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NIEUWSBRIEF
Najaar 2021

VOORWOORD

Voorwoord

In december 2020 zonden wij een Nieuwsbrief aan alle vrienden en
donateurs van Sahelp, die ons hadden laten weten op deze manier op de
hoogte te willen worden gehouden van de activiteiten van de Stichting
Sahelp. Wij pakken de draad nu weer op.

Nieuws van de
projecten:
. Algemeen
. Aesf
. Maia
. Bianca Couture
. Aprodes
. Ceca
. Nabasnoogo
Bestuursaangelegenheden.
•

Voorzitter: Irene
Lequin

•

Secretaris: Vacant

•

Penn.meester: Jan
Lubbersen

•

Projecten: Luuk
Boessenkool en Harrie
van Rosmalen

•

Goede Doelen Week
Corona

Het goede nieuws is, dat wij ondanks corona en het afscheid van een aantal
bestuursleden, toch konden doorgaan met onze projecten. We bleven een
goed contact houden met onze partners in Burkina Faso. Zij gingen door met
de aanleg of verbeteringen van b.v. de boulis (waterbassins met een dijk),
met het geven van onderwijs, de bouw van nieuwe lokalen bij de naaischool
in Ouagadougou. Wij werden uitvoerig op de hoogte gehouden van de
voortgang van de verschil-lende projecten, d.m.v. schriftelijke verslaglegging
(per e-mail), vele foto’s en een financiële verantwoording.
Ook 2021 is voor Sahelp een roerig jaar geweest. Verschillende bestuursleden
hebben om diverse (persoonlijke) redenen onze stichting moeten verlaten.
Enkele potentiële nieuwe kandidaten lieten weten niet toe te treden,
waardoor we nu naarstig op zoek zijn naar versterking. Overigens hebben
meer stichtingen met een dergelijke situatie te maken.
In de vorige nieuwsbrief hebben we geschreven over impactmanagement
Het idee is om datgene te doen wat het meeste effect heeft. En dat effect is het
grootste, wanneer de doorwerking ervan over een langere termijn te merken
is.’ We proberen in onze contacten met onze partners in Burkina daar steeds
meer aandacht voor te hebben.
Met de vernieuwde website van Sahelp hopen we de lezers nog beter te
kunnen te informeren over ontwikkelingssamenwerking in het algemeen en
over Sahelp en haar projecten en partners in het bijzonder.

De veiligheidssituatie
Tenslotte

Irene Lequin, voorzitter

INFORMATIE:
http://www.sahelp.nl
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NIEUWS VAN DE PROJECTEN
Algemeen
Onze partners in Burkina Faso hebben dit jaar ook weer diverse aanvragen ingediend, die we gelukkig
voor een groot deel konden honoreren. De situatie in Burkina Faso is nog altijd zodanig dat een reis,
indien niet strikt noodzakelijk, afgeraden wordt door het Min. van Buitenlandse Zaken. Zo gauw het
kan zullen waarschijnlijk twee collega’s afreizen om te kijken naar de voortgang in de projecten en om
ervaringen te delen. De persoonlijke ontmoeting geeft toch meer informatie en onderlinge verbinding
dan enkel zoom-, mail- en telefooncontact.

Aesf
Ten behoeve van het veeteeltproject op de campus in Dinderesso is in totaal € 16.400 bijeen gebracht: €
4.000 door Sahelp en € 12.400 door Vrienden van Burkina Faso. De stallen en hokken zijn eind 2020
gereed gekomen. In de loop van 2020 en 2021 zijn er jonge dieren zoals koeien, schapen, geiten, kippen,
parelhoenders en kalkoenen gekomen en deze zijn ingeënt

Het tussenverslag is in mei 2021 toegestuurd. Het eindverslag van dit project door Zacharie Diarra
wordt nog verwacht. Uiteraard zijn we benieuwd wat de resultaten op korte en (middel) lange termijn
zullen zijn. Zacharie Diarra benadert behalve Sahelp ook andere organisaties voor ondersteuning,
hetgeen verstandig en logisch is.

Aprodes
Kinda Boukary, de projectleider, is de afgelopen tijd vooral bezig geweest met het opzetten van kleine
projecten t.b.v. vluchtelingen uit het noorden die als gevolg van jihadisme in grote getale in Kongoussi
zijn neergestreken. Sahelp heeft in 2021 een aanvraag voor tuinbouw en het inrichten onderwijsplekken
gehonoreerd ten bedrage van € 2.777. De activiteiten m.b.t. het gebruik van zonne-energie (koken)
zijn hierdoor wat op de achtergrond geraakt. We hebben Boukary gevraagd om contact te zoeken met
Adama Ouedraogo van Ceca om zijn ervaringen te benutten bij het opzetten verspreiden van de
Cookits.
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Bianca Couture(BC)
2021 is voor Bianca Couture in verschillende opzichten een memorabel jaar. Na de ingebruikneming
van de uitbreiding van klaslokalen brak de COVID pandemie uit, die maakte dat de school in 2020
maandenlang gesloten was. De vraag was of en wanneer men weer kon opstarten. Zij het met de nodige
beperkingen is BC toch weer van start gegaan. De uitbreiding was zeer welkom om zodoende wat meer
afstand tot elkaar te kunnen houden. In het voorjaar was daar het overlijden van pater Jan Beekman, die
zoveel betekend heeft voor BC. Het afscheid nemen viel niet alleen Denise zwaar, maar ook de leraren
en leerlingen. Jan was regelmatig te vinden op zijn BC. Het afscheid is een groots gebeuren geweest.
Hieruit bleek ook hoe geliefd Jan was in Zorgho, Ouagadougou en Yorgho en hoe de mensen er samen
mee omgingen. Voor Denise(BC) en Pierre(Nabasnoogo) betekent dit spannende tijden waarbij ze niet
meer automatisch terug kunnen vallen op de ervaring en relaties van Jan. We hebben er vertrouwen in
dat ze ook zelfstandig als hoofd van hun organisaties verder zullen gaan. BC heeft vanuit Nederland
een legaat ontvangen met een substantieel bedrag. Gelet op het feit dat Sahelp vanaf het begin
betrokken is geweest bij BC zijn we ook betrokken geraakt bij de besteding van het legaat.

Op 1,5 meter afstand in de nieuwe school

Handen wassen

Maia
Naaischool Maïa wil een impactstudie naar de invloed die de opleiding heeft (gehad) op het leven van
de afgestudeerde vrouwen. Ook Sahelp is zeer benieuwd naar de uitkomst hiervan. Voordat we hiervan
een deel van de kosten willen betalen hebben we wel vragen over wat je met de uitkomst kunt en wilt
doen. We gaan er vanuit dat Aminata Diallo (directrice) een antwoord op onze vragen en op de
financiering zal vinden. We kregen van Aminata een kleurrijke foto waarop de leerlingen en hun
begeleiders het behaalde diploma en de gemaakte jurken laten zien. Bij het behalen van het diploma
hebben ze ook een naaimachine gekregen, zodat ze het geleerde in de praktijk kunnen brengen en
hiermee een eigen inkomen kunnen verdienen. Vanuit Sahelp: ‘Proficiat aan alle geslaagden!’

- -

De Nieuwsbrief wordt tweemaal per jaar naar belangstellenden verzonden. Uitschrijven? Stuur een mail naar
info@sahelp.nl
Rekeningnummer: NL97RABO 017.04.36.136

Telefoon

: 0412-657 554

KvK Oost Brabant: 41080396

Registratie ANBI

: 816055956

Url

:

: www.sahelp.nl

4
Ceca
T.a.v. onze rol bij CECA is er in 2021 een grote verandering opgetreden, waarover in het begin van dit
jaar is gesproken met de fondsgever. Uit de verschillende evaluaties is gebleken dat de aanpak zijn
vruchten heeft afgeworpen: vermindering van de ongeletterdheid, verhoging van het gezinsinkomen
door het maken van traditionele geweven kleding, verbetering van hygiëne door de geplaatste
waterpompen, verbetering van gewasopbrengsten door nieuwe zaaimethode, vergroening van
omgeving door aanplant van bomen in halve manen, meer drenkplaatsen voor het vee en flinke
groentetuinen voor de verbouw van uien, kool, spercie-bonen, wortels etc. Dit vertaalt zich ook hierin
dat juist in deze dorpen de jeugd weer toekomst ziet op het platteland en de drang naar de stad
vermindert. Deze successen maakten dat de fondsgever het wat grootschaliger wilde aanpakken. Het
risico om hierin te participeren was voor onze organisatie te groot. Samen hebben we de oplossing
gevonden door rechtstreekse afstemming van de fondsgever met Ceca. Als Sahelp blijven we betrokken
in de rol van adviseur van zowel de fondsgever als van Ceca. Feitelijk is dit ook een mooie en logische
vervolgstap in het zelfstandig opereren van Ceca. We wensen Ceca, de organisatie van Adama
Ouedraogo, veel succes met deze nieuwe stap. Als Sahelp hopen we op een andere plaats/bij een ander
project een soortgelijke ontwikkeling mee te maken.

–

Vol gestroomde herstelde bouli Guesna

Verzamelde mest van koeien etc. voor tuinbouw

Nabasnoogo
Begin 2020 hebben we voor de kleuterschool Bi Songo uit Yorgho een aanvraag voor subsidiëring van
de aanleg van een biologische schooltuin ontvangen. In deze aanvraag werd uitgegaan van de aanleg
van een Volante pomp, die door zonne-energie wordt aangedreven Dit is in Burkina Faso een
veelgebruikte pomp die weinig onderhoud vergt en waarvan onderdelen voorradig zijn. Dit zorgt voor
goed drinkwater en voor water om de tuin te bewateren. We hebben de aanvraag positief beoordeeld,
waarbij ook Nabasnoogo voor een eigen bijdrage vanuit Burkina Faso zou zorgen. Vanuit Sahelp zijn
we in gesprek met een partner die het ontbrekende deel zou willen financieren. In november hopen we
hiervoor groen licht te krijgen.
Wat voor Bianca Couture gold is ook van toepassing op Nabasnoogo, zowel voor wat betreft het
overlijden van Jan Beekman als het te ontvangen legaat. Nabasnoogo heeft inmiddels een concept vijfjarenplan opgesteld, waarin ze heeft aangegeven hoe zij (een deel van) het legaat zou willen besteden.
Ook Sahelp is gevraagd om hierin mee te kijken en te oordelen. Wij hopen in een later stadium hier
meer over te kunnen vertellen.

Nieuw project?
Met de verandering in opzet rond Ceca (directe hulp vanuit fondsgever aan Ceca) ontstaat er ruimte om
een nieuw kleinschalig project op het gebied van plattelands ontwikkeling op te zetten of te adopteren.
Wij staan open voor dergelijke initiatieven vanuit Burkina Faso. In een volgende nieuwsbrief hopen we
u hierover nader te informeren.
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BESTUURSAANGELEGENHEDEN
De jaren 2020 en 2021 zijn turbulente jaren(geweest) voor Sahelp. In de eerste plaats door het overlijden
van twee van onze bestuursleden: Paul Gevers en Mieke Herckenrath. Paul aan de gevolgen van Covid
19 en Mieke aan de gevolgen van kanker. In eerdere berichten hebben we hier uiteraard ook over
geschreven. We missen hen zeer en ze laten zowel figuurlijk als letterlijk een lege plaats achter. Ook
Peter van Turnhout en Leo van der Zwan zijn om diverse redenen gestopt. Marieke Peters is op 27 mei
2021 na ruim zes jaar gestopt als voorzitter van Sahelp. Enkele potentiële nieuwe kandidaten hebben er
toch van afgezien, zodat er nu diverse vacante functies zijn ontstaan. We zijn dan ook op zoek naar een
aantal nieuwe bestuursleden. Er kan intern worden geschoven, zodat er voor elke geïnteresseerde een
passende plek is. Mocht u iemand kennen die bereid is om ons hierbij te helpen laat het dan weten via
info@sahelp.nl of neem telefonisch contact op met Irene Lequin 06-11104635.

GOEDE DOELEN WEEK HEESCH
Zoals op veel plaatsen in Nederland wordt ook in Heesch sinds 2020 een Goede Doelen Week Heesch
georganiseerd. Hierin werken 16 organisaties nauw samen, waaronder ook Sahelp. Met het verdwijnen
van de 1,5 m. regel was het weer mogelijk om huis aan huis te collecteren. Inmiddels heeft de
inzameling plaats gevonden. De uitslag is nog niet bekend, maar we zijn er van overtuigd dat er een
hogere opbrengst zal zijn dan de vorige keer.

Collecte emmers en enveloppen worden opgehaald Zaterdag nog een veegronde op het plein

CORONA
Een onderwerp dat ons wereldwijd bezig houdt en waaraan we in eerdere nieuwsbrieven aandacht
hebben besteed. Uit het nieuws wat op ons af is gekomen lijkt het erop dat er in Afrika
verhoudingsgewijs minder Coronagevallen zijn dan op de andere continenten. Het is echter zeer de
vraag of ook alle coronagevallen zijn geregistreerd. Door de relatief jonge bevolking zou je mogen
verwachten dat de besmettingsgraad lager is dan in andere continenten. Een feit is wel dat maar enkele
procenten van de Afrikaanse bevolking is gevaccineerd. Binnen Afrika sluit Burkina Faso met 0,14%
(augustus 2021) de rij, terwijl wij nadrukkelijk nadenken over een zogenaamde boosterprik in 2022.
Ook hierin is er weer het schrijnende verschil tussen arm en rijk.
Begin oktober waren er in Burkina Faso 14.290 bevestigde coronagevallen, 13.904 hersteld en 187 doden.
Een onbekend aantal patiënten zou in een kritische toestand verkeren. Als je Burkina Faso binnenkomt,
moet je een negatieve PCR kunnen tonen. In openbare ruimtes is een mondkapje verplicht.
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WEBSITE
De huidige website voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Ook over de inhoud zijn we niet
geheel tevreden. Reden voor ons om het anders te gaan doen. Meer actualiteit, beter inzicht in de
projecten en de mensen in de projecten, meer beziens- en wetenswaardigheden over Burkina Faso. Wij
zijn zeer benieuwd hoe u dit gaat ervaren en willen u binnenkort benaderen voor uw mening hierover.

Items te vinden in nieuwe website

Ontgraven halve manen i.v.m. aanplant bomen

DE VEILIGHEIDSSITUATIE IN BURKINA FASO
De veiligheidssituatie in Burkina Faso is helaas nog steeds zeer zorgelijk. Voor ons als Sahelp is het op
dit moment nog niet mogelijk om daar heen te reizen, laat staan door het land te reizen. Buitenlandse
Zaken geeft een negatief reisadvies. Ook in de voorgaande periode heeft een aantal zeer ernstige
incidenten plaatsgevonden waarbij honderden doden zijn gevallen. Het aantal binnenlandse
vluchtelingen ligt rond het miljoen. Veel van deze vluchtelingen zijn boerenfamilies, die hun
landbouwgrond hebben moeten achterlaten. Het gevolg van deze situatie is dat de plaatsen waar de
vluchtelingen zijn neergestreken, meer dan overbelast raken.

TENSLOTTE
Ontwikkelingssamenwerking is een zaak van lange adem. Aan onderontwikkeling ligt meestal een
scala aan oorzaken ten grondslag. Kijken we naar Burkina Faso, dan heeft de huidige situatie een
geografische (geenligging aan zee), gebrek aan bodemschatten en klimatologische oorzaak. Uiterst
langzaam, maar toch ook zeker was er sprake van een positieve ontwikkeling. Hier is echter sinds een
paar jaar geleden een abrupt einde aan gekomen. Dit is grotendeels gekomen door de verlammende
werking van het jihadisme, waardoor mensen van hun land worden verdreven, niets meer kunnen
verbouwen en afhankelijk worden van anderen, die zelf ook arm zijn. Maar ook armoede zelf maakt,
dat mensen slechts moeizaam vooruitkomen.
Dan zijn er omstandigheden die je niet of nauwelijks kunt beïnvloeden, zoals grootschalige
bodemdegradatie, klimaatverandering, een onvoorspelbaar regenseizoen. Het lijkt erop dat de
temperaturen nog hoger zijn dan pakweg 10 jaar geleden. Het regenseizoen is nog onvoorspelbaarder
geworden. Soms zijn er forse regenbuien die de planten en ook dammen vernietigen. Aan de andere
kant, elke druppel is welkom. De situatie in Burkina Faso is fragiel in meerdere opzichten. De
langdurige banden die Sahelp met de partners in Burkina Faso heeft, maken het naar ons idee mogelijk
om voor de groep mensen, waar wij en onze partners mee te maken hebben, een betere toekomst te
realiseren.
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