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VOORWOORD
Na ruim twee jaar kunnen wij ons weer meer bewegen. We kunnen
elkaar weer ontmoeten en elkaar vis à vis spreken. En zo kunnen we
ook onze activiteiten weer wat uitgebreider oppakken.
Wij zijn echter zeer blij dat de projecten in Burkina Faso die wij
ondersteunen door konden gaan, ondanks het feit dat in Nederland
door corona bijna alles stillag. En daaruit bleek ook weer, dat we er
goed aan doen aan onze eigen doelstellingen vast te houden:
continuïteit is wat wij al jarenlang nastreven. Bij de aanvraag van een
project, wordt altijd gekeken of continuïteit gewaarborgd kan worden.
Voor het werven van fondsen zijn wij steeds meer afhankelijk van
externe financiers. Toen ruim veertig jaar geleden Sahelp werd
opgericht, waren er heel veel vrijwilligers die de stichting
ondersteunden. De tijden zijn veranderd; het valt tegenwoordig niet
mee mensen te vinden. En dat betekent, dat het niet meer echt
mogelijk is plaatselijke activiteiten op te zetten die voor inkomsten
zorgen. Maar wij laten ons niet ontmoedigen en zoeken verder naar
financiers die we tegenwoordig in heel andere gremia moeten zoeken.
En we blijven vertrouwen op de vrienden van Sahelp en onze vaste
donateurs.
Irene Lequin, voorzitter

Corona
De veiligheidssituatie

INFORMATIE:
http://www.sahelp.nl

Kinderen bij Bi Songo in Yorgho
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NIEUWS VAN DE PROJECTEN

Algemeen
De afgelopen tijd hebben er diverse veranderingen bij verschillende partners plaatsgevonden, waarbij de positie
van Sahelp veranderd is in een meer adviserende rol. Hierbij hebben die partners direct contact met de
fondsgevers over de financiering. Dit vinden wij een prima zaak, dat betekent dat er een stap in de
ontwikkeling naar verdere verzelfstandiging is gezet. Daarnaast hebben zich bij Sahelp diverse mensen gemeld
met verschillende initiatieven. Hierna zullen we daar verder op ingaan. Een ander punt is de omstandigheid
dat er dit jaar nog geen bezoek aan Burkina Faso is gebracht. Dit heeft alles te maken met de onveiligheid daar.
AESF (Stichting voor onderwijs/vorming zonder grenzen)
Het veeteeltproject (ter educatie voor de leerlingen en verkoop van producten)voor de campus in Dinderesso
loopt naar wens. Rest nog het opzetten van activiteiten voor het pluimvee. Blijkbaar waren er geen eieren voor
de broedmachine. Bij de financiering van het veeteeltproject (€ 16.400) hebben we een vruchtbare
samenwerking gehad met de stichting Vrienden van Burkina Faso. We zijn hen daar uiteraard dankbaar voor.
Het eindverslag van dit project door Zacharie Diarra is begin dit jaar toegestuurd. Uiteraard zijn we benieuwd
wat de resultaten op korte en (middel) lange termijn zullen zijn. Zoals al eerder vermeld, benadert Zacharie
Diarra behalve Sahelp ook andere organisaties voor ondersteuning, hetgeen verstandig en logisch is.

Magazijn

Hokken voor het ve e

Aprodes (Economische en sociale ontwikkeling rond Kongoussi)
Kinda Boukary de projectleider van Aprodes heeft in 2021 en in 2022 een aantal kleinere projecten opgezet in
Loulouka (bij Kongoussi) ten behoeve van vluchtelingen die uit het noorden zijn gekomen. Zij hebben als
gevolg van het gevaar van aanslagen door terroristen hun huis en grond moeten verlaten. De projecten waren
bedoeld voor basale benodigdheden: watervoorziening, voedsel, kunstmest, alphabetisering, schoolbanken en
leermiddelen. Het totale bedrag hiervoor bedroeg bijna € 6.700.
Een punt van aandacht bij Aprodes is de omstandigheid dat Kinda Boukary veel verantwoordelijkheid draagt.
Hij heeft voorzover bekend geen directe collega. Dat zou ook financieel waarschijnlijk niet kunnen. Hij legt de
verantwoordelijkheid vooral bij diegenen die direct bij de uitvoering van de projecten betrokken zijn. Dat is op
zich natuurlijk prima, maar als schakel tussen Sahelp en de Aprodes projecten, is er een zekere kwetsbaarheid.
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De kinderen in de klas in Loulouka aan hun schoolbanken

Bianca Couture (Naaischool in Ouagadougou)
In onze vorige nieuwsbrief is een en ander verteld over het memorabele jaar 2021. Het overlijden van Jan
Beekman heeft diepe indruk gemaakt. Naast het verwerken van de emoties moest de blik ook weer op de
toekomst worden gericht. Op directie en bestuur van Bianca Couture rust een grote verantwoordelijkheid met
betrekking tot het invullen en vormgeven van het Vijfjarig Strategisch Plan voor de periode 2022 – 2026.
Het is de leidraad voor het verder ontwikkelen van de waarden, met behulp van de te volgen strategie. Hierbij
staat voorop, dat de inspanningen van Bianca Couture primair gericht blijven op kwetsbare meisjes en vrouwen
en hun kinderen. In de Nieuwsbrief van Bianca Couture april 2022 treft u interessante informatie aan met o.a.
prachtige foto’s rond de uitreiking van de diploma’s aan 38 gediplomeerde vrouwen.
Het legaat uit Nederland helpt om een bepaalde zekerheid te bieden voor de toekomst, maar dit laat onverlet
dat Bianca Couture ook vooral moet inzetten op het genereren van eigen inkomsten. Dit verkleint de
afhankelijkheid van externe bronnen en verhoogt de eigen waardigheid.

Gediplomeerden van Bianca Couture

Naaimachines voor de gediplomeerden
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Ceca (Coöperatieve plattelandsontwikkeling rond Boussé)
Sinds begin 2021 is, zoals ook al in onze vorige nieuwsbrief gemeld, de rol van Sahelp in dezen veranderd. De
fondsgever doet nu linea recta zaken met de verantwoordelijken van Ceca, onze rol is die van adviseur. Wij
vinden dat een prima ontwikkeling, want dit betekent dat de fondsgever vertrouwen heeft in de aanpak en het
management van Ceca. Volledigheidshalve zij hier wel vermeld dat Ceca in de gelukkige omstandigheid
verkeert dat zij een beroep kan doen op Paul Kleene, een zeer ervaren landbouwexpert die in Burkina Faso
woont. Hij bezoekt regelmatig het projectgebied en voert evaluaties uit met het management van Ceca.

Overloop van een stuwmeertje(bouli) in Guesna

Waterboring met pomp in bedrijf in Witinga

Maia(Naaischool in Bobo Dioulasso)
Al een flink aantal jaren draait de naaischool van Maia zonder hulp van Sahelp. Voor zover externe financiering
nodig is, weet de directrice met haar uitgebreide internationale netwerk de juiste adressen wel te vinden. We
vinden het uiteraard belangwekkend om dit project te blijven volgen. Maïa wil al enige tijd een impactstudie
uitvoeren naar de invloed die de opleiding heeft (gehad) op het leven van de afgestudeerde vrouwen. Ook
Sahelp is zeer benieuwd naar de uitkomst hiervan.
- Nabasnoogo(Avondonderwijs in Zorgho)
Door cofinanciering met enkele andere Nederlandse partners is het gelukt om € 7.500,- bij elkaar te brengen
voor de biologische schooltuin bij Bi-Songo in Yorgho. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een zgn.
Volantepomp. Dat is een pomp die door zonne-energie wordt aangedreven en zorgt voor goed (drink)water.

Nabasnoogo heeft in 2021 een vijf-jarenplan opgesteld, waarin ze heeft aangegeven hoe zij (een deel van) het
legaat uit Nederland zou willen besteden. Het beleid van Nabasnoogo is erop gericht de bevolking ervan
bewust te maken dat zij zelf de belangrijkste spelers zijn van hun eigen ontwikkeling en van de plaatselijke
ontwikkeling als leden van de gemeenschap. Enkele doelstellingen uit het plan zijn o.a. het organiseren van
zgn. functionele sessies zodat jongeren zich kunnen inschrijven voor een beroepsopleiding, het versterken van
de economische capaciteiten van jonge vrouwen en mannen door middel van avondcursussen en bescherming
bieden aan kinderen en jongeren door middel van bewustmaking, onderwijs en gezondheid. Ook Sahelp is
gevraagd om hierin mee te kijken en te beoordelen. Wij hopen in een later stadium meer hierover te kunnen
vertellen.
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Overige projecten/initiatieven
Doordat m.b.t. enkele grote projecten onze rol is veranderd, is er ruimte ontstaan voor nieuwe contacten en
initiatieven:
GGOss
Dit staat voor Global Goals Oss. Het is een platform dat samen met plaatselijke organisaties lokaal inhoud wil
geven aan bewustwording onder de bevolking ten behoeve van een duurzame wereld. Het gaat om het
wereldwijd nastreven van 17 zgn. ontwikkelingsdoelen (Global Goals), bijv. uitbannen van honger, alle
kinderen naar school, schoon drinkwater voor iedereen. Zie ook www.globalgoalsoss.nl.
Intara
Via de familie Wegerif hebben we contact met de Stichting Intara en de Stichting Abos. Deze zetten zich in om
kinderen in de regio Aribinda en Dori (Sahel) weer naar school te krijgen. Daartoe heeft Intara samenwerking
gezocht met Wilde Ganzen. Sahelp zet zich in om voor dit project € 6.000,- bij te dragen.
Native Label
Het gaat hier om een duurzame en milieuvriendelijke kledinglijn( van organisch katoen)van de jonge
ondernemer Mik van Liempt. Hij was zich al vroeg bewust van de vervuilende processen bij het maken van
kleding. Mik wil per verkocht kledingstuk een bijdrage leveren aan de projecten van Sahelp in Burkina Faso.
We zijn benieuwd naar de verdere ontwikkeling van dit concept.
Dam in Birgui
Soms moeten projecten opnieuw onder de loupe worden genomen. Dat kan overal gebeuren. Zo zagen wij dat
de bouli(stuwmeertje met dam) in Birgui in de buurt van Kaya was dichtgeslibd. We zijn nu aan het bekijken
hoe we deze situatie weer kunnen herstellen. Daartoe willen we de regionale waterautoriteiten benaderen.
Belangrijk is om te weten wie verantwoordelijk is (geweest) voor het beheer en onderhoud. Daarnaast willen
we Paul Kleene vragen om ons van dienst te zijn met zijn kennis en ervaring.

BESTUURSAANGELEGENHEDEN
Ons bestuur bestond een tijd uit vier personen. Gelukkig is zeer recent een nieuwe collega het bestuur komen
versterken. Hij gaat zich vooral richten op marketing/fondswerving. Al een aantal jaren hebben we onze
strategie aangepast. We proberen nu fondsgevers direct te benaderen. Daarnaast vinden we het ook van belang
om af en toe plaatselijk een evenement (mede)te organiseren. We zijn tenslotte een Osse organisatie.
V.w.b. het bestuur: er kan intern worden geschoven, zodat er voor elke geïnteresseerde een passende plek is.
Mocht u iemand kennen die bereid is ons hierbij te ondersteunen, laat het dan weten via info@sahelp.nl of neem
telefonisch contact op met Irene Lequin 06-11104635.
CORONA

Het percentage gevaccineerden in Burkina Faso is buitengewoon laag. Het is dan ook lastig een goed beeld te
krijgen van hoeveel mensen werkelijk Corona hebben (gehad). Tot nu toe waren er bijna 21.000 geregistreerde
gevallen en 384 doden. Dit is gezien de omvang van de bevolking (20 miljoen inwoners) zeer laag. Het
werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger, maar de registratie laat te wensen over, dan wel dat mensen die
Corona hebben, zich niet melden.
Niet of niet volledig gevaccineerde reizigers moeten bij aankomst in Burkina Faso en ook bij vertrek een
negatieve COVID-19 PCR-test laten zien van niet ouder dan 5 dagen. Volledig gevaccineerde reizigers hoeven
dit niet als zij een geprint bewijs van volledige vaccinatie tegen COVID-19 bij zich hebben.
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WEBSITE
De website is vrijwel geheel herzien. We hebben leuke reacties hierover gehad. Hij ziet er mooier uit dan de
oude. De opzet ziet er volgens ons ook logischer uit en hij is ook prettiger om te lezen. Voor de volledigheid en
duidelijkheid plaatsen we nog een keer de kaart van Burkina Faso met daarin de onderwerpen die op de
website www.sahelp.nl aan de orde komen.

DE VEILIGHEIDSSITUATIE IN BURKINA FASO

De politieke situatie in Burkina Faso baart nog immer zorgen. In januari 2022 hebben militairen de macht
overgenomen van een burgerregering, maar of zij in staat zijn om m.n. het extremistische geweld uit te bannen
is de vraag. Het gaat daarnaast ook om een complex sociaal-economisch probleem, dat al tientallen jaren een rol
speelt in de Burkinese samenleving. De regio’s ver van de hoofdstad Ouagadougou voelen zich (terecht)
achtergesteld, waardoor vooral jongeren zonder toekomstperspectief gemakkelijk geworven kunnen worden
voor de jihad of zich aansluiten bij criminele bendes.
Voor het reizen naar Burkina Faso geeft Buitenlandse Zaken nog steeds een negatief reisadvies. Het is moeilijk
voorspelbaar hoe de situatie zich verder ontwikkelt.
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