
 

 

 

Denise legt uit dat het gaat om weduwen, wezen, jonge moeders, die het 
slachtoffer zijn van sociaal-culturele beperkingen, als mede vrouwen met HIV, 
schoolverlaters en anderen die geen middelen van bestaan hebben.  

Ze volgen bij Bianca Couture een 3-jarige vakopleiding op het gebied van naaien, 
weven en kleding verven. Dit leidt tot een officieel diploma naaien van de 
overheid, CQP (=Certificat de Qualification Professionnel). Daarnaast is er 
psychosociale en medische steun en technische en financiële bijstand voor de 
afgestudeerden om een bedrijf op te zetten. Ook is er opvang voor de kinderen en 
wordt er een lunch verstrekt. 

 
Pater Jan Beekman op de praatstoel          Gezellig aan het breien en bijkletsen 

Inmiddels is pater Jan Beekman binnen komen lopen. Jan woont al 25 jaar in 
Burkina en heeft Denise altijd ondersteund met het oprichten van de naaischool. 
Jan geniet van zijn pensioen maar is nog zeer betrokken. Jan benadrukt dat de 
naaischool behoefte heeft aan een uitbreiding om meer leerlingen te helpen.      
Om op den duur zelfstandig te kunnen functioneren zouden een deel van de 
leerlingen een financiële bijdrage moeten geven. De uitbreiding zou gerealiseerd 
kunnen worden door een verdieping op het huidige gebouw te plaatsen. 

Een aantal dagen later praten we met Balla een lokale aannemer. Eerder zijn er 
vanuit het Comité de Suivi (= Raad van Toezicht) contacten gelegd om een 
prijsindicatie te krijgen voor de uitbreiding. Balla blijkt getrouwd te zijn met een 
Nederlandse. Onwillekeurig schept dat toch een band en vergemakkelijkt dit het 
gesprek als we zaken niet helder krijgen vanwege mijn gebrekkige frans. We willen 
ons een eigen oordeel kunnen vormen over zijn vakmanschap, aanpak, planning en 
kostenaspect. Uiteindelijk moet Bianca Couture de opdrachtgever worden, maar 
als geldverstrekker willen we niet voor verrassingen komen te staan. Bovendien 
Sahelp wil gebruik maken van financiële bijdrage door Wilde Ganzen die 50% van 
de kosten betaalt. Dit mag dus niet misgaan, daarvoor zijn de belangen te groot. 



 

 

Met een goed gevoel keren we later in de week terug naar Nederland. In de 
periode die volgt moeten de aannemer het ontwerp en bijbehorende 
funderingsplan en sterkte berekeningen indienen om de bouwvergunning 
goedgekeurd te krijgen. Dit duurt beduidend langer dan werd verwacht. In juni 
2019 kan er dan toch volop worden gewerkt. Dit maakt het wel lastig voor het 
geven van de lessen die in oktober weer starten. Onder het motto “Wie mooi wil 
zijn moet pijn lijden” worden de beperkingen geaccepteerd.  

 
De extra etage is gerealiseerd      De eerste groep afgestudeerden 

In mei 2020 is het zover dat de uitbreiding volledig in gebruik kan worden 
genomen. Het gebouw wordt gezegend door een priester. Aangezien er ook 
protestantse leraren zijn en moslim leerlingen worden deze niet vergeten in de 
gebeden. 

In het eerste volledige schooljaar (2003-2004) hebben 10 leerlingen de lessen 
gevolgd. In de loop van de tijd is dit verder gegoeid. Na de bouw van 2 nieuwe 
klaslokalen heeft dit een nieuwe impuls gekregen en is gegroeid tot ongeveer 100 
leerlingen. Van de leerlingen in het 3e jaar heeft 95 % het eigen diploma van Bianca 
Couture mogen ontvangen. En meer dan 80 % is in de afgelopen jaren geslaagd 
voor het landelijke CQP (=Certificat de Qualification Professionnal). 

Voor het schooljaar 2020-2021 hebben zich 101 leerlingen kunnen plaatsen, 41 in 
klas 1, 22 in het tweede jaar en 38 in het 3e jaar. 

Zowel de leraren als de leerlingen profiteren van de ruime klaslokalen. 

 

 
 


