Fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2013!
Wenst u deze Nieuwsbrief niet meer te ontvangen, laat het ons dan even weten per e-mail.
Wanneer u het leuk vind maandelijks een update per mail van ons te lezen, dan laat dit ook even per e-mail weten.

