Nieuwsbrief Bianca Couture van februari 2020
Deze nieuwsbrief bevat informatie over de volgende zaken:
1. Een bijdrage van Ramata Koutou, voorzitter van het comité van toezicht van Bianca Couture,
die wij al in december hebben ontvangen. Deze gaat over het onderwijs bij Bianca Couture
en de selectie van de leerlingen, naast de vele andere zaken die ook aandacht vragen zoals
de terroristische dreigingen, de ziekte dengue, de nieuwbouw en de ambitie van Bianca
Couture om in de toekomst minder afhankelijk te worden van de donateurs in Nederland.
2. Een aantal foto’s die een indruk geven van de voortgang van de nieuwbouw en van een
ceremonie ter gelegenheid van de diploma-uitreiking aan de 3e-jaars in januari.
3. Verslag van het bezoek in januari van Leo van der Zwan en Harrie van Rosmalen aan Bianca
Couture.

1. Ramata schreef ons het volgende over Bianca Couture:
Beste vrienden,
Het opleidingscentrum Bianca Couture en zijn dynamisch en geëngageerd managementteam hebben
hun deuren geopend voor het begin van het schooljaar 2019-2020. Dit nieuwe schooljaar vond plaats
in een zeer verontrustende Burkinese context. Enerzijds is de terroristische dreiging in toenemende
mate aanwezig met meerdere aanvallen in afgelegen steden. Aan de andere kant, de verspreiding
van een nieuwe bijna epidemische ziekte in de grote steden Ouagadougou en Bobo, Dengue koorts
als gevolg van een virus dat wordt overgedragen door muggen, die de meeste gezinnen treft. De
families van de leden van het Comité van toezicht hebben vreselijk geleden, net als het personeel
van Bianca Couture. Maar ze kregen allemaal hun gezondheid terug dankzij God en de zorg die ze
kregen.
Ondanks deze context van onzekerheid verlopen de opleidingsactiviteiten vrij goed. De constructie
van de nieuwe klaslokalen vordert onder toezicht van het monitoringteam. Om het hoofd te bieden
aan de hinder die door de nieuwbouw wordt veroorzaakt, hebben de directrice en haar personeel
grote inspanningen geleverd om de lokalen zo in te richten dat er voldoende ruimte vrijkomt, zodat
elke klas in aanvaardbare omstandigheden de lessen bij kan wonen.
Bovendien wordt het nieuwe jaar een jaar van lokale mobilisatie van fondsen. We hopen dat deze
inspanningen hun vruchten zullen afwerpen. Een actieplan is ter financiering voorgelegd aan het
"Algemene Gender Fonds" in Burkina Faso. Andere lokale partners zullen worden gecontacteerd met
de steun van het comité van toezicht en de adviseur opleidingen en financiën van Bianca Couture (de
heer SAMPEBRE).
De producten van het weven van panjes (lendendoeken) door de stagiairs en het maken van diverse
artikelen zullen ook aanvullende middelen genereren. Dit alles moet bijdragen aan de duurzaamheid
van het Centrum.
Dit jaar zijn er 105 leerlingen, voornamelijk jonge moeders, schoolverlaters en arme vrouwen.
Het geval van een arm 18-jarig meisje trok onze aandacht. Als wees van beide ouders woont ze
samen met haar broer en zijn vrouw, die haar als dienstmeisje gebruiken om het huishouden te
doen. Toen ze dit besefte, nam ze contact op met de directrice van Bianca Couture om hulp te vragen
bij de inschrijving voor de cursus. De directrice heeft zich hiervoor persoonlijk ingezet door middel
van diverse ontmoetingen en telefoongesprekken met de broer en zijn vrouw. De directrice kreeg
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hun toestemming om dit meisje in te schrijven in de cursus. Ze doet 's morgens vroeg het huishouden
bij haar familie en komt dan op tijd op de cursus. Ze is hier erg blij mee en hoopt een geweldige
naaister te worden.
Naast deze zeer kwetsbare gevallen heeft het Centrum Bianca Couture een aantal leerlingen met
meer middelen kunnen werven die het schoolgeld zonder problemen hebben kunnen betalen.
Het moet gezegd worden dat het Opleidings Centrum Bianca Couture slaagt in haar missie om
kwetsbare vrouwen een betere toekomst te bieden met hun volledige inzet en vooral met de
begeleiding van al uw individuele partners of organisaties en liefdadigheidsinstellingen.
Ik dank u allen in naam van de directie van Bianca Couture en de begeleidingscommissie en in het
bijzonder van al deze vrouwen die hoop vinden op een beter toekomstig leven.

2. Foto’s van de nieuwbouw en de diplomeringsceremonie
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Er werd ook muziek gemaakt en gedanst:
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3. Bezoek aan Burkina Faso in januari 2020
Vanaf 13 januari hebben Leo van der Zwan en Harrie van Rosmalen een bezoek gebracht aan Burkina
Faso. Het zwaartepunt van deze reis lag bij de ondersteuning van naaischool Bianca Couture, maar
het bezoek aan Burkina is tevens gebruikt om een aantal andere projecten van Stichting Sahelp te
bezoeken. Daaronder vallen de projecten van Association Nabasnoogo in Zorgho en Yorgho, het
grote geïntegreerde landbouwproject van CECA nabij Ouagadougou en er is contact geweest met het
tuinbouwproject van Aprodes in Kongoussi, waarvoor de coördinator naar Ouagadougou is gekomen
voor overleg wegens de onveilige situatie in het noorden van Burkina Faso.
In deze nieuwsbrief komen met name de contacten met Bianca Couture aan bod. Over de andere
projecten is informatie te vinden op de website van Sahelp.
Toen Leo en Harrie hun tocht naar Burkina Faso planden hoopten zij de opening van de nieuwbouw
voor Bianca Couture mee te maken, maar helaas was dat nog niet mogelijk. Wel was er een
feestelijke ceremonie, met muziek en dansers en veel bezoekers, ter gelegenheid van de diplomering
van de derdejaars van de naaischool. Daarbij kregen 10 meisjes ook een startpakket aangeboden
door een lokale sponsor om daarmee een eigen naaiatelier te kunnen beginnen.
Belangrijk waren verder de volgende activiteiten:
•

Bijwonen van een vergadering van het comité van toezicht en de directie van Bianca Couture.
Daarbij werd gesproken over het lopende budget, waarvan de begroting helaas nog niet
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•

•

•

•

helemaal sluitend was, over de noodzaak om het komende schooljaar een hoger schoolgeld
vast te stellen, over het belang van extra activiteiten die inkomsten kunnen opbrengen voor
de naaischool, over het belang van extra trainingen (vakinhoudelijk, financieel en
organisatorisch) voor de staf van de naaischool en eveneens over het belang van de
schoolkantine en natuurlijk de nieuwbouw. De komende maanden (wanneer de nieuwbouw
klaar is) zal een aantal punten al aandacht krijgen. Daarnaast zal het lopende 3-jarenplan
geëvalueerd worden en zal er een nieuw plan gemaakt worden voor de komende 3 jaar. Doel
is o.a. om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van de steun uit Europa en dus meer
lokale fondsen te mobiliseren bij de overheid en niet gouvernementele organisaties.
Samen met afgevaardigden van de staf en/of het comité van toezicht is een 10-tal grote
organisaties bezocht, die zich inspannen voor duurzame steun aan de minderbedeelde
vrouwen en mannen in Burkina Faso. Denk o.a. aan Oxfam, Save The Children, SOS Villages
d’Enfants, CARE en het Consulaat van Monaco. Vaak is gevraagd of zij bereid waren een
opleiding aan de naaischool voor een aantal meisjes te betalen. Ook de schoolkantine kwam
ter sprake. Daar was wel belangstelling voor en een aantal organisaties is ook op bezoek
gekomen bij de naaischool in de buitenwijk Rimkieta. Er zullen nog vervolgcontacten nodig
zijn voor hardere toezeggingen.
Voor de nieuwbouw is uitgebreid contact geweest met de aannemer en met het bureau dat
toezicht houdt op de uitvoering. Dat resulteerde in een toezegging van de aannemer dat hij
eind februari/begin maart het gebouw zou kunnen opleveren. Gezien de foto’s die
opgestuurd zijn gaat het nu de goede kant uit, want het dak is deze week geplaatst.
Directrice Denise is inmiddels ook druk met de aanschaf van nieuwe schoolmeubelen en
lesmaterialen voor het komende studiejaar.
Het reguliere onderwijsprogramma loopt inmiddels gewoon door in, deels geïmproviseerde,
kleine lokalen. Voor het de afstemming van het onderwijs is er tijdens de vergadering met
het comité van toezicht ook informatie uitgewisseld met vertegenwoordigers van een
naaischool (Association Maia, waar Sahelp al jaren mee samenwerkt) en een naaischool uit
Ouagadougou. Die samenwerking met de andere naaischolen is voor Bianca Couture van
belang wegens de mogelijkheid van gezamenlijke inkoop van schoolmaterialen en het
uitwisselen van ervaringen, zowel vakinhoudelijk als arbeidsrechtelijk wegens verplichtingen
naar het personeel zoals de sociale zekerheid.
Er is ook een bezoek gebracht aan het kantoor van de tijdelijke zaakgelastigde van Nederland
in Burkina Faso, Maarten Rusch. Deze heeft ons bijgepraat over de veiligheidssituatie in
Burkina Faso en de plannen die Nederland heeft om in de loop van 2020 weer een volledige
ambassade te openen in Ouagadougou. Daar horen dan ook weer hulpprogramma’s bij,
gericht op genderzaken, gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Dat is hard nodig
als vervolg op de vele militaire activiteiten, die nu in Burkina Faso plaatsvinden. Er is een
vluchtelingenstroom van meer dan 650.000 mensen op gang gekomen van noord- naar zuidBurkina. Ook zijn er al vele honderden doden gevallen door aanslagen van terroristen in het
noorden en oosten van het land.

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat Bianca Couture de goede kant uitgaat, ondanks allerlei
problemen in het land en bij hun organisatie, maar dat zij voor de komende tijd nog steeds extra
steun kunnen gebruiken. Dat kan via 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 .
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