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Verslag van monitoringreis voor PUM en  Sahelp aan Burkina Faso door Harrie van Rosmalen van 

14/9 – 10/10/2022 

 

Deze reis was primair een missie voor PUM (Programma Uitzending Managers van VNO-NCW) op 

verzoek van CECA-DR en Ocades-Koupela. 

Het bleek mogelijk om daarnaast ook nog een aantal partners van Sahelp te bezoeken, zoals Bianca 

Couture, Nabasnoogo, Karité-project in Saponé (oud-partner van Sahelp) en Frits Wegerif 

(intermediair naar Intara voor schoolproject in Dori). 

Dit verslag bestaat uit een aantal deelverslagen: 

- Bezoek aan CECA-DR in Ouagadougou en in de regio Boussé 

- Bezoek aan Bianca Couture in Ouagadougou 

- Bezoek aan Nabasnoogo in Zorgho 

- Bezoek aan karité-project in Saponé  

- Bezoek aan Frits Wegerif in Ouagadougou. 

Van het bezoek aan Ocades Koupela is hier geen verslag opgenomen omdat dit geen partner van 

Sahelp is en het bezoek op verzoek van PUM plaats vond. 

De gedetailleerde planning en uitvoeringsverantwoordelijken zijn als bijlage 1 opgenomen. 

Deze reis had m.b.t. de veiligheid wel te maken met enige beperkingen. De terreinbezoeken vonden 

alleen plaats in de gebieden met het advies van Buitenlandse Zaken met de code oranje: alleen 

noodzakelijke reizen. De rest van het land was verboden gebied (code rood) i.v.m. mogelijke 

terroristische aanslagen. 

Helaas vond er op 30 september een staatsgreep plaats in Ouagadougou, waarna een avondklok 

werd ingesteld en de grenzen en het luchtruim werden gesloten. De sluiting werd gelukkig na enkele 

dagen weer opgeheven, maar mijn oorspronkelijke retourvlucht van 5/10 moest uitgesteld worden 

tot 10/10/2022. 

 

1. Bezoek aan CECA-DR van 14/9 t/m 23/9 en van 3/10 t/m 10/10/2022. 

Op donderdag 15/9 werden eerst de doelen van de missie vastgesteld in aanwezigheid van Adama 

Ouédraogo en Abdoulaye Tou (beiden van CECA-DR), Paul Kleene (rapporteur voor AJF) en Derek 

Lungren (aannemer van de boulis van CECA-DR). 

De doelen waren de volgende: 

- Evaluatie van de situatie van 5 bestaande boulis: Gorpila, Guesna, Komtegéré, Ritig-Palgo en 

Sighindin; 

- Mogelijkheden voor de realisatie van een nieuwe bouli bij Witenga bekijken; 

- Adviseren over een betere watervoorziening voor de tuinbouw bij de boulis d.m.v. 

verschillende soorten pompen en duurzamer gebruik van de boulis; 

- Rapporteren over de bevindingen, zowel schriftelijk als met een presentatie. 

Er zijn 3 dagen terreinbezoek gedaan in de omgeving van Boussé. De andere dagen zijn gebruikt voor 

overleg, rapportage en een eindpresentatie. 
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Op het onderstaande kaartje staan de locaties van de verschillende boulis. 

Komteguéré en Sighindin liggen in het zuiden nabij Sao en Tanlili. 

 

 

 

a. Gorpila, bouli van 2019, doorgebroken in 2022 

Hiernaast een foto hoe de dam er nu bij ligt. 

De dijk was oorspronkelijk 271 m lang, maar 

heeft nu een gat in het midden van ongeveer 

40 m. Omdat de dijk in de voorgaande jaren 

geen problemen had met grote regenbuien 

(zoals Guesna en Komteguéré) en de 

zijdelingse overlaten toen ook goed gewerkt 

hebben, is de oorzaak van de doorbraak het 

gebrek aan taludbescherming met stenen aan 

beide zijden van de dijk, waardoor de erosie 

door de regen grote groeven kon maken. 

Geadviseerd is om de dijk te laten repareren 

door de aannemer en tegelijk 0,25 hoger te laten maken en ook aan beide zijden van de dijk een 

steenbekleding aan te laten brengen door de aannemer. Ook is het nodig om een berekening te 

maken van de hoeveelheid water eens per 10 jaar, die uit het stroomgebied komt en na te gaan of 

die zonder problemen door de zijdelingse overlaten verwerkt kan worden. Zonodig het 

hoogteverschil tussen dijk en overlaat nog aanpassen. Goede verdichting van de dijk en regelmatig 

onderhoud aan de dijk zijn ook belangrijk. 
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b. Guesna, bouli van 2018, doorgebroken in 2019 en 2020 

Deze dijk had oorspronkelijk een lengte van 234 m. Omdat hij 2 keer door gebroken is en het 

stroomgebied vrij groot is (15,3 km2) is de dijk in 2021 gerepareerd met een centrale overlaat van 20 

m met een drempelhoogte van 0,25 m lager dan de nog bestaande zijdelingse overlaten en 2 m lager 

dan het niveau van de kruin van de dijk. De foto hieronder geeft een indruk van de overlaat in de 

regentijd. Te zien is dat het water 

gelijkmatig over de lengte van de 

overlaat stroomt. Maar ook dat de 

uitstroomdrempel van de woelbak 

links van de overlaat deels 

beschadigd is. Deze zal dus 

gerepareerd moeten worden en 

liever nog enkele meters naar 

links verplaatst moeten worden. 

Dat verkleint het risico van erosie 

benedenstrooms van de woelbak. 

Veder is het hier nodig om 

scheuren in de dijk te repareren 

en de taluds te beschermen met 

een steenbekleding.  

Verder moet een van de 

zijdelingse overlaten verhoogd 

worden tot 25 cm boven het 

niveau van d centrale overlaat. 

 

c. Komteguéré, bouli van 2018, 

doorgebroken in 2020 

Ook hier is sprake van een behoorlijk stroomgebied, 14,1 

km2. Daarom is ook hier besloten om na de doorbraak 

hier in 2021 een centrale overlaat van 20 m te plaatsen 

en tegelijkertijd de beide zijdelingse overlaten te laten 

bestaan. Deze hebben wel een drempelhoogte van 25 

cm boven die van de centrale overlaat gekregen. 

Hier is te zien dat de overlaat en de woelbak er nog goed 

uitzien, maar dat er teveel vegetatie groeit 

benedenstrooms van de woelbak. Dat kan de 

uitstroomcapaciteit verlagen en zal dus verwijderd 

moeten worden. 

Ook valt op dat het waterniveau links van de overlaat 

lager is dan de drempel, hoewel het in september nog 

veel heeft geregend. Dan mag verwacht worden dat er 
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water over de drempel stroomt. De oorzaak van dit 

probleem bleken lekkages te zijn bij de zijdelingse 

overlaten, zoals op de foto hiernaast te zien is. 

Dit zal snel opgelost moeten worden om onnodig 

waterverlies uit de bouli te voorkomen en ook om te 

vermijden dat de hele zijdelingse overlaat ondermijnd 

wordt en zal bezwijken. 

 

Een ander probleem zijn de vele 

erosiegeulen op de taluds van de dijk. 

Deze zijn ontstaan door ontbreken van de 

steenbekleding en gebrek aan onderhoud 

tijdens de regentijd. Dit zal direct na de 

regentijd opgelost moeten worden. 

 

d. Ritig Palgo, bouli uit 2013 

Deze bouli bestaat al 9 jaar is in het verleden ook wel eens doorgebroken en gerepareerd, maar het 

grootste probleem is het volslibben van het reservoir, waardoor er in de droge tijd te weinig water is 

voor zowel de tuinbouw als de vele dieren die er komen drinken. 

 

Bij de aanleg had de bouli een diepte van 3,2 m en die was in 2022 nog maar 1,2 m.  

Verder valt op dat de ringdijk er slecht uitziet, ongelijke hoogte en veel erosie van de taluds. 

Het is mogelijk om de bouli dieper te maken en tegelijk de dijk op te knappen met een bulldozer. Het 

is dan wel nodig om meteen een steenbekleding aan te brengen op de taluds om de erosie daarvan 

te voorkomen. 



5 
 

Voor het uitdiepen van de bouli kan ook nog overwogen worden om gebruik te maken van een klein 

baggervaartuig, dat eerder gebruikt is in de regio Koupela door dezelfde aannemer, die de bouli van 

Ritig Palgo heeft aangelegd. 

 

Er moet echter nog wel enig onderhoud aan dit baggerscheepje verricht worden. 

Ook is er dan nog geen oplossing voor het opknappen van de dijk, waarvoor een bulldozer of shovel 

wel erg behulpzaam kunnen zijn. 

 

e. Sighindin, bouli van 2019, doorgebroken in 2020 

Deze bouli ligt 500 m benedenstrooms 

van de dijk van Komteguéré en is in 2020 

door dezelfde regenbui bezweken als 

Komteguéré. Het stroomgebied is 

ongeveer 20 km2, waarvan 14,1 km2 eerst 

door de bouli van Komteguéré wordt 

opgevangen totdat die vol is. 

Er zitten nu 2 grote gaten van ongeveer 25 

m in de dijk van Sighindin, die er verder 
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ook heel slecht uitziet met een heel smalle kruin en 

steile taluds met veel erosie. Ook is er geen 

steenbekleding op de taluds aangebracht. 

Geadviseerd wordt om een nieuwe studie te doen 

voor deze bouli, inclusief de hydraulische 

berekeningen, waarbij een centrale overlaat van 20 m 

in een van de bestaande openingen wordt geplaatst. 

De bestaande zijdelingse overlaten kunnen blijven op 

een niveau van 0,25 m hoger dan de centrale overlaat. 

 

 

 

f. Witenga, nieuwe bouli voorgesteld voor 2023 

Voor de mogelijke nieuwe bouli bij Witinga heeft aannemer Derek al een topografische opname in 

het veld gedaan en deze ingepast in een satellietopname van Google Earth. 

 

De blauwe lijn is de dijk, 

173 m, de 2 gele lijnen 

zijn de zijdelingse 

overlaten met lengtes 

van 60 en 160 m. 

Het water komt uit het 

noorden. 

Het stroomgebied is 

ook bepaald met 

Google Earth en wordt 

geschat op 2 km2. 

De nieuwe dijk wordt in 

het midden 4,5 m hoog 

en dat is 1,25 m hoger 

dan de kruin van de 

zijdelingse overlaten. 

Aanbevolen wordt om hydraulische berekeningen te maken van Q10 en Q100 (de debieten die eens 

per 10 en per 100 jaar verwacht kunnen worden uit het stroomgebied) en dan te controleren of de 

overlaten die hoeveelheid water kunnen verwerken zonder over de kruin van de dijk heen te 

stromen. 

Verder is het nodig om duidelijke dwars- en lengteprofielen van de dijk te vragen van de aannemer 

en daarmee goed de hoogtes en lengtes van dijk en overlaten te bepalen. 

Benedenstrooms van de overlaten moeten ook geleidingsdijken komen om te voorkomen dat het 

water de kortste weg kiest naar de oorspronkelijke stroomgeul en daarmee het benedenstroomse 

talud van de dijk beschadigt. 
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g. Tuinbouwprojecten bij de boulis 

Bij de verschillende boulis is gestart met tuinbouw, vaak gebieden met een oppervlakte van 0,5 – 1 

ha, gezien de beschikbare hoeveelheid water uit de bouli. 

Bij Ritig Palgo zijn onderstaande putten aangetroffen, nog ooit betaald door Sahelp, waarvoor 

dringend onderhoud nodig is, wegens het gevaar voor kinderen en dieren om er in te vallen. Er is nog 

steeds genoeg water benedenstrooms van de bouli. 

 

Bij Komteguéré zijn 2 soorten pompen te zien bij de groentetuin. 

 

De voetpomp, van het merk Aqua Alimenta, gebruikt water uit de bouli via een leiding die over de 

dijk of de overlaat loopt. Deze heeft veel last van storingen en deze pomp zal door de leverancier 

door een robuuster model worden vervangen. 

De Volantapomp, met het grote draaiwiel, haalt water uit een boring daaronder en deze doet het 

goed. 
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Bij Ritig Palgo en Sighindin zijn moderne pompen geplaatst voor de tuinbouw.  

Deze werken op zonne-energie en pompen het water vanuit een boring in een reservoir van 5 m3. 

Deze voldoen goed en de boeren willen graag meer van deze installaties. Per dorp is een persoon 

opgeleid voor de bediening van de installatie en voor het onderhoud. 

 

De tuinen hebben omheiningen van metaalgaas, waar tegenaan levende hagen geplant worden om 

de tuinbouwgewassen te beschermen tegen voorbij komende dieren. Ook is er een plan om binnen 

de omheining fruitbomen en ook andere bomen aan te planten. 

 

Bij CECA-DR zijn de bevindingen gerapporteerd in een Franstalig rapport en er is ook een presentatie 

over gehouden, waarbij aan CECA-DR ook geadviseerd is om een medewerker aan te nemen met 

kennis van watermanagement, pompen en de aanleg van aarden dammen. 

 

CECA-DR  is ook van plan om de aanbevelingen te gebruiken bij een nieuwe aanvraag bij het Anton 

Jurgens fonds voor 2023. 

  



9 
 

2. Bezoek aan Bianca Couture op 22/9 en vergadering met comité de suivi op 24/9 

 

 

 

Op donderdag 22/9 is met chauffeur Lamini een bezoek gebracht aan de naaischool in Rimkieta. 

De school zag er goed uit, ook de oude leslokalen waren nu opgeknapt met tegels op de vloer, 

plafonds, extra ramen, licht en ventilatoren. 

Denise was bezig met de voorbereidingen voor 

het nieuwe schooljaar, dat op maandag 3 

oktober van start zou gaan. Zij had o.a. 20 

nieuwe naaimachines aangeschaft. Ook stond 

er een nieuwe auto voor de deur, waarvoor 

ook een chauffeur aangenomen is omdat 

Denise nog geen rijbewijs heeft. Ze is al wel 

bezig met de rijlessen. Verder zijn er 5 

vrouwelijke en een mannelijke leerkracht in 

dienst bij de naaischool en ook nog een 

bewaker en een secretaresse. 

Bij de naaischool heb ik ook kennis gemaakt 

met M’Po Trinité, die onlangs aangenomen is 

voor de financiën van BiCo en daar ook een goede opleiding voor heeft. Zij is ook goed op de hoogte 

van wat er allemaal speelt bij BiCo, zeker nu er veel initiatieven genomen worden wegens de 

beschikbaarheid van extra fondsen uit Nederland. Dat bood de gelegenheid om wat uitgebreider 

over de kosten te praten. 

Per maand wordt nu 30.000 CFA (€ 45,80) aan elektriciteit uitgegeven, maar er zijn plannen om 
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zonnepanelen aan te schaffen voor de school. 

De schoolkeuken kost, voor 150 personen, 340.000 CFA (€ 519) per maand. De schoolmaaltijd blijkt 

een sterk motiverende activiteit te zijn voor de leerlingen. 

De salariskosten bedragen 1.066.000 CFA per maand, dat is € 1627. 

Aan de inkomstenkant staat daar een schoolgeld per leerling van 60.000 CFA (€ 91,60) per jaar 

tegenover, dat helaas slechts door 20 van de 150 leerlingen betaald kan worden. 

Daarnaast heeft BiCo gelukkig extra middelen ter beschikking uit het legaat, waarmee zowel de 

lopende kosten als extra investeringen betaald kunnen worden. 

Het afgelopen schooljaar waren er 81 leerlingen in het eerste jaar, waaronder ook veel vluchtelingen. 

Daarvan zijn er 62 over naar het 2e jaar. Het komende schooljaar wil Denise niet meer dan 50 

leerlingen accepteren voor het eerste jaar, inclusief de 19 die het afgelopen jaar bleven zitten. 

In het 2e jaar waren 41 leerlingen, waarvan er 32 over zijn naar het 3e jaar. In het 3e jaar waren er 22 

leerlingen, die allen geslaagd zijn voor het examen van BiCo en daarvan hebben 19 ook het 

staatsexamen CQP (Certificat de Qualification Professionnal) gehaald. 

In maart 2022 zijn 38 starterkits verstrekt aan de leerlingen, die de opleiding met succes hadden 

afgesloten en zo een eigen atelier kunnen beginnen. Hierbij zitten ook 16 sets voor leerlingen die het 

jaar daarvoor afgestudeerd waren en nog geen kit hadden ontvangen. 

Helaas is het BiCo nog niet goed gelukt om lokaal fondsen te werven. Dat komt deels omdat 

hulporganisaties in Burkina nu veel geld uitgeven aan de vluchtelingen en om leerlingen van de 

school te sponsoren wordt vaak de voorwaarde gesteld dat ze huisvesting nodig hebben in Rimkieta, 

wat nu lastig is. Daarnaast is de urgentie voor fondsenwerving in Burkina nu nog vrij laag omdat er 

tijdelijk extra middelen uit Nederland beschikbaar zijn. 

Toch heeft BiCo wel een belangrijke stap gedaan om iets te doen aan het huidige ruimtegebrek met 

het grote aantal leerlingen en de noodzaak om meer lokaal fondsen te werven. 

Er is een stuk terrein van 600 m2 

aangeschaft in de wijk Rimkieta voor 

18.000.000 CFA (€ 27.481). 

 

Op bijgaande foto staan 3 personen op 

3 van de 4  hoekpunten van de kavel. 

 

Het plan is om op dit terrein een nieuw 

gebouw neer te zetten, waar o.a. 

weven en verven van stof zal plaats 

vinden en ook is er het plan om daar 

het atelier te maken waar betaalde 

opdrachten uitgevoerd kunnen worden. 

De doorgaande weg loopt ter plaatse 

van de auto van Lamini. 

Naast het bezoek aan de school en het nieuwe terrein is er ook nog deelgenomen aan een 

vergadering van het Comité de Suivi van Bianca Couture, die op 24/9 gehouden is in de vergaderzaal 

van CECA-DR omdat Rimkieta slecht bereikbaar was van wege het vele regenwater op de wegen. 

Bij die bijeenkomst waren Denise en penningmeester M’Po Trinité aanwezig en verder Traoré 

François. De andere leden, o.a. Ramata Koutou, Eugene Sampebre, Lenie Hoegen en Sawadogo 

Benjamin, waren helaas verhinderd wegens gezondheidsredenen of verblijf in Nederland of andere 
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verplichtingen in Burkina. Ook was de vergadering pas kort vooraf aangekondigd. 

Sawadogo Benjamin heeft de evaluatie van 5 jaar Bianca Couture gedaan, als voorbereiding op het 

vijfjarenplan. Hij is daarna ook betrokken gebleven bij BiCo. 

 

Er is uitgebreid gesproken over het beschrijvende rapport van januari tot juni 2022 en over het 

vijfjarenplan 2022-2026. Het blijkt dat Bianca Couture erg ambitieus is en er daarbij goed in slaagt om 

de voorstellen in het 5-jarenplan te realiseren. 

Daarbij kwam ook aan de orde de noodzaak om de komende jaren lokaal meer eigen inkomsten te 

verwerven omdat de nu nog royale fondsen uit Nederland in 2026 op zullen zijn. De training bij ABF 

in Ouagadougou, waar Lenie Hoegen ook bij betrokken is, kan daarbij een belangrijke rol spelen. 

BiCo spant zich ook in om de veel voorkomende ziekten malaria en gele koorts te voorkomen door 

goede voorlichting en de juiste medicijnen. Ook HIV vraagt speciale aandacht. De invloed van Covid is 

veel minder dan in Nerdeland. Maar er worden ook niet veel Covidtesten afgenomen. 

 

BiCo onderhoudt ook frequent de contacten met de afgestudeerden, die georganiseerd zijn in een 

eigen stichting. 

De naaischool zelf is nu ook ondergebracht in een eigen stichting, waarvan Denise en haar dochter 

Bianca de voornaamste belanghebbenden zijn. 

Denise gaat op korte termijn aan de slag met het jaarplan voor het nieuwe schooljaar. 

 

 

3. Bezoek aan Nabasnoogo in Zorgho op 25/9 en 1/10/2022 

Onderweg van Ougadougou naar Koupela en terug kan ik 2 keer een stop maken in Zorgho. 

In Zorgho werd ik de eerste keer op 25/9 ontvangen door Sawadogo Pierre, coördinator van 

Nabasnoogo en Charles Zongo, coördinator avondschool en tevens een van de leerkrachten. 

Er is gesproken over de verslagen en de nieuwsbrief voor de donateurs, waar de afgelopen 3 

kwartalen niet aan toe was gekomen. Dat had o.a. te maken met zijn gezondheid en problemen bij 

de opvang van vluchtelingen bij zijn familie in Boulsa. 

Details van de activiteiten, die Nabasnoogo wel had uitgevoerd, zoals de avondschool/ de 

studiefaciliteiten en de bibliotheek/het leerlingfonds/de kinderopvang in Yorgho/bestuurlijke 

activiteiten m.b.t. Nabasnoogo, zijn te lezen in het beschrijvende verslag dat Pierre heeft opgestuurd 

aan Fred Huneker en via hem aan ons. 

Tijdens het bezoek was er ook gelegenheid om het stuk grond te gaan bekijken, aan de andere kant 

van de nieuwe asfaltweg, die nu langs het centrum van Nabasnoogo loopt. Er is gesproken over de 

bestemming van die grond. Pierre ziet in dat alleen een conferentiecentrum geen goed idee is. Wel 

praktisch onderwijs- en vergaderfaciliteiten en ruimte voor kleine winkeltjes en eenvoudige 

verblijfsaccomodatie voor leerlingen. 

De auto van Pierre was kapot, zowel de motor als een van de banden. Vervanging door iets anders 

lijkt wel nodig. Verder zijn er voor de contacten met de kinderopvang in Yorgho en het bezoeken van 

deelnemers van het leerlingfonds enkele motorfietsen nodig. 

Pierre vertelde dat hij, na de training bij ABF in Ouagadougou, geprobeerd had om lokaal fondsen te 

werven voor zijn activiteiten, maar dat was nog niet gelukt.  
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Op zaterdag 1 oktober heb ik nog een kort bezoek aan Zorgho gebracht, waarbij ik kon kennismaken 

met de nieuw aangestelde raad van toezicht, bestaande uit: 

- Ouedraogo Bouga  President 

- Kollogo Urbain  Vice-president 

- Sawadogo Youssouf Algemeen secretaris 

- Kanaba Marcel Tewende Penningmeester 

- Ouedraogo Sophie  Secr. Voor communicatie en vrouwenzaken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens die bijeenkomst heeft Pierre veel verteld over de lopende activiteiten van Nabasnoogo, de 

problemen die hij daarbij was tegen gekomen en ook de kansen die het legaat bood om nieuwe 

initiatieven te nemen. 

Er is daarbij ook gesproken over activiteiten, die inkomen voor Nabasnoogo kunnen opleveren, want 

over 3 jaar zijn de middelen van het legaat waarschijnlijk op. Het nieuwe terrein kwam daarbij ter 

sprake en de verwachtingen die er zijn verhuur van ruimten voor bijeenkosmsten en ook over de 

mogelijkheden om daar diverse vormen van technisch of landbouwkundig onderwijs aan te bieden. 

Ik had de indruk dat deze bijeenkomst ook voor de raad van toezicht erg leerzaam is geweest, want 

zij begonnen met een grote informatieachterstand, maar de bereidheid om zich in te spannen voor 

Nabasnoogo was er zeker. 

 

Bezoek aan Association Bisongo in Saponé op 4 oktober 

Samen met Adama Ouédraogo en Abdoulaye Tou van CECA-DR is op 4/10 een bezoek gebracht aan 

een oude partner van Sahelp, Association Bisongo in Saponé. We worden ontvangen door Roamba 

Jean Christophe, die ons uitleg geeft en rondleidt bij de installaties om kariténoten te verwerken tot 
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karitéboter en -zeep. Deze activiteit is professioneel opgezet met gekoelde opslag van noten, boter 

en zeep m.b.v. zonne-energie en een speciale manier van bouwen met dikke kleimuren. 

Deze activiteit is gesponsord door de Japanse ambassade en de producten worden geëxporteerd 

naar o.a. Frankrijk. De kwaliteit van de noten blijkt erg belangrijk te zijn en ook het hele 

verwerkingsproces. Pas dan kan er een behoorlijke prijs gevraagd worden voor de eindproducten. 

Voor Adama en Tou is dit bezoek inspirerend omdat zij ook meer willen gaan doen met de 

kariténoten, die door vrouwen worden verzameld in de regio Boussé. 

 

Bezoek aan Frits Wegerif in Ouagadougou op zondag 9 oktober 

Omdat mijn terugreis vertraagd was wegens de staatsgreep was er tijd om bij Frits Wegerif, een oude 

bekende uit de periode 1983-’86 toen ik nog voor SNV in Burkina Faso werkte. Frits werkte toen al 

zeker 10 jaar in de Sahel in een landbouwproject. Sahelp heeft zijn landbouwactiviteiten in het 

verleden ook gesteund en ook projecten bij hem in de buurt in Aribinda. Daar werkte pater Willy 

Burm, die met schoolgebouwen en verblijfsaccomodatie actief was, waar Sahelp ook bij geholpen 

heeft. Frits ondersteunde, via de organisatie Intara, waar zijn broer de voorzitter van is, het bouwen 

van scholen in de omgeving van Liki, een dorp bij Aribinda waar hij woonde. 

Door de aanslagen van de terroristen moest Frits uitwijken naar zijn huis in de wijk Karpala, een wijk 

aan de zuidkant in Ouagadougou. 

Ook de bevolking van Liki moest vluchten voor de terroristen. Een deel van die mensen kwam terecht 

in Dori, waar het relatief veilig was wegens de aanwezigheid van militairen. 

In Dori is Intara ook met de bouw van een lagere school begonnen, deze keer met hulp van Wilde 

Ganzen. Sahelp steunt dat project ook en hopelijk kan in 2023 gestart worden met de bouw van het 

2e klaslokaal. Bij Frits heb ik ook 2 vertegenwoordigers van ABOS ontmoet, de partner van Intara in 

Dori. Het ging om Dicko Assime, de president, en Sawadogo Blaisse, de secretaris. Zij gaan op en neer 

tussen Ouagadougou en Dori om de voortgang van de activiteiten te volgen. 

Frits liet mij vervolgens ook nog enkele bos- en tuinbouwactiviteiten 

zien, waar hij in Karpala mee bezig was. Omdat het in de regentijd 

een nat gebied is heeft hij er drainage aangelegd. Verder is er een 

boomkwekerij en worden er diverse soorten groenten gekweekt. 

Frits had een creatieve manier 

bedacht om de jonge bomen te 

beschermen. 

 

Met Paul Kleene en de 

Nederlandse club in Ouaga 

heeft hij een boomaanplant-

project opgezet in Karpala. 
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Bijlage 1 

 

PROGRAMMA VAN DE MISSIE PUM-Sahelp 

VAN 14/09/2022 TOT 10/10/2022 

 

Data Activiteiten 
 

Locatie Verantwoordelijken  

14/09/2022 Ontvangst en vervoer naar hotel 
 

Ouagadougou Coördinatie CECA-DR 

15/09/2022 Vergadering om planning missie 
nader in te vullen met de 
betrokkenen 

Bureau CECA-DR, 
Ouagadougou 

Coördinatie CECA-DR 

16 tot 
23/09/2022 

Veld- en bureauwerk bij CECA-DR Projectgebied 
rond Boussé 

Coördinatie CECA-DR/ 
Ondernemer DEREK 

24/09/2022 Vergadering met Comité de Suivi 
van Bianca Couture 

Bureau CECA-DR 
Ouagadougou  

Expert PUM-Sahelp 

25/09/2022 Reis naar Koupela 
Ontmoeting met Nabasnoogo 

Zorgho en 
Koupela 

Expert PUM-Sahelp 

26 tot 
30/09/2022 

Veld- en bureauwerk bij OCADES 
Koupela 

Koupela en 
omgeving 

Coördinatie project 
OCADES Koupela/ 
Ondernemer Derek 

01/10/2022  Reis naar Ouagadougou 
Vergadering met Comité de Suivi 
van Nabasnoogo 

Zorgho en 
Ouagadougou 

Expert PUM-Sahelp 

03/10/2022 Presentatie resultaten van missie 
bij CECA-DR en OCADES 

Bureau CECA-DR 
Ouagadougou 
 

Coördinatie CECA-DR 

04/10/2022 Bezoek aan Saponé, project karité Saponé Coordinatie CECA-DR met 
expert PUM-Sahelp 

07/10/2022 Bezoek aan Universiteit 2iE Ouagadougou Coordinatie CECA-DR met 
expert PUM-Sahelp 

10/10/2022 Begeleiding naar het vliegveld 
 

Ouagadougou Coordinatie CECA-DR 

 

 

 


