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VOORWOORD 

Wellicht herinnert u zich, dat u afgelopen augustus een Nieuwsbrief van ons 

ontvangen heeft. Die was enigszins aan de late kant. En dat proberen we nu 

goed te maken met onze wintereditie. Er valt namelijk veel te melden over 

onze lopende projecten. En dat willen wij graag delen met onze donateurs 

en de vrienden van de Stichting Sahelp. 

Er is een goedlopend veeteeltproject (van AESF) t.b.v. educatie van de 

leerlingen op de campus in Dinderesso.   Doordat de terroristen die uit het 

noorden komen, de mensen uit hun huis verjaagd hebben, zorgt Aprodes uit 

Kongoussi voor basale benodigdheden voor hen. Letterlijk van levensbelang 

voor deze vluchtelingen.        

De naaischool Bianca Couture in de hoofdstad, kon als gevolg van de 

uitbreiding, méér leerlingen aan het naaionderwijs laten deelnemen. Dankzij 

een flinke bijdrage van donateurs konden de geslaagde leerlingen een 

starterskit ontvangen na hun eindexamen om zo een nieuw leven te 

beginnen.   

Het plattelandsproject van Ceca is langzamerhand volwassen geworden, 

dankzij de steun van onze partner AJF (Anton Jurgens Fonds).                         

De naaischool van Maia in Bobo Dioulasso heeft, met steun van Sahelp, een 

impactstudie laten doen. Wij zijn zeer benieuwd naar de uitkomsten.     

De Avondschool van Nabasnoogo sloot een succesvol schooljaar af: alle 

eindexamenkandidaten zijn geslaagd.         De kleuterschool Bi-Songho kon, 

dankzij een donatie van een fonds uit Oss, een waterput slaan, zodat er een 

groentetuin kan worden aangelegd. 

Tot onze grote vreugde vonden wij een vijfde bestuurslid voor Sahelp, 

iemand met  ervaring in Burkina  Faso en die bereid is zich in te zetten voor 

de fondsenwerving. 

Al een aantal jaren hebben we onze strategie aangepast. We proberen nu 

fondsgevers rechtstreeks te benaderen. Daarnaast vinden we het ook van 

belang om af en toe plaatselijk een evenement (mede)te organiseren.          

Onze wortels liggen in de gemeenschap van Oss-Heesch. 

Mocht u iemand kennen die bereid is ons bestuurlijk te ondersteunen, laat 

het dan weten via info@sahelp.nl of neem telefonisch contact op met Irene 

Lequin 06-11104635.   

Hoewel het voor velen van ons (financieel) zware tijden zijn, blijken er toch 

ook nog steeds mensen te zijn die de mogelijkheid hebben te doneren voor 

een goed doel. Tegen hen zouden we graag willen zeggen, dat als u dat met 

enige regelmaat doet, de fiscus u tegemoet komt indien u dat, in een 

overeenkomst met ons, vastlegt voor minimaal vijf jaar. Verdere informatie 

hierover vindt u op de website van Sahelp onder de knop ‘wilt u doneren’. 

Tot slot willen de medewerkers van Sahelp u een mooie en goede tijd 

toewensen. Wij hopen u over een half jaar opnieuw te kunnen informeren 

over onze projecten in Burkina Faso.  

Irene Lequin, voorzitter                                                       

                       

 

http://www.sahelp.nl/
mailto:info@sahelp.nl
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NIEUWS VAN DE PROJECTEN  

Algemeen 

Zoals ook al gemeld in onze vorige nieuwsbrief, is de positie van Sahelp(bij  sommige projecten) veranderd van een 

hulpgevende rol in een meer adviserende. Hierbij hebben die partners direct contact met de fondsgevers over de 

financiering. Dit vonden en vinden wij een goede ontwikkeling.  

In  september/oktober heeft onze collega Harrie van Rosmalen een deel van de partners en projecten kunnen spreken en 

bezoeken.  

 

AESF (Stichting voor onderwijs/vorming zonder grenzen in Dinderesso) 

Het veeteeltproject (ter educatie van de leerlingen en verkoop van producten) voor de campus in Dinderesso loopt naar 

wens. De samenwerking van Sahelp met Vrienden van Burkina Faso is heel belangrijk geweest voor de realisatie van het 

veeteeltproject.  In totaal hebben Sahelp en Vrienden van Burkina Faso € 16.436 bijgedragen.  Zacharie Diarra, de 

projectleider van de campus in Dinderesso is zeer positief over het verloop van het project. Het belangrijkste resultaat is 

eigenlijk dat je voorheen kansarme kinderen weer perspectief op een goede toekomst biedt. 

 

                  

                Pinken in hun nieuwe verblijf t.b.v. beroeps gericht agrarisch onderwijs aan kansarme jongeren               

 

Aprodes (Economische en sociale ontwikkeling rond Kongoussi) 

De situatie zoals geschetst in de vorige nieuwsbrief is nog ongewijzigd. ‘ als gevolg van het gevaar van aanslagen door 

terroristen hebben de mensen uit het noorden hun huis en grond moeten verlaten’. Kinda Boukary heeft met weinig 

middelen projectjes opgezet om te voldoen aan basale benodigdheden: watervoorziening, voedsel, kunstmest, 

alfabetisering, schoolbanken en leermiddelen. Dit jaar is hiervoor bijna € 2.700 aan bijgedragen. Het totale bedrag 

hiervoor bedroeg in de afgelopen jaren € 6.700.  

 

 De kinderen in de klas in Loulouka aan hun schoolbanken     Ontheemde vrouwen werken aan tuinbouw productie              
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Bianca Couture (Naaischool in Ouagadougou) 

In 2020 zijn de nieuwe klaslokalen en de keuken gerealiseerd. Voor het schooljaar 2020-2021 is volop gebruik gemaakt 

van deze uitbreiding. Bianca Couture heeft hierdoor meer leerlingen kunnen opnemen, waaronder een groep 

vluchtelingen. Daarnaast is de studieduur verlengd tot drie jaar, zodat de meisjes het officiële staatsdiploma kunnen 

ontvangen. Naar aanleiding van het in 2021 aan de naaischool toegekende legaat is er een vijfjarenplan gemaakt. De 

toekenning van dit legaat vindt zijn oorsprong in de inspanning en resultaten die Sahelp en Emmaus Nederland onder de 

bezielende leiding van pater Jan Beekman hebben bereikt. Het legaat wordt deels gebruikt om de reguliere 

exploitatiekosten te betalen (salarissen, schoolkeuken, elektriciteit en water, schoolmaterialen, medicijnen) maar ook 

voor nieuwe investeringen in o.a. een terrein van 600 m2, nieuwe naaimachines, opknappen van de oude lokalen, 

mobiliteit en enkele nieuwe personeelsleden. 

Door inspanning van Sahelp en haar donateurs hebben de afgestudeerden in 2022 een starterskit ontvangen. Hiermee 

zijn ze in staat in hun eigen inkomen te verdienen. 

      

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Afgestudeerden in zelf gemaakte jurk met de starterskit 

Ceca (Coöperatieve plattelandsontwikkeling rond Boussé)  

Sommige dingen beginnen klein en blijven klein of verdwijnen naar de achtergrond. Andere zaken groeien door en 

worden volwassen. Het plattelandsproject rond Boussé is een mooi voorbeeld van een volwassen geworden project. 

Samen met CECA  zijn we in 2012 begonnen met een plattelandsproject in de omgeving van Boussé,  50 km. ten 

noordwesten van Ouagadougou. Eerst enkele waterputten, later werden ook groentetuintjes aangelegd. Daarna een 

uitbreiding, met steun van onze partner AJF, van 5 dorpen naar 7 dorpen met een omvang van meer dan 50.000 

inwoners. Ook het programma is omvangrijker geworden: o.a. - een alfabetiseringsprogramma voor met name ouderen,  

- aanschaf metalen weefgetouwen waarop vrouwen traditionele kledij weven en vervolgens verhandelen, - introductie 

van nieuwe landbouwtechnieken waardoor hogere opbrengsten worden verkregen, - realisatie van wateropvangplaatsen 

om water vast te houden en te gebruiken voor het drenken van kuddes koeien en het telen van groenten.  In 2022 zijn de 

waterreservoirs geëvalueerd door PUM. 

            

                           Tuinbouw achter de stuwdam                                            Metalen weefgetouwen 
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Binnen het project wordt gewerkt aan agro-forestry, waarbij landbouw gecombineerd wordt met bosbouw. Doel is om op 

1 ha. 100 boompjes te planten.  Inmiddels is een grondboor gekocht om in korte tijd flinke gaten te maken zodat de 

geplante boompjes kans krijgen om zich te wortelen. De grondboor wordt in de vorm van een microkrediet in gebruik 

gegeven om zodoende het ondernemerschap te stimuleren.  

Maia (Naaischool in Bobo Dioulasso) 

Al enige tijd liep de directie van Maia rond met het plan om een impactstudie te laten uitvoeren naar het effect van de 

naaiopleiding en de voorlichting in dorpen op het leven van de hierboven genoemde doelgroep. 

In 2022 waren hiervoor voldoende financiële middelen (€ 5.617)  bij elkaar gebracht. Sahelp heeft hier € 3.327 aan 

bijgedragen. Het onderzoek is inmiddels uitgevoerd, maar op het moment van dit schrijven is het rapport nog niet 

officieel verspreid. Uiteraard zijn we zeer benieuwd naar de uitkomsten en de mogelijke aanbevelingen, waarover we u in 

de volgende nieuwsbrief zullen berichten. 

      

      Aminata Diallo  de oprichtster van Maia                               Klas met leerlingen van de naaischool 

Nabasnoogo (Avondonderwijs in Zorgho).  

Onder moeilijke omstandigheden van COVID-19 en de dreiging van terrorisme is Nabasnoogo toch in staat gebleken het 

opleidingsprogramma van de Avondschool in zijn geheel uit te voeren. Het resultaat mag er dan ook zijn. Alle eindexamen 

kandidaten hebben hun diploma mogen ontvangen. Hun toekomst ziet er nu beter uit.  

Voor de kleuterschool Bi Songo in Yorgho is een plan gemaakt voor de bouw van een (drink)waterput. Dit verbetert de 

drinkwaterkwaliteit voor de kleuters en biedt de mogelijkheid voor de aanleg van een groentetuin. Met de gekweekte 

groente kan een gezondere middagmaaltijd worden bereid. Ook leert het de kleuters spelenderwijs hoe je groenten 

verbouwt (spitten, zaaien, water geven, onkruid wieden etc.)  en wat je er mee kunt doen. Sahelp heeft een financiering 

ontvangen van een fonds uit Oss en vanuit het legaat, dat ook aan Nabasnoogo is toegekend. Ook voor Nabasnoogo is 

een vijfjarenplan gemaakt, waarbij o.a. gedacht wordt aan aankoop van een nieuw terrein en de bouw van een 

opleidingsinstituut voor technische beroepen en een conferentiecentrum. 

Intara. 

In Dori, midden in de Sahel is Intara gestart met de bouw van een lagere school voor de kinderen, die uit Liki en Aribinda 

zijn gevlucht vanwege de vele terroristische aanslagen . Het is het eerste lokaal met eigen fondsen en nu loopt een 

project om er een tweede lokaal bij te zetten en een boring voor drinkwater uit te voeren. Sahelp staat voor Sahel en 

voor Samen helpen. Vanuit die gedachte dat één en één soms drie is en het verschil kan maken ondersteunt Sahelp de 

Stichting Intara met voor 2022 een financiële bijdrage van € 3.000.  Wij zijn dringend op zoek naar nog eens € 3.000 om 

het project rond te krijgen  

Belangrijke activiteiten in 2022  

* Monitoringsreis  

Onze monitoringsreizen vinden in principe tweejaarlijks plaats. De laatste reis vond plaats in 2020. Weliswaar in 

afgeslankte vorm, vanwege de veiligheidssituatie op dat moment. Vervolgens maakte corona het onmogelijk om naar het 

Afrikaanse land te reizen. En begin 2022 vond er een staatsgreep plaats, waardoor reizen naar en door Burkina niet 

verantwoord was. In september 2022 kon een bestuurslid van Sahelp naar Burkina Faso afreizen voor een opdracht van  
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een andere organisatie. In overleg konden er tevens projecten van Sahelp bezocht worden zoals bestaande boulis en een 

te realiseren nieuwe bouli. Dit in samenspraak met CECA-DR. Bij de verschillende boulis is begonnen met tuinbouw. Ook 

deze projecten werden bezocht. Tevens werd er een bezoek gebracht aan de naaischool Bianca Couture, waar op dit 

moment ook vluchtelingen aan het onderwijs deelnemen. Niet alleen de in 2020 gerealiseerde nieuwbouw zag er goed 

uit, maar ook de bestaande lokalen waren opgeknapt. Er zijn plannen voor zonnepanelen. Ook aan Ass. Nabasnoogo werd 

een bezoek gebracht. Tot deze organisatie behoren o.a. een avondschool, een leerling fonds en 

kinderopvang/kleuterschool.  

* Goede Doelen Week Heesch 

Ook in 2022 was Sahelp deelnemer aan de Goede Doelenweek in Heesch. Jaarlijks wordt in Heesch gecollecteerd voor 16 

(landelijke) goede doelen, waarvan Sahelp er één is. Er wordt meegewerkt aan de organisatie en er wordt gecollecteerd. 

Het is een mooi initiatief van de verschillende goede doelen in de kern Heesch. 

* Global Goals Oss 

In 2022 is er vanuit Sahelp meerdere malen contact gezocht met Global Goals Oss om de door de Verenigde naties 

geformuleerde doelstellingen te bewerkstelligen. Dit heeft echter (nog) niet tot zichtbare resultaten mogen leiden. We 

hopen van harte dat 2023 hierin verandering gaat brengen.   

* Contacten 

Dat er goede contacten zijn met onze partners in Burkina Faso is van wezenlijk belang voor het slagen van de projecten. 

Tegenwoordig zijn de mogelijkheden legio: internet, Whats App, Zoom, We transfer etc. Dit maakt de communicatie 

sneller, effectiever en laat zien wat er is bereikt. Maar ook onze vernieuwde website biedt mogelijkheden voor contact. 

Met onze donateurs, maar ook degenen die belangstelling hebben voor Sahelp en iets willen weten, kunnen ons goed 

vinden. In maart 2021 overleed pater Jan Beekman, de oprichter van Association Nabasnoogo. Hij onderhield, vanaf het 

moment dat hij in Burkina was, het contact met de vele donateurs en belangstellenden in Nederland d.m.v. zijn (digitale) 

Maandbrief. Na zijn dood heeft zijn opvolger Pierre Sawadogo de Maandbrief voortgezet, maar door de toename van 

werkzaamheden kon hij de brief niet iedere maand versturen.  

 

CORONA 

Volgens de officiële cijfers telt  Burkina Faso 21.631 coronagevallen, 387 mensen zijn overleden. In vergelijking met 

Nederland: 8.550.114 besmettingen, 22.997 doden! Dit geeft aan dat de gegevens uit Burkina Faso waarschijnlijk niet de 

werkelijke situatie weergeven. We veronderstellen dat de Burkinabè meer last ondervinden van andere ziektes en 

omstandigheden dan van corona. Een negatieve COVID-19 PCR-test is niet langer nodig.  

 

 

DE VEILIGHEIDSSITUATIE IN BURKINA FASO 

De politieke situatie in Burkina Faso baart nog 

immer zorgen. Ook in de vorige nieuwsbrief zijn 

we daar op ingegaan. In januari 2022 hebben 

militairen de macht overgenomen van een 

burgerregering, Blijkbaar waren deze  

machthebbers niet in staat om de situatie te 

verbeteren, want in september 2022 volgde een 

tweede staatsgreep. Of het nu echt beter gaat 

worden, zullen we afwachten. Het zal niet 

verbazen dat Buitenlandse Zaken een negatief 

reisadvies afgeeft voor Burkina Faso. Het hele land 

is nu rood. Informatie: www.buitenlandsezaken.nl 

                                                                                                           

http://www.buitenlandsezaken.nl/

