
 

 

 

 

N   I   E   U   W   S   B   R   I   E   F 

‘Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan eentje’ 
(Moeder Theresa) 
 
Beste allemaal,                                                                                         December 2017. 

 
2017, gehuild, gelachen, geholpen! 
 
Het afgelopen jaar hebben wij van veel geliefde personen definitief afscheid 
moeten nemen. Twee hiervan willen we graag speciaal herinneren, de heer Pierre 
Wolters, de vader van Monique en de heer Jan Withaar. Beiden hebben zich 
enorm voor onze stichting ingezet, de heer Wolters uit liefde voor zijn dochter en 
voor de mensen in Burkina Faso en de heer Withaar jarenlang als toegewijd 
penningmeester. Bedankt voor alles, we missen jullie! 

 
 
 

 
In Burkina Faso sluipt de dood rond elk huis, rond elke hut. Hij voelt zich onbespied en kan zijn gang 
gaan zonder enige tegenwerking.  Niet dat de mensen in Burkina de dood welkom heten, maar in 
veel gevallen hebben ze noch de kracht noch de middelen om ertegen te kunnen vechten. De dood 
komt en haalt zonder vragen, vaak zonder dat hij de strijd tegen geneesmiddelen moet voeren 
waarmee hij simpelweg verslagen zou kunnen worden. 
Ondervoeding, gebrek aan schoon drinkwater, gebrek aan geld, gebrek aan vervoer, gebrek aan 
kennis, gebrek aan alles waar wij hier voldoende van hebben. Daarom vinden wij, de Stichting 
Kinderhulp Burkina Faso, het zo ongelooflijk belangrijk dat de kinderen in Burkina Faso een goed 
onderdak, eten, medische voorzieningen en vooral onderwijs krijgen. Geen van deze net genoemde 
punten kan geschrapt worden om deze kinderen op z’n minst een faire kans te bieden op een betere 
toekomst, voor hen en voor hun land.  
 
Onze stichting zet zich met hart en ziel in om dit voor zoveel mogelijk kinderen mogelijk te maken. 
Onze oprichtster Monique Wolters zal nooit haar eerste confrontatie met de kinderen in Burkina 
Faso vergeten, nu alweer 20 jaar geleden. Dankzij haar eerste pioniersjaren en de daarop volgende 
meer gestructureerde hulp met de door haar in het leven geroepen Stichting Kinderhulp Burkina 
Faso kunnen wij met voldoening terugkijken op deze 20 jaar. Maar we zijn nog niet klaar met helpen. 
Zolang wij het kunnen en zolang er kinderen zijn die onze hulp nodig hebben, zijn wij er voor hen.  
Wij kunnen het echter niet alleen; onze stichting is volledig afhankelijk van uw donaties. Daarom 
willen wij u heel hartelijk danken voor uw giften, velen van u geven al vele jaren en spreken tevens 
de hoop uit dat u ons ook de komende tijd zult blijven steunen.  
 
In deze Nieuwsbrief kunnen wij slechts enkele van onze projecten belichten. 
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Centrum voor Straatkinderen 
10 Jaar geleden, in 2007, werd ons Centrum voor Straatkinderen in Kaya geopend. In het centrum 
verblijven 36 jongens in de leeftijd van 12-18 jaar die om de meest uiteenlopende redenen niet thuis 
kunnen wonen en die door het Ministerie van Sociale Zaken aan ons worden toegewezen. De 
afgelopen 10 jaar hebben veel jongens hier een veilig onderdak en opleiding genoten. Dit is het 
grootste project van onze stichting dat jaarlijks veel geld kost om het draaiende te houden.  
In verband met het 10-jarig bestaan zal er in januari in Kaya door ons een City-run voor kinderen 
worden georganiseerd, niet alleen voor de jongens uit ons Centrum maar voor alle kinderen uit Kaya 
die willen deelnemen. Van de organisatie van Roermond City-run hebben wij van de City run 2017 
overgebleven T-shirts en medailles gekregen, zodat de City-run in Kaya een professionele en 
feestelijke uitstraling zal krijgen. 
 
Waterpomp door donatie stichting ‘Loop naar de Pomp’ 
Door een fantastische donatie van de stichting ‘Loop naar de Pomp’ die geld inzamelt voor 
waterpompen in landen zoals Burkina Faso, heeft onze stichting in het dorpje Gnadado een 
waterpomp kunnen laten aanleggen. Wij hoeven u niet uit te leggen wat dit voor de mensen daar 
betekent (info: www.loopnaardepomp.nl) 
 
Schoolgeld kinderen  
Zonder educatie geen toekomst! Educatie is en blijft voor onze stichting één van de belangrijkste 
doelstellingen. Ieder jaar opnieuw ondersteunen wij de ouders in de aanschaf van schoolbehoeften 
voor de basisschoolleerlingen en schoolgeld voor de kinderen die naar het lyceum in het dorpje 
Namsigui kunnen.  
 
Care4More - Cape2Cape: “A Mission for a better future” 
Een combinatie van avontuur en kinderen helpen aan een betere toekomst. 
Startend op 1 januari 2017 vanaf de Noordkaap in Noorwegen, ging het Team van Mission 
Cape2Cape per Dacia Duster richting Cape Agulhas in Zuid-Afrika. Naast het avontuur van deze tocht 
waren er 8 projecten van lokale doelen waar stichting Care4More zich voor inzette door het werven 
van sponsorgelden. Samen met de heren van care4More hebben we voor onze stichting 3 projecten 
uitgekozen waarvoor maar liefst bijna € 5.000,- door de heren bij elkaar is gebracht. 
(info: www.care4more.com) Chapeau!  
 
Glittering as Gold 

 
 
Har en Miep Schillings hebben een fantastisch boek uitgegeven, Glittering as Gold, met daarin 
opgenomen hun complete verzameling bronzen sieraden afkomstig uit West- en Centraal Afrika, alle 
voorzien van een zeer uitgebreide beschrijving. Een waar collectors item waarvan zij de opbrengst 
volledig doneren aan onze stichting t.b.v. de exploitatie van onze kleuterschool in Namsigui. Het boek 
is een prachtig cadeau voor iedereen die geïnteresseerd is in de Afrikaanse kunst en geschiedenis. U 
kunt het boek rechtstreeks bij onze stichting bestellen door het overmaken van € 50,- plus € 7,-
verzend- en verpakkingskosten op onze bankrekening (zie briefhoofd), o.v.v. Boek. Vergeet niet 
duidelijk naam en adres te vermelden. Wij sturen u dan het boek z.s.m. toe. 
Tip: een mooi en uniek cadeau voor de feestdagen of een ongeëvenaard relatiegeschenk met 
donatie aan een goed doel als extra bijkomstigheid! 
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2017 Loopt ten einde. Wij wensen iedereen die onze stichting een warm hart toedraagt heel fijne 
kerstdagen en een mooi 2018, waarin er vooral vrede zal zijn in onze wereld maar vooral ook in onze 
harten. 

 
Heeft u vragen of is er iets onduidelijk, schrijf of bel een van onze bestuursleden Monique, Margot of 
Ingrid en wij zullen uw vraag zo goed mogelijk beantwoorden. Onze contactgegevens vindt u op de 
website www.kinderhulpbf.nl  Ook zijn wij graag bereid om waar dan ook een presentatie te komen 
geven met filmbeelden over het werk van onze stichting.  
 
Wij danken u heel hartelijk voor uw interesse en financiële steun en wensen u allemaal een gelukkig 
en vooral heel gezond 2018 toe! 
 
Het bestuur van de Stichting Kinderhulp Burkina Faso, 
 
 
Monique Wolters, 
Margot Boumans-Puts, 
Ingrid Schouten-Minten.                                                        
 
 
 

  
 

 
 
 

 
Vrede 

is een kind 
dat de warme zonnestralen 
in zijn handje kan vergaren 

 
vrede 

is de geur 
van verlichte dennenbomen 

die verdwaasd staan weg te dromen 
 

vrede 
is een streling 

is een hand in een hand 
 

ongeacht de kleur, ongeacht het land 
vrede 

is elke dag 
in liefde en geluk beleven 

 
moge 2018 

vrede aan ons allen geven! 
 

(Ingrid Schouten-Minten©)

http://www.kinderhulpbf.nl/
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In actie komen? 

Wilt u als bedrijf, school, serviceclub of als particulier in actie 
komen voor de Stichting Kinderhulp Burkina Faso? 
Wilt U een project adopteren? 
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.  

Stichting Kinderhulp Burkina Faso is ANBI geregistreerd      
Stichting Kinderhulp Burkina Faso is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Donaties aan een ANBI-geregistreerde instelling zijn aftrekbaar van de inkomsten- of 
vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). 
 
Hoe kunt u helpen? 
Veel lezers van onze nieuwsbrief ondersteunen ons al. Anderen doen dat nog niet. We zouden het 

fantastisch vinden als we meer kinderen direct of indirect kunnen helpen. U geeft hen daarmee zicht 

op een betere toekomst!  

ING Roermond, IBAN :  NL80INGB0663438519 /Rabobank Roermond, IBAN : NL04RABO0135686784 

                                    
Wij houden u graag zo goed mogelijk op de hoogte van de hulpverlening en de besteding van de 
giften. Bezoek daarom regelmatig onze website www.kinderhulpbf.nl. 
 

 
Houtatelier Centrum voor straatkinderen 

 

 
Boren waterpomp 

 

 
Leerlingen lyceum op bezoek bij Monique 

 

 
Leerlingen kleuterschool Namsigui 

http://www.kinderhulpbf.nl/

