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In de nieuwsbrief van april brachten wij het bericht van het overlijden van Jan Beekman, een van de 

oprichters van de naaischool Bianca Couture. De consequenties voor de naaischool waren toen nog 

niet goed te overzien. 

Inmiddels zijn er 

een aantal 

ontwikkelingen 

te melden, die 

perspectief 

bieden voor de 

toekomst. 

 

In de zomer van 

dit jaar is de 

eindevaluatie 

van het 

driejarenplan van 

2017 tot 2020 

afgerond. Naast 

beschrijving van 

wat er allemaal, 

met de nodige 

moeite, 

gerealiseerd was 

is ook 

aangegeven wat 

nog niet goed 

genoeg ging en wat de komende jaren meer aandacht verdient. 

 

In diezelfde zomer kreeg Emmaus Nederland, die Bianca Couture al jaren ondersteunt, het prachtige 

bericht dat een broer van een donateur van de projecten van Jan Beekman in zijn testament had 

laten vastleggen dat zijn hele nalatenschap bestemd zou moeten worden voor de projecten van Jan 

Beekman. Dit gold zowel voor de projecten van Nabasnoogo in Zorgho als voor Bianca Couture. 

Voor de verantwoorde besteding van dit bedrag is een commissie opgericht met goede bekenden 

van Jan Beekman. In de bijgevoegde brief van Malinda Keizer-Beekman wordt dit verder toegelicht. 

 



Met ondersteuning van een adviseur van de commissie in Burkina Faso, Lenie Hoegen, is er op basis 

van de resultaten van de afgelopen jaren en de wensen van de directie en de medewerkers voor de 

komende jaren, een vijfjarenplan opgesteld voor de periode 2022-2026. Dit plan geeft de commissie 

aanknopingspunten voor wat zij de komende jaren kunnen ondersteunen.  

Er kan gedacht worden aan: 

• Aankoop van een terrein in de wijk Rim Kieta, nabij de huidige naaischool 

• Het bouwen van een aantal ruimtes voor de opleiding weven en verven, voor de 

kinderopvang, een atelier voor de fabricage van kleding en een winkel voor de verkoop van 

naaiartikelen en geproduceerde kleding 

• Aanschaf administratieve hulpmiddelen zoals computers en een kopieerapparaat  

• Training van het personeel in hun vaktechnische en administratieve vaardigheden 

• Ondersteuning van de bestaande schoolkeuken 

• Extra personeel ter ondersteuning van de directrice bij de financiële en administratieve taken 

• Ondersteuning van de afgestudeerden met een roulerend fonds om een eigen bedrijf te 

kunnen starten 

• Urgentiefonds voor de leerlingen, die het schoolgeld en de leermiddelen niet zelf kunnen 

betalen 

Uitgangspunt is wel dat Bianca Couture in de loop van de komende 5 jaar steeds meer zelf haar eigen 

inkomsten gaat verwerven met kostendekkend schoolgeld, eigen productie van kleding, benaderen 

van ontwikkelingsorganisaties in Burkina Faso of zij leerlingen willen steunen met hun studie.  

Sahelp zal de komende jaren intensief contact onderhouden met de commissie om de ondersteuning 

van de activiteiten van Bianca Couture en Nabasnoogo goed op elkaar af te stemmen. 

Op verzoek van een van onze donateurs heeft Denise, de directrice van de naaischool, 5 interviews 

afgenomen bij vrouwen, die tussen 2011 en 2020 hun opleiding hebben afgerond. Centraal daarbij 

stond de vraag wat ze aan de opleiding gehad hebben en hoe het nu met hen gaat. Deze interviews 

zijn als bijlage opgenomen. 

 

De lessen in de 3 jaargroepen zijn half september weer gestart met inmiddels 101 leerlingen. 

De situatie rond corona en de veiligheidssituatie in Burkina Faso is helaas nog steeds zeer zorgelijk. 

Voor de bestuursleden van Sahelp is het daarom nu nog niet mogelijk om daar heen te reizen. 

Buitenlandse zaken geeft een negatief reisadvies. In de nieuwsbrief van Sahelp van najaar 2021 

wordt daar nader op ingegaan. Als u die wilt ontvangen, laat u mij dat dan even weten. 

 

U zult zich misschien afvragen of uw bijdrage voor Bianca Couture nu nog wel nodig is. Wij denken 

dat uw bijdrage van moreel en financieel belang blijft voor Denise en de jongeren en volwassenen 

voor wie zij zich via de naaischool wil inzetten. Natuurlijk is het aan u om te beslissen over het 

voortzetten van uw donaties. Wij realiseren ons dat het legaat ook een keer op zal zijn en dat de 

eigen inkomsten van Bianca Couture voorlopig nog ontoereikend zijn om alle kosten te kunnen 

betalen. Bianca Couture zal uw voortgezette steun zeer waarderen. 

 

Met vriendelijke groet, mede namens Stichting Sahelp. 

IBAN: NL26TRIO0379726149, 

t.n.v. Stichting Emmaus Langeweg,                      Verdere  informatie is op te vragen bij 

Kloosterlaan 6, 4772RA Langeweg,                      Harrie van Rosmalen, harvaros@xs4all.nl . 

o.v.v. Bianca Couture.  
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