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‘Elke seconde van het leven is er een nieuw en uniek moment in het universum, 
 een moment dat nooit zal worden herhaald. En wat leren we onze kinderen?  
We leren hun dat twee keer twee vier is en dat Parijs de hoofdstad van Frankrijk  
is. Wanneer gaan we ze laten zien wat ze écht zijn? We moeten elk van hen  
vertellen: weet je wie je bent? Je bent geweldig. Jij bent uniek. In al die jaren  
is er nooit een ander kind zoals jij geweest.’ (Pablo Picasso) 
 
 
Beste allemaal,                                                                                        December 2021 
 
Bovenstaand citaat is zó waar, maar wordt zó verschrikkelijk weinig uitgesproken. 

 
 
 
 
 
 
 

Dat geldt zeker voor de kinderen die opgroeien in een straatarm land zoals Burkina 
Faso, waarin de strijd om te overleven elke dag opnieuw wordt gevoerd. De aandacht voor de 
kinderen komt niet op de eerste plaats, omdat er andere belangrijkere zaken zijn. Zoals voedsel, 
water, een dak boven het hoofd, medische voorzieningen. Onze stichting probeert al ruim 25 jaar de 
kinderen in Burkina Faso te laten weten dat ze stuk voor stuk geweldig zijn, dat ze uniek zijn en dat ze 
alle liefde en zorg verdienen die kinderen overal ter wereld zouden moeten krijgen. 
 
2021 was een moeilijke jaar. Corona hield de wereld in haar greep en veroorzaakte veel leed op 
allerlei gebied. Niet gerelateerd aan Corona kreeg ons bestuurslid Monique Wolters te maken met 
een groot persoonlijk verdriet: ze heeft afscheid moeten nemen van haar moeder, die haar vanaf de 
eerste stappen die ze zette in Afrika met raad en daad terzijde heeft gestaan. Ze fungeerde vaak als 
klankbord en wist Monique de goede adviezen te geven als ze die nodig had. Monique zal haar 
moeder vreselijk missen en zal vanaf nu weer vaker en langer in Burkina zijn waar ze liefde en 
genegenheid vindt bij de mensen die ze al zolang kent en die ze als haar familie beschouwt. De 
namen van haar vader en moeder leven voort in de naam van onze auberge/kiosk Pierini in Kaya 
(Pierre en Ini). 
 
De politieke situatie in Burkina Faso is zeker niet veilig te noemen. Vooral in de grensgebieden vinden 
veel aanslagen plaats wat een grote druk legt op de bevolking, die vaak geen andere uitweg ziet dan 
te vluchten naar veiliger terrein. Deze aanslagen zijn nauwelijks te voorkomen, alhoewel de overheid 
er alles aan doet om het land veilig te houden. Helaas zijn terroristen overal ter wereld te vinden en 
onherkenbaar totdat ze toeslaan. Onze stichting probeert zo goed als mogelijk is door te gaan met 
het verlenen van hulp. Tot op heden is het gebied waarin Namsigui en Kaya liggen nog vrij gebleven 
van aanslagen, maar voorzichtigheid is uiteraard geboden. Zonder de goede en betrouwbare 
contactpersonen die wij in Burkina Faso hebben zou het in deze rumoerige tijd onmogelijk zijn om 
ons werk daar voort te zetten en zij verdienen dan ook zeker een groot woord van dank. 
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Onderstaand een opsomming van activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaats gevonden: 
 
Educatie 
- Uitbreiding basisschool Pampa; 

De school in het dorpje Pampa (3 km verwijderd van Namsigui) bestond maar uit 3 klaslokalen. 
Stichting Kinderhulp Burkina Faso heeft 3 nieuwe lokalen kunnen bouwen en heeft deze tevens 
voorzien van het benodigde schoolmeubilair. De klassen zaten overvol. Groep 4: 100 kinderen. 
Groep 6: 115 kinderen. Deze uitbreiding was dus hoognodig. 

- De bouw van twee lerarenwoningen in het dorp Namsigui; 
- 1.000 Schoolboeken voor drie lagere scholen; 
- Schoolgeld leerlingen basisschool Namsigui; 
- Schoolgeld leerlingen lyceum Namsigui; 
- Onze kleuterschool in Namsigui blijven exploiteren en onderhouden. 
 
Het is mooi om na alle jaren van hulp ook resultaten en dankbaarheid te zien: meerdere leerlingen 
van het lyceum stromen door naar de universiteit en diverse ex- bewoners van het Centrum voor 
Straatkinderen hebben elk een eigen bedrijfje waarmee ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. 
Zo bewijzen zij dat ook één druppel het verschil kan maken tussen leven en overleven. 
 
De basisschool in Namsigui bestond in oktober 65 jaar. Dit jubileum werd groots gevierd. Tijdens de 
festiviteiten werd aan Monique een ‘Attestation de reconnaissance’, een ‘Certificaat van erkenning’ 
overhandigd voor alle hulp die de stichting de afgelopen jaren aan de school heeft geboden op zowel 
materieel gebied als ook door het betalen van schoolgeld voor de leerlingen.  
 
Hulp aan vluchtelingen 
Evenals vorig jaar heeft de stichting ook dit jaar weer voedsel en kleding uitgedeeld aan de enorme 
aantallen mensen die door geweld, conflicten en droogte hun woongebieden hebben ontvlucht. De 
voedselhulp bestaat grotendeels uit het uitreiken van zakken meel aan deze ontheemden die zich 
rondom Namsigui hebben gevestigd. Wij zullen hiermee doorgaan zolang er hulp nodig is. 
 
Medische zorg 
Hulp aan gehandicapten door aanbieden van behandelingen bij revalidatiekliniek Morija in Kaya. 
Sodara is een mooi voorbeeld van deze hulp. Maar liefst 15 jaar liep hij rond met een grote wond in 
zijn knieholte, veroorzaakt door een verbranding, die maar niet dicht wilde gaan. De enige hulp de 
wij hem konden bieden was af en toe een nieuwe kruk.  Een orthopeed, verbonden aan 
revalidatiekliniek Morija, stelde een operatie voor, welke begin november is uitgevoerd. Sodara zal, 
zoals het er nu naar uitziet, een mooie toekomst tegemoet gaan en zelfs weer mee kunnen werken 
op het land.  
 
Water 
De aanleg van een waterpomp in Pampa. De bewoners van dit dorpje moesten tot recent nog 
kilometers lopen naar de dichtstbijzijnde waterpomp. Door de aanleg van deze nieuwe pomp is deze 
dagelijkse beproeving voor hen verleden tijd.  
 
Wat doen wij verder 
Om kinderen in Burkina Faso kans te bieden op een betere toekomst 
- is onze hoofddoelstelling: promoten en financieel ondersteunen van educatie; 
- helpen wij gezinnen die door voedseltekort niet voldoende eten hebben voor hun kinderen of 

anderszins in problemen zijn geraakt; 
- leggen we, indien dat voor onze stichting financieel mogelijk, nieuwe waterpompen aan op 

plekken waar nog geen pomp is; 
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- verlenen wij directe hulp in noodsituaties en bij veel onvoorziene gebeurtenissen die op een dag 
de revue kunnen passeren; 

- en verder proberen we alle vragen om hulp of deskundigheid die dagelijks op ons pad komen, te 
beantwoorden met middelen of met het financieel ondersteunen van bijvoorbeeld medische 
zorg. Wij hanteren hierbij altijd onze regel: ‘Wij geven ze geen vis, maar we leren ze vissen’. 

 
Uiteraard zijn al deze mooie projecten onmogelijk te realiseren zonder de financiële steun van onze 
donateurs. Wij realiseren ons elke keer opnieuw dat zonder uw bijdragen onze stichting op geen 
enkele manier zó lang actief zou kunnen zijn. Zolang u ons blijft steunen, gaan wij door! 
 
Hoe kunt u helpen? 
 
Wij hebben uw financiële steun hard nodig om de kinderen in Burkina Faso te helpen. Elke gift, groot 
of klein, helpt mee aan een betere toekomst voor de kinderen in Burkina Faso. 
  

  

In actie komen? Wilt u als bedrijf, school, serviceclub of als particulier in actie 
komen voor onze stichting of wilt u een (gedeelte van een) project 
adopteren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Stichting Kinderhulp 
Burkina Faso is ANBI geregistreerd (Algemeen Nut Beogende Instelling).  
Donaties aan een ANBI geregistreerde instelling zijn aftrekbaar van de 

Inkomsten- of Vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. 
 
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 of volg/like ons op Facebook. 
 
Heeft u vragen of is er iets onduidelijk, schrijf of bel een van onze bestuursleden Monique, Margot of 
Ingrid en wij zullen uw vraag indien mogelijk 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 2022! 
  
… ik heb lief 
ongeacht de afkomst  
of kleur van de huid 
maar ik hoef het niet  
hardop te roepen 
mijn liefde heeft geen geluid 
ze rust in de stille diepte 
van mijn ziel … 
(Ingrid Schouten-Minten©) 

 
 

Het bestuur van de stichting Kinderhulp Burkina Faso, 
 
Monique Wolters 
Margot Boumans-Puts 
Ingrid Schouten-Minten 
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Hulpgoederen voor vluchtelingen 

 
Leerling lyceum trots op zijn toegangsbewijs 
voor de universiteit 

 
Toegangsbewijs voor de universiteit 

 
2 Woningen voor leraren in Namsigui 

 
 
Nieuwe klaslokalen in Pampa 
 
 

 
Leerlingen in een nieuw klaslokaal in Pampa 
 

 
Waterpompen zijn onmisbaar 
 

 
 
Ons doel: een lach op ieder kindergezicht

 


