Bezoek projecten Burkina Faso 27 januari – 10 februari 2018
Algemeen
In het kader van een goede samenwerking met onze partners in Burkina Faso vaardigt de Stichting
Sahelp iedere twee jaar een kleine delegatie af voor een bezoek aan de projecten.
De delegatie bestond nu uit Jan Lubbersen, penningmeester en Luuk Boessenkool, lid commissie
projecten. Alle contactpersonen waren uiteraard van onze komst op de hoogte. Met een ieder zijn
exacte afspraken gemaakt, die gelukkig geheel volgens plan verliepen. Het soepele verloop van de
bezoeken had ook, niet in de laatste plaats, van doen met de omstandigheid dat we mr. Lamini
Ouedraogo met zijn 4-w-d twee weken tot onze beschikking hadden. Naast de delegatie van Sahelp
was ook Tineke Boessenkool, echtgenoot van Luuk en ook 3 jaar woonachtig geweest in Burkina
Faso, bij het merendeel van het programma aanwezig.
Een bezoek aan Burkina Faso betekent veelal ook een kleine aanslag op het fysiek, maar gelukkig is
niemand van ons echt ziek geweest.
Aribinda
Na onze aankomst op zaterdag avond 27/1 staan er voor zondag 28/1 twee afspraken op het
programma in de tuin van Hotel de la Liberté: één met pater Eugenio Jover uit Aribinda en één met
Paul Kleene die in opdracht van het AJF een evaluatie heeft uitgevoerd bij Ceca. Over hem verderop
meer.
Pater Eugenio geeft aan dat hij een deel van de activiteiten uit de aanvraag al heeft uitgevoerd, met
behulp van de Rotary. We vragen hem wat er dan nog wel rest aan activiteiten en of er nog nieuwe
initiatieven zijn. Prima dat hij andere inkomstenbronnen heeft in Spanje. Ik(Luuk) heb een beetje het
gevoel dat ik niet zoveel vat op hem krijg. Naast ondersteuning voor de studieruimte kan hij ook
praktische dingen gebruiken, zoals gereedschap of naaimachines. Misschien kan Gered Gereedschap
iets betekenen. Wat volgens hem ontbreekt, en daar heeft hij wel een punt, zijn goede
beroepsopleidingen. Dit speelt al heel lang in heel Burkina Faso. Van regeringswege is er weinig
stimulans. Ouders die de kans hebben hun kinderen te laten studeren sturen ze liever naar de
universiteit. Voor Aribinda geldt dat er een watertekort is. Meerdere malen is toegezegd dat er
diepere putten zullen worden geslagen. Men wacht er met smart op. Nu het gebied langdurig voor
buitenlanders is bestempeld als een verboden gebied heeft dit ook negatieve gevolgen voor de
verdere ontwikkeling binnen de Sahel regio.

Pater Eugenio Jover uit Aribinda

Adama Ouedraogo en Paul Kleene met pluviometer

Maia
Op 29.01 gaan we richting Bobo Dioulasso. Na een stop in Boromo halfweg en 360 drempels
bereiken we de tweede stad van Burkina. In de vooravond spreken we Aminata Diallo van Maia in de
tuin van Villa Rosa, ons onderkomen in Bobo. Zij is sinds enige tijd met pensioen en is nu fulltime
bezig voor haar ‘meiden’. Uit alles proef je hoe begaan zij is met de meisjes die kwetsbaar zijn. Naast
de naaischool zet zij zich in voor meisjes die voortijdig zwanger worden met alle gevolgen van dien
voor hun toekomst. Aminata is een veel gevraagd spreekster op bijeenkomsten voor kwetsbare
meisjes en vrouwen. Binnenkort gaat zij naar een VN-conferentie in New York.
Het bezoek aan de school de volgende ochtend 30.01 maakt de indruk completer. Aminata stelt ons
voor aan de leerlingen. Wat opvalt zijn de uniformen van de meisjes en dat de klassen 1 en 2 nogal
vol zitten. Duidelijk wordt dat de gerealiseerde extra ruimte door Sahelp gefinancierd inmiddels
wordt gebruikt. De vraag is of er geen switch van lokaalruimte zou moeten plaats vinden. De kleinste
groep 3 heeft de grootste ruimte beschikbaar. Het e.e.a. maakt wel een goed georganiseerde indruk.
Door de opleiding en het behalen van een diploma worden de meisjes gerespecteerd, brengen geld
in het laadje en kunnen ook weer een stimulans voor andere meisjes zijn. Dit brengt ook met zich
mee dat de positie van de vrouw beetje bij beetje meer gelijkwaardig wordt. Godsdienstige
overtuigingen kunnen dit proces weer te niet doen. Uit het gesprek met Aminata nadien wordt
duidelijk dat zij veel doet aan voorlichting in de dorpen m.b.t. voortijdige zwangerschappen , maar
zich bijv. ook bezighoudt met informatie en bewustwording t.a.v. het gebruik van pesticiden. Haar
contacten in binnen- en buitenland creëren voor haar meer mogelijkheden voor financiering t.o.v.
Bianca Couture.

Beginnende leerlingen

Instructie materialen sexuele voorlichting

Op 19.02.2018 krijg ik bericht van haar dat zij van de organisatie MIVA een busje heeft gekregen
t.b.v. haar voorlichtingswerk op het platteland. Zij wil daarbij speciale aandacht schenken aan het
aanleggen van toiletten voor meisjes.

AESF
Tegen de avond van 30.01 ontvangen we Zacharie Diarra van AESF in de tuin van Villa Rose. Hij is blij
onze delegatie te ontmoeten. We leggen uit dat het door AESF gevraagde bedrag van € 9.843,00 nog
niet binnen is. Als het geld in juni er is dan heeft hij nog tijd i.v.m. de verhuizing van de leerlingen
van Bobo naar Dinderesso. Zijn huidige school op het parochieterrein in Bobo moet hij nl. in
september verlaten.
De volgende ochtend 31.01 bezoeken we de campus bij Dinderesso, ver weg in de brousse. De
leerlingen komen op een zeer geïsoleerde plaats te zitten. De gebouwen zijn nu wel gereed, maar
door de lange duur van de bouw (11 jaar), moet de school eigenlijk alweer een kleine opknapbeurt
hebben. Ik weet niet of we ons dat aan het begin voldoende hebben gerealiseerd. Zacharie lijkt
evenwel tevreden met zijn creatie. Zacharie ontvouwt nog toekomstige plannen met betrekking tot
leerlingenvervoer en een post voor het verstrekken van medische ondersteuning en medicijnen. Jan

plaatst hier enige kanttekeningen bij. In het verleden is een perceel van zo’n 5 ha. aangekocht.
Hiervan is het de bedoeling om op ruim 2 ha. zelf groente en/of fruit te gaan verbouwen. Met een
pomp zou vanuit de altijd stromende Kou water gepompt kunnen worden. Gelet op hetgeen we
verderop zien is dit een reëel perspectief. Voor ons is het wel de vraag in hoeverre de overige
praktische leerdoelen in de omgeving van Dinderesso kunnen plaatsvinden of dat toch veelvuldig
verplaatsingen tussen Dinderesso en Bobo noodzakelijk zijn.

Schoolterrein bij Dinderesso

Huidige school in Bobo Dioulasso

De ochtend na dit bezoek op 01.02 zijn we op de huidige school op het parochieterrein. Ruim dertig
leerlingen van verschillend niveau krijgen tegelijktijdig in het kleine leslokaal theoretisch onderwijs
van drie onderwijzers! Wat dat betreft is het goed dat ze in september kunnen vertrekken. Jan komt
met een geweldig cadeau, een mooie voetbal. De jongens zijn direct zeer enthousiast en spelen voor
de film/foto’s een partijtje voetbal op het parochieterrein.
Aprodes
Op 02.02 bezoeken we de meest noordelijke plek op onze rondrit door Burkina nl. Kongoussi, van
waaruit Aprodes werkt. Kinda Boukary wacht ons op bij de rotonde. We gaan meteen door naar het
Peulhdorp Seguin, alwaar Boukary een séance verzorgt voor een groep vrouwen m.b.t. het gebruik
van een panier thermo, zeg maar een soort warmhoud mand. De dames laten ook zien hoe ze rieten
matten maken. Het riet wordt bij elkaar gebonden door strengen van gevlochten plastic draden
afkomstig van afvalzakken voor granen. Idealiter zouden de panier thermo en de cookit in
combinatie moeten worden gebruikt. De zeer lage productie van de cookits (100 i.p.v. 1000) is
volgens Boukary vooral terug te voeren op het feit dat de mensen nog onvoldoende doordrongen zijn
van de noodzaak om op een andere wijze met brandstof/energie om te gaan. Andere oorzaken
kunnen zijn, dat de vrouwen vinden dat het koken met cookits lang duurt, en er is niet altijd
voldoende zon (denk ook aan sluierende bewolking en stof in de lucht). Er moet dus nog veel meer
worden gesensibiliseerd, niet alleen bij de vrouwen maar ook bij de mannen overigens.

Peulh presenteren handwerk vaardigheden

Cookit aluminium bekleding geplakt op karton

Eind maart verwacht Kinda Boukary weer cookits te gaan produceren. We bezoeken vervolgens de
tuinen van Loulouka. Ze liggen er mooi bij. Er worden diverse groenten verbouwd. Elke vrouw heeft
een eigen tuin en draagt door het afstaan van een gedeelte van de oogst bij voor de gezamenlijke
kosten. Nadien gaan we naar het gebouw waar de cookitproductie zich af gaat spelen. Het was nu
volkomen leeg, behouden twee showmodellen. Goed karton voor de cookits krijgen is blijkbaar ook
een probleem.
Na een goed maal keren we terug naar Ouagadougou, dat echt een overvolle, vieze en ongezonde
stad is geworden. Het lijkt of niemand zich daar werkelijk druk om maakt, ook de autoriteiten niet.
Bianca Couture
Na een lange zoektocht door Ouaga op 02.02 ontmoeten we ’s avonds Arianne en Balla, die Jan
Beekman al lang kennen en zich met Bianca Couture bezighouden. Het is een verhelderend en prettig
gesprek. Arianne heeft een documentje opgesteld van de voorbereidende werkzaamheden,
waarvoor per saldo meer geld nodig is dan het bedrag dat we enige tijd geleden hebben
overgemaakt. Balla geeft aan snel met de werkzaamheden te kunnen beginnen.
Zaterdag 03.02 is gereserveerd voor Bianca Couture. Jan Beekman zit ons al op te wachten. De tijd
tot 10 uur gebruiken we om het werk van de leerlingen te aanschouwen, om een korte rondleiding te
volgen en om te spreken met Denise en Jan. Het Comité de Suivi gaat intussen in vergadering bijeen.
Rond 10 uur schuiven we aan, we worden hartelijke welkom geheten en we krijgen het woord,
waarin we aan de al jarenlange band refereren, dat het fijn is dat er mensen met betrokkenheid en
verantwoordelijkheidsgevoel zich willen inzetten om Bianca Couture naar een nieuwe fase toe te
leiden. Mevrouw Ramata Koutou, de voorzitster, benadrukt twee keer dat de eerste zorg van het CdS
is dat het dagelijks functioneren van de opleiding normaal door moet kunnen gaan en niet verstoord
mag worden door de activiteiten rond de nieuwbouw. Volgens Jan B. zou het CdS geen oog hebben
voor het dagelijks functioneren en zich enkel op de nieuwbouw richten. En volgens hem zit er voor
het seizoen 2018 – 2019 nog een gat in de begroting van 10 mln. frs cfa.
Ten behoeve van de nieuwbouw moet er nog wel het een en ander aan voorbereidende werkzaamheden gebeuren. Zie ook de opmerking hierboven over Arianne en Balla. Op de vraag wat Denise van
de gang van zaken vindt, antwoordt zij dat een uitbreiding/verbetering van de huidige behuizing
noodzakelijk is.

Klaslokaal met eerstejaars leerlingen

Denise met de zelf gemaakte kleding

Het staat niet vast dat een uitbreiding automatisch betekent dat men daardoor zonder steun van
buitenaf kan functioneren. In dit kader is het goed te melden dat Leo van der Zwan en Luuk eind
februari/begin maart een overleg in Nederland hebben over de gang van zaken en de aanvraag bij
Wilde Ganzen. Leo vraagt Sahelp de resterende kosten van de voorbereiding voor haar rekening te
nemen.

Ceca
Op 28.01 ontmoeten we Paul Kleene voor de eerste keer. Hij heeft enkele weken daarvoor een
evaluatie uitgevoerd bij Ceca in opdracht van het AJF en hij heeft een heel goed beeld van wat Ceca
doet en betekent. Voor een organisatie die werkt zonder opgetuigde organisatie vindt Paul dat Ceca
het heel goed doet. In de Aide Memoire (beknopt overzicht) staat beschreven welke onderdelen hij
onderzocht heeft o.a.: de wat moeilijke start van het project doordat het geld van de eerste tranche
later kwam, de introductie van verbeterd zaaigoed, de mesthopen d.m.v. een verbeterde wijze van
composteren, de bouli van Komtégueré die later gereed kwam doordat het geld van de eerste
tranche later kwam en de acties voor de moestuinen in Ritig Palgo, Tanlili en Seghindin. Bij elk
onderzocht onderdeel zijn er aanbevelingen door Paul gegeven. Een belangrijke aanbeveling is dat de
beschikking over het geld goed moet corresponderen met de benodigde acties in de ‘agricole
kalender’. Een andere is dat de training/vorming en suivi t.b.v. de moestuinen door een specialist
moeten worden gegeven met meer nadruk op de praktijk. Overeenkomstig de aanbeveling stelt Jan
alles in het werk om het bedrag voor start van de werkzaamheden voor aanleg van een bouli in
Guesna tijdig beschikbaar te krijgen.
Op de middag van 03.02 ontmoeten we Adama Ouedraogo, Abdoulay Tou van Ceca en Paul Kleene,
die zoals hiervoor al opgemerkt, onlangs een evaluatie voor het AJF over de voortgang bij Ceca heeft
uitgevoerd. Het is een prettig gesprek waarin opnieuw duidelijk wordt hoe bevlogen en betrokken
deze mannen zijn. Geweldig dat zij hun intellect en ervaring willen inzetten voor de kwetsbare
dorpen op het platteland. Wel hebben zij twee betaalde animateurs in dienst die dagelijks in en bij
de dorpen zijn. In dit geval de dorpen in de commune van Boussé.
We spreken het programma door voor de dag erop. Het materiaal voor de forage van Issouka
(waarvoor Irene en Cor geld beschikbaar hebben gesteld) wordt voor een andere forage gebruikt
omdat de ondergrond van de eerste ongeschikt is, te slap te modderig. Er worden 2 pluviometers
overhandigd, zodat de neerslag hoeveelheid kan worden gemeten. Het geld vanuit AJF blijkt te zijn
binnengekomen en is op dat moment door Sahelp overgemaakt naar Ceca, zodat de werkzaamheden
in Guesna volgens planning kunnen starten.
Op 04.02 vertrekken we richting Boussé naar het Cecagebied. Het is ongekend druk door een
kerkelijke bijeenkomst net buiten de stadsgrenzen. Het kost dan ook minstens een uur om de stad uit
te komen. Onderweg pikken we Derek Lundgren de aannemer op. Hij is een derde-generatie
Canadees , die zijn hele leven al in Burkina woont. Hij schijnt ook verschillende inlandse talen te
kunnen spreken. Eerst gaan we naar het verst van de asfaltweg afgelegen dorp Gorpila.

Centre d’álphabétisation

De waterput levert water aan mens en dier

We bezoeken het centre d’alphabétisation en het gebouwtje waar geweven wordt. We worden
aangekleed met pagnes en een boubou. Uiteraard is er een ontvangstcomité o.l.v. de dorpschef. Na

de gebruikelijk plichtplegingen krijgen we een stuk of wat kippen in handen gedrukt. Ook de
presidenten van de groupements spreken hun waardering uit over de samenwerking en komen met
nieuwe vragen voor bijv. een magazijn voor de opslag van het katoen. Dit is ook kenmerkend tijdens
de bezoeken aan de volgende dorpen. We sluiten Gorpila af met een bezoek aan de forage. Het
functioneert goed en het ziet er schoon uit. Er is een soort overloop waaruit de dieren kunnen
drinken. Een punt van aandacht bij dit soort voorzieningen is het beheer (reparaties, schoonhouden,
verantwoordelijkheid).
Bij Guesna lopen we achter Derek Lundgren aan door de brousse naar de plaats waar de nieuwe
bouli moet komen. We krijgen een praktijkles in de aanleg van een bouli. Daarna naar het dorp waar
met name jonge vrouwen in zelf geweven traditionele kledij met behulp van de nieuwe
weefgetouwen bezig zijn met het weven van banen stof.

Derek geeft hoogte bij volledige vulling aan

Vrouwen aan het weven

Nadat Tineke ook een fraaie hoofddoek omgevouwen krijgt, lopen we naar de grote dorpsboom
waar het dorpscomité ons opwacht. Een kalebas met zoetig meelwater wordt ons aangeboden. We
nippen ervan. Na de toespraken van de chef en de presidenten van de groupements (met ook hier
weer vragen om voorzieningen) krijgen we weer wat kippen aangeboden.
Daarna vervolgen we onze weg naar Ritig Palgo naar de gerepareerde bouli. Deze functioneert goed,
maar de dijk(bijna rondom) ziet er ongelijk uit, maar dat zal wellicht geen probleem zijn. De tuinen
achter de bouli zien er prima uit. Het water wordt hand- of voetmatig opgepompt en komt uit in een
opvangbak zodat er geen water verloren gaat. De vrouwen vangen dit op in grote gieters om hiermee
de veldjes te bewateren. Op dat moment worden er veel uien verbouwd.

Water oppompen voor bevloeiing van de veldjes De bouli als veedrenkplaats
Opvallend is dat de aangelegde 1 ha. inmiddels met een halve ha. is uitgebreid. Het voorziet dus in
een behoefte. Wat ook opvalt is dat er (nog) geen strijd is tussen de veehouders en de tuinbouwers
om het water. Beiden profiteren nog van elkaar. De koeievlaaien (aanmerkelijk dikker dan die in ons
land) worden verzameld en omgevormd naar meststoffen voor de tuinen. Geweldig wat de vrouwen

ook hier voor elkaar krijgen! Uiteraard weer de officiële ontvangst onder de boom. De voorraad
kippen groeit intussen aan.
Ons laatste bezoek betreft Komtégueré. De bouli is onlangs gereedgekomen. Het ziet er gedegen uit.
De kwetsbare delen zijn afgedekt met zelf verzamelde rotsblokken. Het terrein voor de toekomstige
maraîchage is grotendeels in gereedheid gebracht.
Adama geeft aan dat de aanleg van (meer) boulis erg belangrijk is. Daarbij is het wel van belang te
weten dat er voldoende regen valt om deze boulis vol te laten lopen. Gevraagd wordt of hier
onderzoek naar gedaan kan worden. Jan denkt dat hier mogelijkheden liggen voor de Nederlandse
Waterschappen om technische assistentie te verlenen. Verhoudingsgewijs gaat ook het grootste deel
van het budget voor plattelandsontwikkeling naar de aanleg hiervan.

Aangeven van het diepste en hoogste punt

De vrij geschoven maraîchage

Het lopen in de brousse, de ontvangsten in de dorpen en de hitte doen een flink beroep op de
energie. De ontvangst onder de vergaderboom in Komtégueré vormt het laatste gedeelte van het
bezoek aan Boussé. Als dank voor de samenwerking krijgen we een schaap en uiteraard weer kippen
aangeboden. We kunnen even vooruit. Ik vraag Adama Ouedraogo of hij een inventarisatie kan
maken van de diverse (aan) vragen die nog tijdens de ontvangsten naar voren zijn gekomen,
uiteraard zonder een toezegging te doen. Na een korte stop om wat te drinken bij een wegrestaurant
keren we terug naar Ouagadoudou.
Maandag 05.02 gebruiken Jan en ik om vroeger werk van Jan in de buurt van Kaya op te zoeken.
Zonder Lamini is het onmogelijk om door de brousse te rijden. Meerdere malen moeten we stoppen
om te informeren naar de goede weg. Het blijkt dat in het dorpje Birgui waar Jan 40 jaar geleden een
terreinmeting heeft gedaan inmiddels een barrage (dam) is gebouwd. Wat echter gelijk opvalt is dat
er geen water in staat en dat de aangelegde maraîchage niet meer in gebruik is. Het opvangbekken is
helemaal verzand waardoor er nauwelijks capaciteit voor regenopvang is. In plaats van extra
opbrengsten is er landbouwgrond verloren gegaan. Nu er geen direct economisch belang meer is
valt ook op dat het onderhoud aan de dam wordt verwaarloosd. Er groeien jonge boompjes op de
dam en ook in de bekleding van de dam vallen gaten. Hoe zal het gaan met de net aangelegde boulis
in de omgeving van Boussé? Is er zoveel stroming dat er nauwelijks sedimentatie zal plaatsvinden of
vormt dit een toekomstig probleem. Moet er geen onderhoudsprogramma opgesteld worden.
In het 60 km. verderop gelegen dorp Sidogo treft Jan een wever die dit werk naar zijn eigen
verklaring al 50 jaar doet. Dit zou betekenen dat Jan deze man inmiddels voor de 3e keer ontmoet
(1977, 2014, 2018).

Het dichtgeslibte retenue

50 jaar ervaring aan het werk

Vervolgens wordt nog een bezoek gebracht aan een plaats waar op traditionele wijze de
katoendraden worden geverfd. We vermoeden, gelet op uitlatingen van de aanwezige jeugd, dat we
getuige zijn geweest van een snel uitstervend beroep. Een barrage hebben we hier niet ontdekt.
Kennelijk is het hoogteverschil te gering om een dam aan te leggen. De vraag die zich opwerpt is of
een bouli meer perspectief biedt.
Op 06.02 gaan we naar het laatste project Nabasnoogo in Zorgho. Jan Beekman vergezelt ons. We
eten in een wegrestaurant waar ze het met de vlotheid van de bediening niet zo nauw nemen.
Kennelijk moet de kip nog geslacht worden. Dit geeft ons de ruimte om in navolging van Jan B. en
Pierre kennis te maken met de “burgemeester” van Zorgho. In de loop van de middag leidt Pierre ons
rond door de diverse gebouwen. Het internetcafé functioneert al een hele tijd niet meer, de
bibliotheek heeft maar heel weinig boeken. Het leerlingenfonds werkt nog wel: er is geld voor 100
leerlingen. Ook doet Pierre gewag van een training die door Nabasnoogo is verzorgd voor mensen die
aan voorlichting op het gebied van landbouw, veeteelt, voedselvoorziening en beheer gaan doen.
Het grootste deel van de kosten van deze training is betaald uit een subsidie van FAFPA.
In de vergadering met Pierre, Jan en Jean Paul Kaboré de boekhouder bespreken we de gang van
zaken. Een zeer belangrijk deel van het werk van Pierre bestaat uit het zoeken van fondsen. Lastig
daarbij is dat het vaak lang duurt voordat hij een antwoord terug heeft. Een ander punt dat aan de
orde komt is feitelijk de vraag voor financiering van de kapotte Toyota. Er wordt een bedrag van
€ 3.933,00 gevraagd voor een nieuwe motor en geld voor 12 maanden diesel. Jan vraagt zich af of
een dergelijke auto echt noodzakelijk is.

Aandachtige derde jaars leerlingen

Volle eerste jaars klas

De voornaamste activiteiten vinden ’s avonds plaats als de alphabetisatiecursus wordt gegeven. Aan
de leraren merken we dat ze gedreven en betrokken zijn. Nabasnoogo biedt een kans aan dropouts
en volwassenen die bijv. wel een onderneming hebben maar nog geen factuur kunnen uitschrijven.
Het onderwijs van Nabasnoogo is zgn. informeel, dus niet door de overheid erkent. Wel kunnen de

leerlingen aan het eind van CM4 een staatsexamen doen zodat ze toch ev. op een officiële
vervolgopleiding verder kunnen.
De volgende ochtend 07.02. begeven we ons op weg naar Yorgho, ver de brousse in ten zuid westen
van Zorgho. Eerst bezoeken we de kleuterschool Bi Songo die dit jaar door een gift weer kan draaien.
De kinderen zitten keurig en gedisciplineerd op ons te wachten. Een educatief werker geeft op een
vlotte en leuke wijze een voorlichtingsles aan de kinderen. Aan de hand van het afpellen van een
banaan legt hij de diverse stapjes uit en gaat ook in op hygiëne. De kinderen moeten in het frans de
bijbehorende zinnen nazeggen.

Volle aandacht voor het pellen van een banaan

Uitleg in de maternité

Het bezoek aan de maternité van Yorgho stemt ons niet onverdeeld vrolijk. Vijf jaar geleden is deze
met veel toeters en bellen geopend, maar het maakt nu al een tamelijk deplorabele indruk. Op de
vraag hoe het gaat met het onderhoud, blijft een bevredigend antwoord uit. We hebben Pierre
intussen ook om commentaar over deze situatie gevraagd. Wat ook opvalt is de “plastic soep” in de
directe omgeving van de verschillende gebouwen.
Omdat we (Tineke en Luuk) onze oude bekenden uit Tenkodogo wilden bezoeken hebben we twee
dagen 08.02 en 09.02 aan het bezoek vastgeknoopt. Jan maakt van de gelegenheid gebruik door
samen met Lamini de dam van Bagré te bezoeken. Er zijn grote irrigatiekanalen te zien met
aftakkingen naar rijstvelden. We willen ook de dam bezoeken waarvoor we toestemming moeten
krijgen van de gendarmerie.

Grote irrigatie kanalen

Zicht op de barrage, gendarmerie en centrale

Door toedoen van de “petit frère” van Lamini die bij SOBEC (elektriciteit in BF) werkt krijgen we
toestemming om onder begeleiding de dam te bezoeken. Foto’s maken van de dam is echter taboe.
In plaats hiervan krijgen we een uitgebreide rondleiding in de elektriciteit centrale. We begrijpen dat
verzanding ook hier een probleem is en dat de waterinlaat regelmatig ontdaan wordt van zich
ophopend zand. Er kan langer worden geïrrigeerd dan dat er stroom wordt geleverd.

Wat in de loop van de 2 weken steeds duidelijker wordt is dat er nauwelijks aandacht is voor
duurzaamheid en een schone leefomgeving. Voorbeelden zijn in de eerste en meest zichtbare plaats
de plastic troep rond bebouwing, water(afvoer)lopen en wegen. Ook het onderhoud aan gebouwen
en meubilair baart zorgen. Als Sahelp zullen we binnen de huidige en toekomstige projecten hier
meer aandacht voor moeten vragen.
Op 09.02 vertrekken we richting Ouagadougou. We stoppen in Zorgho om een interview van Luuk
met Jan B. en Pierre op te nemen. Na een gezamenlijke maaltijd vertrekken we in gezelschap van Jan
B. naar Ouagadougou.

Het interview

Gezonde smakelijke salade

Al met al waren het intensieve en zeker ook boeiende dagen. Voor Jan was het extra interessant
omdat de projecten veel meer zijn gaan leven, waarbij plaatsen en mensen een gezicht kregen. Naar
ons idee hebben onze partners het zeer op prijs gesteld dat we hun bezocht hebben en met hen
gediscussieerd over de lopende zaken en de toekomst.

