Bestuurlijke ervaring
Op verschillende terreinen ben ik bestuurlijk actief geweest.
In Burkina Faso was ik lid van de veldraad. Een afvaardiging van SNV-medewerkers sprak een aantal keren per jaar
met de veldleiding over allerlei zaken die de vrijwilligers bezig hielden.
In Nederland was ik van 1986 tot 1992 voorzitter van de 130 leden tellende Volleybal Vereniging Surf uit Vries.
Namens de verschillende zaalsporten werd ik tevens lid van de Sportraad van de gemeente Vries. Tenslotte ben van
1992 tot 1996 voorzitter van de Sportraad geweest. Hier hebben we de bouw van een sporthal kunnen realiseren en
hebben we 50-plus sport van de grond getild.
Na een verhuizing naar Heesch gingen onze zonen zwemmen bij Arethusa uit Oss. Na een tijdje werd ik hier
gevraagd om lid te worden van de technische commissie.
Na een oproep in de Osser nieuws voor nieuwe bestuursleden heb ik me in 2016 aangemeld voor de vacature van
penningmeester.
Sinds 2020 vertegenwoordig ik Sahelp in de Goede Doelen Week Heesch.

Ervaring Financiën
Hoewel ik geen administratieve of financiele opleiding heb gevolgd durf ik te zeggen dat inzicht in getallen een
tweede natuur van een HTS-landmeetkundige is. Na een switch in 1996 ben ik bij waterschap Aa en Maas gaan
werken met als taakvelden grondzaken en geo-informatie. Daarbij ben ik de grondlegger geweest van de grondbank.
In de grondbank worden alle grondtransacties, zoals aankopen-verkopen-ruilingen-overboekingen naar projecten
vastgelegd. Ook geldelijke bijdagen zoals subsidies, bijdragen derden, boekwinst en -verlies worden geregistreerd.
De omvang is in de loop van de jaren gegroeid naar ruim 30 miljoen, terwijl het verschil tussen het Financiele
Management Systeem en de grondbank registratie beperkt is gebleven tot € 1,16.

Motivatie
In 2014 maakte ik samen met mijn familie een zelf samengestelde rondreis door Burkina Faso. Hierbij besefte ik dat
er stappen in ontwikkeling zijn gezet, maar dat er nog altijd een enorme achterstand is ten opzichte van ons
westerse leven. Toen 2 jaar later Sahelp nieuwe bestuursleden zocht begon het opnieuw te kriebelen en besloot ik
me dan ook aan te melden. Wellicht een wat zwakke motivatie. Gaandeweg ontdekte ik wel dat het een leuke club is
die met de goede dingen bezig is. De echte motivatie is gekomen toen ik samen met Luuk in 2018 een evaluatie
bezoek aan de projecten mocht brengen. In de gesprekken werd ik getroffen door de openheid, gedrevenheid en
enthousiastme van de initiatief nemers ter plaatse. Ook de dankbaarheid van de geholpen jongeren sprak
boekdelen.

Opgedane werk- en leef ervaringen in periode van 1976 -1978
Tijdens mijn studie aan de HTS-landmeten kwam de vraag op over het vervullen van de dienstplicht. Voor mezelf heb
ik toe de bewuste keuze gemaakt om als het mogelijk was voor vervangende dienstplicht te gaan. Om buitenland
ervaring op te doen heb ik 6-maand stage gelopen in Zuid-Afrika bij de aanleg van een haven. Toeval of niet nog 3
klasgenoten kozen dezelfde weg. De keuze voor Burkina Faso was geen bewuste keuze, maar men had blijkbaar veel
behoefte aan technische ondersteuning. Mijn standplaats werd Ouagadougou waar ik samen met 2 automonteurs,
die ook voor het 40 aarden dammen programma werkten, in één huis ging wonen.

De opdracht was om landmeetkundige metingen uit te
voeren en uit te werken om zodoende ontwerpen te
kunnen maken voor de aanleg van dammen en irrigatie
werken. Tijdens de realisatie van de bouw assisteerde ik
regelmatig om te zien of de plannen conform tekening
werden uitgevoerd. Daarnaast was het de taak om de
toegewezen assistenten verder te bekwamen in de uit te
voeren werkzaamheden. Dit betekende dat ik er
regelmatig samen met mijn assistent erop uit werd
gestuurd om op het platteland metingen te doen. Hiervoor
werd meestal zo’n 1,5 week uitgetrokken. Om zolang op
één plaats te zijn zonder een winkel in de buurt betekende
dat je voor alles zelf moest zorgen; kleding, veldbedmuskietennet-lichte deken, kist met ijs,
meetinstrumentarium, voedsel, pannen, radio, gezuiverd
water, drinken, petroleumstel, lantaarn etc. .
Peugeot Bachee volgeladen

Zuinig zijn op water was ook toen al
het devies. Gesmolten ijsstaven
werd later in de week gebruikt voor
tanden poetsen en om jezelf te
wassen. Pannen schoonmaken:
eerst fijn zand voor het grove werk,
daarna ijswater voor naspoelen.
Wat ik nooit hoefde mee te nemen
was vlees. Je had vaak het idee dat
je de eerste blanke was die men
zag. Uit dankbaarheid kregen we
van de chef van het dorp de
mooiste kip aangeboden om te
slachten en op te eten
bezig met het meetwerk

Het communiceren met de bewoners vond ik erg lastig. Met enig geluk is er een bewoner die ook Frans heeft
geleerd. Mijn geluk was dat dit nooit vloeiend Frans was want dan zou ik ook een probleem hebben. Veel kwamdan
ook neer op mijn partner die gelukkig zowel Maure (taal van de Mossi) als Dioulla (handelstaal die algemeen werd
gesproken) beheerste. Vanwege de hitte werkten we van 6 tot 11.30 en van 15.00 tot 17.00 uur. De middagpauze
was voor ontspanning, rondkijken en soms een markt bezoeken om stuk geitenvlees en stokbrood te kopen.

de weekmarkt waar vrouwen hun waar aanbieden

de geit wordt ontleend

Tijdens deze bezoeken word je deelgenoot van het leven op het platteland. Je ziet de cyclus van het eten maken
van met de hand ploegen, zaaien, wieden, oogsten, dorsen, wannen, stampen, malen, waterhalen hout verzamelen,
koken. Dit alles zonder machines.

dorsen met een platte stok

malen tot meel

kaf van het koren scheiden

samen stampen

koken tot pap

Het zelfde geldt voor het bouwen van een hut van klei verzamelen, mallen vullen, uitdrogen, stapelen, voegen,
aansmeren, houten geraamte plaatsen, stengels verzamelen en dak afdekken.

Stenen maken en drogen

het “metselwerk”

het gladstrijken

Ik kan nog wel doorgaan met kleding maken. Katoen zaaien, katoen plukken, pellen, plat wrijven, strengen draaien,
verven, banen weven en aan elkaar naaien. Voor mij als “Nazara Guinge” (blanke gek) terug in een tijd die ik niet heb
meegemaakt.

strengen draaien

strengen verven

banen stof weven – zit meer dan 50 jr. in het vak
Binnen deze primitieve levensstijl zijn er ook nog wel
“uitjes”, waarbij alle daagse gebruiks voorwerpen zoals
een kalebas worden omgetoverd tot muziekinstrument
en er met handen voorzien van ijzeren belletjes een
ritmisch geheel ontstaat. Onvoorstelbaar hoe kinderen
op een strooien matje voor hun hut op de grond slapen.
Zelf sliepen we op een veldbed voorzien van muskieten
net onder een mangoboom of op het erf onder de blote
sterrenhemel. Om 4 uur werd het vaak wat kil en tijd
om een shirt aan te trekken.

Slapen voor de hut op een strooien mat

mijn slaapplaats op veldbed met muskietennet

Hoewel het zwaartepunt van het werk in een straal van 100 km. rond Kaya lag ben ik in de loop van de tijd praktisch
overal in Burkina Faso wel eens geweest. In het uiterste Noorden rond Markoye, Tin Akof, Djibo,Dori en in het
oosten rond Fada N’Gourma, Diapaga, Boulsa. Dit zijn nu gebieden die enorm te lijden hebben onder het terrorisme
vanuit El Quada. In het westen en zuidelijke deel van Burkina Faso valt meer regen en is de hitte minder intens. De
behoefte aan dammen is hier wat minder.
Het ondankbare van het werk was dat pas enkele jaren na de terreinopnames de werkzaamheden kunnen starten.
Direct resultaat is dus nauwelijks zichtbaar. Wat wel zichtbaar was dat ik in de regentijd een cursus heb gehouden
voor een aantal mensen op het vakgebied. Dat heeft wel een zichtbaar effect gehad.

Een paar momenten die me altijd bij zullen blijven:
Het in je eentje luisteren naar de wereldomroep en dan voor de eerste keer Oerend Hard van Normaal in het meest
Noordelijke puntje van Burkina Faso in de Sahel te horen. Ik kreeg spontaan rillingen over mijn lijf.
Een kamelentocht van ruim 20 km. op het de achterste puntje van een kameel door ruw terrein. Het begin was wel
leuk. Door het op en neer klappen op de ruggengraat van de kameel werd het een pijnlijke aangelegenheid waar
door ik 2 dagen last had met lopen. Het leed werd flink verzacht door een heerlijk gerookte vis die vers gevangen
was in de Beli (grensrivier met Mali).

Klaar voor vertrek

gerookte vis

Het rond middernacht in de zoele buitenlucht op een terras zitten langs de hoofdstraat in Ouagadougou met een
verfrissende fles Bravolta. Terwijl op hetzelfde moment enkele straatverkopers je nog een zonnebril proberen te
verkopen en uit de tegenover gelegen bakkerij de geur van gebakken stokbroden je tegemoet komt.

Je denkt het goed te zien dat je Peugeot Bachee beter niet over de verlaagde overloop in de dam kan rijden maar
een pad verderop kan nemen. Je gok pakt verkeerd, je komt vast te zitten en het water stroomt naar binnen. Je laat
je slepen naar garage in Banfora. De motorolie blijkt door het water wit te zijn geworden en moet worden
vervangen. Tot mijn grote schrik staat even later het motorblok in de vlam. Het valt gelukkig mee.

Opnieuw in de Sahel bij Mansoufougi. Bij Tin Akof aangekomen laten we
2 banden plakken die plat gereden zijn door in het zand liggende stekels.
We rekruteren we een paar Touareg die ons bij de werkzaamheden
moeten helpen en de weg wijzen door het zanderige gebied naar een
plek die Mansoufougi moet heten. Onderweg ontmoeten we 2 kleuters
met een ezel, die water hebben gehaald en op weg naar huis zijn. In het
verlaten Mansoufougi betrekken twee bij elkaar gelegen strooien hutten.
Na opnieuw een lekke band moet ik in de wetenschap dat er binnen 100
km geen garage te vinden is besluiten om de afstand tussen de hutten en
het werk lopend af te leggen. We halen de bewoonde wereld zonder
verder kleerscheuren.
water halen

lekke band verwisselen

in gebruik genomen hutten

Het zijn momenten die je bij je blijft dragen. Onvergetelijk is ook de openheid, eerlijkheid en hartelijkheid die je
overal treft. Waar we ook op het platteland moesten gaan meten; we kregen praktisch overal wel een volle kip
aangeboden, ook het vinden van een verblijfsplek was geen enkel probleem. Niet voor niets betekent Burkina Faso
het land van de integere mensen.

