Voordat ik bij Nabasnoogo kwam werken, was ik een student in het laatste jaar van de
middelbare school. Ik woonde in Zorgho met een neef die werkte in een klein boerenbedrijf
met landbouw en veehouderij. Ik ben het eerste kind van mijn vader met 1 broer en 8
halfbroers, omdat mijn vader van mijn moeder scheidde en hertrouwde.
Wat mijn opleiding betreft, moet ik zeggen dat ik 2 jaar rechten heb gestudeerd aan de
universiteit en vervolgens 3 jaar projectbeheer aan de Ecole Supérieure de Microfinance in
Ouagadougou. Tijdens mijn werk heb ik ook een opleiding over volwassenenonderwijs
gevolgd. Afgelopen jaar heb ik ook een opleiding gevolgd over lokale fondsenwerving bij de
Association Burkinabè de Fundraising (ABF) in Ouaga.
Mijn rol in de vereniging Nabasnoogo heeft betrekking op :
-

het coördineren van alle activiteiten met de verantwoordelijken van de verschillende
projecten ( Avondschool – Bi songo en Maternité );

-

het verzorgen van de correspondentie met de donateurs, ministeries;

-

het vertegenwoordigen van de vereniging naar buiten toe;

-

begeleiden en toezicht houden op de voortgang van de activiteiten.

Na het overlijden van pater Jan Beekman heb ik de leiding gekregen over het leerlingenfonds

In het Nabasnoogo-project zijn het de opleiding, het onderwijs en de hulp aan de armen die
mij interesseren. Immers, zelfs met de financiële hulp die een mens kan ontvangen, moet hij
worden opgeleid en getraind om actief en bewust deel te nemen aan zijn eigen
ontwikkeling.
.
Met Nabasnoogo heb ik zowel grote moeilijkheden als grote successen gekend.
Als grote moeilijkheden kan ik de mobilisatie van voldoende middelen voor de optimale
werking van de vereniging en voor de verwezenlijking van de projecten noteren. Ik herinner
me de schooljaren toen we gedwongen waren de bi-songo te sluiten wegens gebrek aan
financiële middelen. Ook op het niveau van het leerlingfonds was het vaak tegen onze wil
dat wij bepaalde behoeftigen niet konden steunen door een gebrek aan middelen.
Persoonlijk vond ik het erg jammer dat ik mijn werk bij Nabasnoogo niet kon combineren
met mijn studie. Als gevolg hiervan moest ik mijn studie noodgedwongen stoppen.
Wat mij veel voldoening heeft gegeven was het feit dat ik Jan Beekman met Nabasnoogo
heb kunnen helpen toen er een crisis was door het vertrek van bestuursleden en de
continuïteit van de activiteiten in gevaar kwam. Fijn was het om te zien dat de verhuizing van
het in Zorgho gestarte naaicentrum naar Ouagadougou zo goed heeft uitgepakt.
Wat mij het meest trots maakt is dat ik, gestart als een leerling op de Avondschool, nu
samen met leraren en medewerkers de groei mag zien van onze leerlingen. Velen zie ik terug

als kleine zelfstandige ondernemers in Zorgho. Enkelen hebben het niet gelaten bij de
Avondschool en hebben al dan niet ondersteunt door het leerlingenfonds door gestudeerd.
Onder de oud-leerlingen mogen we nu een mijnbouw ingenieur en burgemeester van
middelgrote stad begroeten.
Ik hoop dat Sahelp ons ook in de toekomst kan blijven ondersteunen, zodat onze kleuters,
kinderen en jong volwassenen hun dromen kunnen waarmaken.

