Harrie van Rosmalen
Dit maakte het aantrekkelijk om daarna van 1982-1987 via SNV naar Boven Volta te gaan om te
werken in een project van bodem- en waterconservering. Dat hield in aanleg van terrassen, kleine
stuwdammen en irrigatieprojecten.
In die tijd veranderde de naam Boven Volta na een staatsgreep van Thomas Sankara in Burkina Faso
wat betekent land van de integere mensen.
Van 1988 tot 1990 heb ik via een adviesbureau gewerkt bij de aanleg van een getijdenirrigatieproject
in Gambia. Dat betrof de aanbesteding van het getijdenproject en directievoering bij de uitvoering
naast het management van het bestaande project met pompen.
Vervolgens heb ik in Nederland van 1990 tot 2019 in het HBO, opleiding Land- en Water
Management, gewerkt als coördinator voor de stages en als docent geotechniek en waterbouw.
Vanuit de Hogeschool Lahrenstein ben ik zelf 5 keer naar China gegaan om daar les te geven aan
Chinese studenten in het kader van een samenwerking met onze hogeschool, waarbij de Chinese
studenten eerst 2 jaar les krijgen aan hun eigen universiteit en daarna nog 2 jaar naar Nederland
komen om hun bachelor af te ronden bij onze hogeschool.
In Benin ben ik 3 keer geweest voor een adviesmissie namens Nuffic voor de Université in Abomé
Calavi om stages een betere plaats in het curriculum te geven en ook beter gebruik te maken van
alumni bij het laten kennismaken van studenten met het werkveld.
Vanaf 1990 ben ik actief geworden bij Stichting Sahelp, waarbij mijn hoofdtaak was het contact met
de projecten in Burkina Faso, die elke 2 jaar bezocht werden.
Met veel partners hebben we al vele jaren hele goede contacten, waarbij het zeker helpt dat ik de
lokale variant van de Franse taal beheers en ook de nodige contacten bij de overheid heb.
Mijn waterbouwkundige expertise komt goed van pas bij projecten waar putten, aarden dammen en
irrigatie worden aangelegd. Bij een project als de Avondschool en AESF is het een voordeel dat je zelf
ook als docent in de onderwijswereld werkzaam bent.

Het werken in Burkina Faso heeft mij altijd veel voldoening gegeven vanwege de prettige manier van
samenwerken en ook omdat je mee helpt om aan de basis zaken te verbeteren, zodat uiteindelijk de
bevolking zelf in basisbehoeften gaat voorzien.
Inmiddels heb ik na mijn pensionering meer tijd voor Sahelp en ben ik daarnaast nog via Stichting
PUM als vrijwilliger actief bij een irrigatieproject op zonne-energie in Bolivia.

