Luuk Boessenkool
Sinds 2006 ben ik lid van Sahelp. Het is eigenlijk gekomen door mijn collega Harrie van
Rosmalen, die mij polste of ik belangstelling had om er bij te komen. Dat heb ik gedaan en in
het algemeen met veel genoegen.
Ik heb het voorrecht gehad dat ik enkele jaren (1982 – 1985) via de Stichting Nederlandse
Vrijwilligers(SNV) in Burkina Faso kon werken, toen nog Boven Volta. De eerlijkheid gebiedt te
zeggen dat Burkina Faso destijds niet mijn voorkeur had. Toen het aanbod van SNV kwam voor
Burkina Faso riepen mijn vrouw en ik tegen elkaar : ‘Maar dat land ligt in de woestijn. Moeten
we daar wel heen gaan met onze kleine kinderen?’ Maar goed, we hebben het aanbod
aangenomen en begonnen aan een voor ons pittig avontuur. Gaandeweg raakte we aan de
mensen, de taal, de hitte, de sfeer, de cultuur etc. gewend. We kijken met veel voldoening
terug op die periode.
Mijn officiële functie was ‘coöperatie-begeleider’, d.w.z. begeleider van een groep jongens en
jonge mannen, die gehandicapt was (polio), die middels het vak van leerbewerken een
economisch zelfstandige plaats in de Burkinese samenleving zo u moeten kunnen verwerven

Het inmiddels bijna 40-jaar oud bord van de coöperatie van fysiek gehandicapten

Je zou het enigszins kunnen vergelijken met een sociale werkplaats zoals we die in het verleden
in ons land hebben gekend. Eigenlijk was ik een soort manager die zich met van alles en nog
wat bezighield om het atelier naar een hoger ontwikkelingsniveau te brengen. Ik noemde
mezelf dan ook vaak ‘manusje’ van alles.

Samen met een oud-werknemer in de werkplaats.
Terug in Nederland heb ik nog een opleiding bedrijfseconomie gevolgd. Mijn banen daarna
bevonden zich op het, zeg maar, sociaal economische snijvlak: consulent t.b.v. het plaatsen van
mensen vanuit een bijstandssituatie bij bedrijven, hoofd werk en inkomen bij een sociale
dienst, beleids- en bestuursadviseur voor een gemeente voor arbeidsmarktbeleid/ participatiewet. Voordat ik naar Burkina Faso vertrok heb ik een aantal jaren in de sociale
werkvoorziening gewerkt als begeleider.
Wat is de invloed geweest van die periode in Burkina Faso?
Binnen ons gezin hadden we het vaak over Burkina Faso en ontwikkelingssamenwerking. Dit
heeft denk ik ook wel meegespeeld in de studiekeuze van de kinderen. Zij kozen beiden voor
een internationale studie. ‘De appel valt niet ver de boom’.
Als ik terugkijk op mijn persoonlijk leven dan is die invloed denk ik aanzienlijk geweest Naast
mijn banen ben ik meer dan dertig jaar (op vrijwillige basis) bij allerlei werkgroepen en
organisaties betrokken geweest, o.a. Novib werkgroepen, voorzitter van Kopano, een
noordelijk initiatief voor plattelandsontwikkeling in Transvaal, voorzitter van de Wereldwinkel
in Zutphen, contactambtenaar voor een project over psychiatrische zorg in een provincie in
Roemenië en nu dus al vijftien jaar lid van Sahelp.
Recentelijk ben ik daarnaast ruim vijf jaar bestuurslid geweest van een stichting die op
Lombok, Indonesië, projecten steunt. Kortom ontwikkelingssamenwerking hield en houdt me
bezig.

