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Blank en zwart 
 
Ik zag laatst  
twee kinderen spelen 
de ene blank 
de andere zwart 
ik wilde graag hun dromen stelen 
even kijken in de diepte  
van hun jonge hart 
 
hun werelden totaal verschillend 
onvergelijkbaar met elkaar 
willen, wensen en berusten 
moeten hier, verlangen daar 
 
maar in hun harten leeft hetzelfde 
één zijn met de zon en wind  
spelen zonder angst en tranen 
het leven leiden van een kind 
 
ik zag laatst 
twee kinderen spelen                                                                     
de ene hier 
de andere daar 
als zij hun dromen konden delen 
smelten rijkdom en armoede  

misschien ooit in elkaar….     
 
(Ingrid Schouten-Minten©) 

 
 
Enkele van onze projecten in het stadje Kaya 
 
Centrum voor Straatkinderen 
Leven op straat zonder enig lichtpuntje in de toekomst. Stel je voor dat je zo de dagen moet doorworstelen, geen liefhebbende 
ouders om je heen en geen enkele plek  waar je veilig bent of je welkom voelt. Voor de kinderen die wonen en leven in ons 
Centrum voor Straatkinderen, Béog Koamba, was dit de normale leefomstandigheid. Dankzij de komst van het Centrum voor 
Straatkinderen, nu alweer 6 jaar geleden,  kunnen deze kinderen weer hoop koesteren op een mooie toekomst. Door 
tussenkomst van het ministerie van Sociale Zaken worden kinderen geselecteerd die in aanmerking komen om te wonen in het 
Centrum. In onze eigen ateliers leren zij een vak  o.a. kapper, kledingmaker, houtbewerker, het runnen van een wasserij of  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
een kippenfarm. Sinds vorig jaar kan hieraan het vakgebied hospitality worden toegevoegd, namelijk een opleiding in ons 
eigen restaurant of auberge. De exploitatie van het centrum vraagt veel ondersteuning. Hoewel het begrijpelijk is dat vele 
donateurs hun bijdrage willen koppelen aan een nieuw op te zetten project is het van groot belang dat er gelden binnenkomen 
die besteed kunnen worden aan de exploitatie van dit Centrum. De stichting zet alles in het werk om dit Centrum voor 
Straatkinderen ieder jaar draaiende te houden en deze kinderen een thuis te bieden. 
 
 
Restaurant 
November 2011 is ons restaurant ‘Pierini’ geopend in de stad Kaya.               
Een aantal kinderen uit het Centrum voor Straatkinderen volgt in het 
restaurant een praktijkopleiding in de bediening of in de keuken. Het                                                       
restaurant wordt goed bezocht en het eten wordt alom gewaardeerd.    
Vier van de opgeleide  kinderen zijn al doorgestroomd naar werkplekken 
 in 4-sterren hotels. Van straatkind tot medewerker in een heus hotel,  
dat is de weg die hun leven kan inslaan en dat is precies wat wij als  
stichting voor ogen hebben. 
 
 
Auberge 
Een kleinschalige Auberge (vert: herberg) met 10 kamers is in november 2012 in gebruik genomen. De Auberge ligt vrijwel 
naast restaurant Pierini en is voor de passant een fantastische plek om de nacht door te brengen. De Auberge is schoon en 
royaal opgezet en enkele kamers hebben airconditioning. In de Auberge wordt een ontbijt geserveerd. Ook hier krijgen  
kinderen uit het Centrum voor Straatkinderen een praktijkopleiding zodat ze later hun brood kunnen verdienen in de hotellerie. 
Inmiddels hebben al vele gasten gebruik gemaakt van de gastvrijheid van de Auberge en is men vol lof hierover.  
Van zowel de Auberge als ook van het restaurant is het de bedoeling dat de exploitatie hiervan de stichting geen extra geld 
kost. Tot op heden lijkt dit te lukken. 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
Projecten in het dorpje Namsigui 
 
Kleuterschool 
                                                  De kleuterschool in Namsigui is niet zomaar een project. Het is een feest om te zien hoe de 
                                                  kleuters elke dag vol enthousiasme de school bezoeken. Een kleuterschool is niet een normaal 
                                                  voorkomend iets in Burkina Faso en zeker niet in een dorp. De meeste ouders zijn al blij als 
                                                  hun kind het basisonderwijs kan volgen. Juist door het faciliteren van het kleuteronderwijs 
                                                  krijgen de kinderen een enorme voorsprong in ontwikkeling op hun leeftijdgenootjes die hiervan 
                                                  verstoken blijven. Ook voorziet onze stichting alle kleuters dagelijks van een voedzame 
                                                  maaltijd die wordt bereid door enkele moeders. Zoals alle projecten vraagt ook het gebouw van 
                                                  de  kleuterschool het nodige onderhoud. Het golfplatendak is gevoelig voor de harde winden en 
                                                  door de felle zon heeft het schilderwerk veel te lijden.  
 
Lyceum 
 
In september 2012 startte bestuurslid van onze stichting, Ingrid Schouten-Minten, de actie One4You (Fout Goud) om geld in te 
zamelen met als doel te voorkomen dat er nog meer kinderen gaan werken in de illegale goudmijnen van Burkina Faso. De 
enige manier om dit te realiseren is het aanbieden van onderwijs aan de kinderen die na het volgen van de basisschool geen 
vervolgonderwijs meer kunnen krijgen, omdat iedere mogelijkheid hiertoe ontbreekt. Om naar de middelbare school te kunnen 
gaan moeten de kinderen naar de stad Kaya, ca. 23 km van hun ouderlijk dorpje Namsigui vandaan. De kinderen worden 
ondergebracht bij gastgezinnen waardoor het ouderlijk toezicht en de beschermde omgeving van het dorp ontbreken en vele 
kinderen verzeild raken in kleine criminaliteit en prostitutie met alle gevolgen van dien. Om dit een halt toe te roepen is het 
nodig dat er een middelbare school gebouwd wordt in het dorpje waarvan ook de kinderen van de omringende dorpen kunnen 
profiteren. Hierdoor zal de doorstroming naar het middelbaar onderwijs veel eenvoudiger zijn en zullen minder kinderen na de 
basisschool verdwijnen in de illegale goudmijnen.  
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                                                                            
 
 
                                                                                                   
 
 
 
 
 
Nu, een jaar later, is er dankzij de opbrengst van acties op basisscholen, de opbrengst van een Golftoernooi georganiseerd op 
de banen van Crossmoor Weert, de steun van Wilde Ganzen en de landelijke Adventsactie, voldoende geld bij elkaar om te 
beginnen met de bouw van de middelbare school. Een stuk grond van ca. 6 ha is door de bevolking van het dorpje Namsigui 
beschikbaar gesteld. De exploitatie van de school zal door het Katholieke Onderwijs uit het district Kaya worden uitgevoerd. 
Onze stichting zal alles in het werk stellen om te bereiken dat de kinderen het schooljaar 2014 kunnen beginnen in 
schoolbanken in plaats van onder de grond in de uitzichtloze goudmijnen. Wij zijn dan ook al druk bezig met de bouw hiervan. 
 

 
 
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. 
 
 

Wij danken iedereen die de uitvoering van de projecten heeft mogelijk gemaakt. 

Ook in de toekomst hopen wij op uw steun te mogen blijven rekenen, om direct en kleinschalig grote dingen te kunnen 

realiseren. Heel hartelijk dank hiervoor! 

 
                    
St. Kinderhulp Burkina Faso is ANBI geregistreerd      Hoe kunt u helpen? 

St. KHBF is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende                      Veel lezers van onze nieuwsbrief ondersteunen ons al. 

Instelling (ANBI). Donaties aan een ANBI-geregis-                  Anderen doen dat nog niet. We zouden het fantastisch 
treerde instelling zijn aftrekbaar van de inkomsten-                   vinden als we meer kinderen direct of indirect zouden  

of vennootschapbelasting (uiteraard binnen de daar-                  kunnen helpen.  
voor geldende regels).                                                               U geeft hen daarmee zicht op een betere toekomst! 

 
 

 

                                                    In Aktie komen?                                  
                Wilt u als bedrijf, school, serviceclub of als particulier in Aktie komen voor de 

                                                         Stichting Kinderhulp Burkina Faso? Wilt U een project adopteren? Neem dan 
                                                         Vrijblijvend contact met ons op. Ook zijn wij te allen tijde bereid een presentatie  

                                                         voor u te verzorgen. 

                            
                   
        

Het jaar 2014 nadert en het is weer tijd voor een kerstgedachte. Wij hebben gekozen voor de 
volgende uitspraak: “You don’t need a reason to help people!”. 

 
Fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2014! 

 
 

   Wenst u deze Nieuwsbrief niet meer te ontvangen, laat het ons dan even weten per e-mail. 

W              wanneer u het leuk vind regelmatig een update per mail van ons te lezen, dan laat dit ook even per e-mail 
weten. 

 
Bestuur: 
Jan Withaar 
Ingrid Schouten 
Margot Boumans 
Monique Wolters 
 

http://www.kinderhulpbf.nl/

