Nieuwsbrief Bianca Couture, september 2020

Tot nog toe gaven de Nieuwsbrieven de nodige informatie over de leerlingen van de
Naaischool Bianca Couture, en het laatste jaar ook over de bouwplannen en de vorderingen
van de nieuwbouw.
Nu, aan het begin van het schooljaar 2020-2021, presenteert het team van Bianca Couture
zich.
Wij vroegen elk lid van het enthousiaste team zelf iets te vertellen over hun leven en werken
binnen de Naaischool Bianca Couture. En zij vertelden, in eenvoudige, veelzeggende
woorden.
Lees hierna aandachtig over zes personen die zich respectvol en voluit inzetten voor anderen,
in een waardevol sociaal project.
Ouagadougou,
Jan Beekman

Het team van Centrum Naaischool Bianca Couture
Boven vlnr: Directrice Denise, Véronique, Denise, Léon
Beneden vlnr : Aguiratou en Adeline

“Ik ben algemeen medewerker in het Centrum
Naaischool Bianca Couture (CNBC). Ik ben 37 ,jaar.
Vanuit Kaya ben ik naar Ouagadougou gekomen. En
daar heb ik CNBC leren kennen. Ik heb gevraagd mee
te kunnen werken. Ik heb 1 jaar als vrijwilliger
meegewerkt. Daarna ben ik in vaste dienst gekomen.
In de eerste jaren heb ik ook de opleiding in het
CNBC gevolgd. Dat was in de jaren 20
Léon SEBGO
Vanaf het begin ben ik heel tevreden met mijn werk. Het bemoedigt mij voort te gaan, en mij
verder te ontwikkelen. Het doet mij vooral deugd te zien, hoe de meisjes tijdens en na de
opleiding zelfstandig kunnen worden.
De meisjes die getrouwd zijn, kunnen op eigen kracht haar man en haar kinderen helpen. En
wie niet getrouwd zijn, kunnen haar broers en zussen ondersteunen. En wie in moeilijkheden
kwamen, vinden hier goede raad en ondersteuning.
Ik ben dankbaar dat ik in dienst genomen ben. Ik kan nu mijn problemen en die van mijn
gezin oplossen. Ik kan nu mijn gezin goed begeleiden.
Als algemeen medewerker kan ik in teamverband werken, en het werk van de directrice
Denise verlichten door allerlei noodzakelijke boodschappen te doen, en praktische
werkzaamheden van haar over te nemen.
Ik dank ook de donateurs van CNBC ; dat God hen zegene, en kracht geve.
Lang leve Centrum Naaischool Bianca Couture!”

“Ik heb in het Centrum Naaischool Bianca
Couture (CNBC) de driejarige opleiding gevolgd,
en daarna 6 maanden stage gelopen in het atelier
van directrice Denise. Ik behaalde het
schooldiploma en het CQP (Certificat de
Qualification Professionnelle). Ik help regelmatig
mee in het eerste schooljaar, aanvankelijke als
vrijwilligster, maar nu als betaalde kracht.
Ik ben 21 jaar.
Sinds mijn opleiding is mijn leven veranderd.
Want ik kan nu veel goede dingen in mijn leven
Sinds mijn opleiding is mijn leven veranderd. Want ik kan nu veel goede dingen in mijn leven
realiseren. Het CNBC heeft mij veel geholpen. Ik hoop meer en meer te slagen in mijn leven;
ik hoop in de toekomst mijn leven en het leven van een gezin goed te kunnen leiden.
Adeline TAPSOBA

Mijn wens is, dat CNBC voorspoedig voort kan gaan voor andere meisjes, zoals ik.
Ik dank Bianca Couture en iedereen die mij geholpen en ondersteund heeft. Ik blijf goede raad
en ondersteuning vragen… - Lang leve Bianca Couture!”

“Ik ben de leerkracht in het 3e schooljaar jaar van
Centrum Naaischool Bianca Couture (CNBC). Ik ben 33
jaar, en een halfzus van de directrice Denise.
Toen ik vanuit mijn dorp in Ouaga kwam, heeft Denise
mij uitgenodigd een opleiding couture te volgen, en met
haar mee te werken. Dat was in 2003. In die periode is
het project geboren om een Naaischool te openen. De
Association Nabasnoogo, onder leiding van Papa Jan en
Pierre SAWADOGO, heeft het project aangenomen, en
met hulp van velen in Nederland konden we CNBC
beginnen – dat was in 2006.
Aguiratou OUEDRAOGO / OUEDRAOGO
Sinds ik als leerkracht bij CNBC werkzaam ben, ben ik heel tevreden met mijn leven, omdat
ik nu mijn kennis en vakkundigheid kan delen met jonge meisjes en meisjesmoeders. Zij
slagen in hun leven, en als ik dat zie, ben ik trots!
Inmiddels ben ik getrouwd, en heb 2 kinderen. Mijn man is astmapatiënt, en dat geeft hem
beperkingen bij het vinden en uitoefenen van werk. Ook hebben we nu van tijd tot tijd grote
uitgaven vanwege zijn ziekte. En nu de kinderen naar school gaan, hebben we ook de nodige
kosten erbij. Samen komen we rond, maar af en toe is extra financiële ondersteuning nodig.
Die krijgen we vanuit het Leerlingenfonds van Nabasnoogo.
Het CNBC ontwikkelt zich goed, en ik ben heel blij met mijn zus Denise, de oprichtster van
de Naaischool. Dag en nacht spant zij zich in voor een goede voortgang van de school. Ik
bemoedig haar van harte, en ook allen die ons werk ondersteunen. Die ondersteuning hebben
wij nodig, want er blijven meisjes komen die hulp nodig hebben.
Ik ben heel dankbaar.
Ik hoop, dat CNBC voort kan gaan, en nooit de moed verliest.
Een lang leven voor Centrum Naaischool Bianca Couture!”
“Ik ben de leidster van het 1e leerjaar van Centrum
Naaischool Bianca Couture (CNBC). Ik ben 50 jaar.
Sinds ik in CNBC werk, is er veel veranderd in mijn
leven. Ik sta sterker in het leven, en ik kan beter zorgen
voor mijn moeder en mijn gezin. Ik ben heel tevreden
sinds ik, nu 10 jaar geleden, in ons Centrum leef en werk
met de meisjes die het niet gemakkelijk hebben. Ik ben
blij mijn kennis te kunnen doorgeven aan de leerlingen.
Wij werken hier in een ontspannen en plezierige sfeer.
En in gesprekken wisselen wij onze gedachte en ideeën
aan elkaar uit.
Ik hoop, dat ons CNBC zich blijft ontwikkelen.
Véronique SEBGO/KOMSIEMBO
Moge God Centrum Naaischool Bianca Couture blijven zegenen!”

“Ik ben de leidster van het 2e leerjaar van Centrum
Naaischool Bianca Couture (CNBC).
Ik ben 34 jaar.
Ik heb mijn opleiding genoten in ons CNBC, en
behaalde na drie jaar het schooldiploma en het CQP.
De directrice van CNBC heeft mij heel goed begeleid,
en zij heeft mij in dienst genomen. Ik kon rondkomen
met wat ik verdiende.
Na enige tijd ben ik getrouwd. Ik heb nu drie kinderen.
De directrice blijft mij begeleiden, en goede raad geven,
waar ik heel blij mee ben.
Ik ben blij mijn kennis te kunnen delen met anderen, en
dat ik op mijn beurt goede raad kan geven aan anderen
die dezelfde moeilijkheden hebben als ik vroeger had.
Ja, ik ben heel content, en trots op mezelf!
Denise OUEDRAOGO / KANZIE
Mijn wens is, dat CNBC voorspoedig verder kan gaan.
Lang leve Bianca Couture, en moge God Centrum Naaischool Bianca Couture blijven
zegenen!”

Directrice Denise OUEDRAOGO
“Ik ben Denise, weduwe van Valentin Guigma. Ik heb het initiatief genomen om Centrum
Bianca Couture (CBC) op te richten, omdat ik de problemen ken die kwetsbare meisjes,
alleenstaande moeders, meisjes in gedwongen huwelijk, en weduwen beleven. CBC wil hen
hoop geven op een beter leven. Dank zij donateurs in Nederland is dat doel al 14 jaar bereikt.
Ik ben blij te zien hoe CBC het leven van velen veranderd heeft. In de afgelopen maand juli
heb ik in Ouaga nog eens oud-leerlingen bezocht, en ik heb met voldoening gezien, hoe zij
zich goed kunnen redden in het leven, en hoe sommigen zelfs leerlingen kunnen aannemen in
hun eigen atelier. CBC heeft kansen gegeven en gezinnen bijgestaan.
Ik vraag God de donateurs te zegenen, en ook CBC, om door te kunnen gaan een lach te
hergeven aan wie in hun huidige omstandigheden ontmoedigd waren”

IBAN: NL26TRIO0379726149,
t.n.v. Stichting Emmaus Langeweg,
Kloosterlaan 6, 4772RA Langeweg,
o.v.v. Bianca Couture.

Verdere informatie op de volgende pagina
en is ook op te vragen bij
Harrie van Rosmalen, harvaros@xs4all.nl

Na de presentatie van het team van Bianca Couture praten we u ook graag bij over een aantal
logistieke en financiële zaken van de naaischool.
Zoals in een eerdere nieuwsbrief al werd genoemd is het nieuwbouwproject met Wilde
Ganzen in mei 2020 afgesloten.
Dat was een heftige periode voor Bianca Couture, want naast de nieuwbouw, en de
maatregelen i.v.m. corona, moest ook het gewone onderwijsprogramma (zo goed als
mogelijk) doorgaan.
Dat hield in dat pas in juli de laatste examens afgesloten konden worden, waarbij 24 van 28
leerlingen van het 3e jaar geslaagd zijn voor het officiële diploma van de overheid.
Nadat de stofwolken van de nieuwbouw waren opgetrokken, geholpen door de overvloedige
regelval in juli en augustus, bleek dat bij het nieuwbouwproject niet alle zaken waren
opgenomen, die wel heel hard nodig zijn om de school goed te kunnen laten functioneren.
Genoemd kunnen worden:
• De regenwaterafvoer, inmiddels opgelost door de aannemer
• De benodigde extra toiletten en septic tank, wegens het grotere aantal leerlingen dat in
het nieuwe schooljaar verwacht wordt; dit moest (uit het de reserves van Bianca
Couture) snel geregeld worden voordat de nieuwbouw daarboven gebouwd kon
worden
• De oude schoolkeuken, die volledig gesloopt moest worden voor de aanleg van de
nieuwe toiletten en de septic tank; het plan is om in september een nieuwe
schoolkeuken te bouwen, maar daar is nog geen financiering voor. Het gaat om een
bedrag van € 1750 van eenmalige kosten voor het gebouw, water, gasflessen,
elektriciteit en nieuwe kookmaterialen.
• Reparaties aan het bestaande gebouw en het kantoor van Denise, omdat er ruimte
nodig was voor de kolommen van het nieuwe gebouw; ook daarvoor was geen
financiering voorzien. Het gaat om nog eens € 6000. Deze werkzaamheden kunnen
deels pas aangepakt worden, wanneer daarvoor extra middelen beschikbaar komen.
• De school verwacht nog ongeveer € 1360 uit moeten geven aan materialen voor het
onderwijs, de administratie en het reguliere onderhoud van de school, voor zij in
oktober weer van start kunnen gaan.
Voor de exploitatie van de school zijn er uiteraard ook inkomsten nodig, die deels opgebracht
moeten worden door het schoolgeld van de leerlingen, maar het aantal is nog niet bekend.
Ook werkzaamheden voor lokale opdrachtgevers (zoals het maken van mondkapjes) en
ondersteuning door lokale organisaties kunnen hier hopelijk aan gaan bijdragen.
Met name de keuken is een urgent probleem, waarvoor ik hierbij een beroep op uw steun zou
willen doen, zodat de keuken nog in september geplaatst kan worden en de leerlingen er in het
nieuwe schooljaar geen last maar juist veel plezier van zullen hebben.
Bijdragen zijn zeer welkom op:
IBAN: NL26TRIO0379726149,
t.n.v.Stichting Emmaus Langeweg,
Kloosterlaan 6, 4772RA Langeweg,
o.v.v. Bianca Couture.

Verdere informatie is op te vragen bij
Harrie van Rosmalen, harvaros@xs4all.nl .

