Toen ik vanuit mijn dorp op 16-jarige leeftijd in Ouaga kwam, heeft Denise mij uitgenodigd een
opleiding couture te volgen, en met haar mee te werken.
In die periode is het project geboren om een Naaischool te openen. De Association Nabasnoogo,
onder leiding van Papa Jan en Pierre SAWADOGO, heeft het project aangenomen, en met hulp van
velen in Nederland konden we CNBC beginnen – dat was in 2006.
Sinds ik als leerkracht bij CNBC werkzaam ben, ben ik heel tevreden met mijn leven, omdat ik nu mijn
kennis en vakkundigheid kan delen met jonge meisjes en meisjesmoeders. Zij slagen in hun leven, en
als ik dat zie, ben ik trots!
Inmiddels ben ik getrouwd, en heb 2 kinderen. Mijn man is astmapatiënt, en dat geeft hem
beperkingen bij het vinden en uitoefenen van werk. Ook hebben we nu van tijd tot tijd grote
uitgaven vanwege zijn ziekte. En nu de kinderen naar school gaan, hebben we ook de nodige kosten
erbij. Samen komen we rond, maar af en toe is extra financiële ondersteuning nodig. Die krijgen we
vanuit het Leerlingenfonds van Nabasnoogo.
Het CNBC ontwikkelt zich goed, en ik ben heel blij met mijn zus Denise, de oprichtster van de
Naaischool. Dag en nacht spant zij zich in voor een goede voortgang van de school. Ik bemoedig haar
van harte, en ook allen die ons werk ondersteunen. Die ondersteuning hebben wij nodig, want er
blijven meisjes komen die hulp nodig hebben.
Ik ben heel dankbaar.
Ik hoop, dat CNBC voort kan gaan, en nooit de moed verliest.
Een lang leven voor Centrum Naaischool Bianca Couture!”

Directrice Denise OUEDRAOGO
“Ik ben Denise, weduwe van Valentin Guigma. Ik heb het initiatief genomen om Centrum
Bianca Couture (CBC) op te richten, omdat ik de problemen ken die kwetsbare meisjes,
alleenstaande moeders, meisjes in gedwongen huwelijk, en weduwen beleven. CBC wil hen
hoop geven op een beter leven. Dank zij donateurs in Nederland is dat doel al 14 jaar bereikt.
Ik ben blij te zien hoe CBC het leven van velen veranderd heeft. In de afgelopen maand juli
heb ik in Ouaga nog eens oud-leerlingen bezocht, en ik heb met voldoening gezien, hoe zij
zich goed kunnen redden in het leven, en hoe sommigen zelfs leerlingen kunnen aannemen in
hun eigen atelier.CBC heeft kansen gegeven en gezinnen bijgestaan.
Ik vraag God de donateurs te zegenen, en ook CBC, om door te kunnen gaan een lach te
hergeven aan wie in hun huidige omstandigheden ontmoedigd waren”

