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NIEUWSBRIEF 
EERSTE NIEUWSBRIEF 2021 

 

 

Terugblik 

De eerste nieuwsbrief van dit nieuwe jaar 2021. 

Een jaar waarin we ongetwijfeld allemaal weer 

wat meer vrijheden hopen terug te krijgen en de 

wereld hopelijk weer wat meer open mag gaan. 

Kerst ligt al weer even achter ons,   

maar toch willen we even kort terugblikken        

op de Kerstviering die we op het pro- 

ject mochten vieren. Mede dankzij uw 

steun kon er een mooi Kerstfeest ge- 

vierd worden met de kinderen en ouders waarbij 

de geboorte van Jezus centraal stond en konden 

wij alle kinderen voorzien van een nieuwe set 

kleding en schoenen / slippers. Geweldig,  

hartelijk dank hiervoor!       

 

       

In december werden wij verblijd door de 

Gereformeerde Bijbelstichting, die bereid was 

om voor alle kinderen uit het project een Bijbel 

te sponsoren. Het was even spannend of de 2 

pakketten die vanuit Nederland waren 

verzonden, ook daadwerkelijk op de plek van 

bestemming aan zouden komen. In diverse 

Afrikaanse landen komen Bijbels niet verder 

dan de douane. Maar zie hieronder het resultaat.   
 

 

De Bijbels zijn aangekomen op het project.  

 

 In het nieuw. 

 

 KENNISMAKING TEAMLEDEN 

In de komende nieuwsbrieven willen wij u 

kennis laten maken met onze lokale 

burkinese medewerkers en kinderen die 

opgenomen zijn in ons project. Voor deze 

nieuwsbrief hebben wij 2 van onze 

teamleden gevraagd om zich kort voor te 

stellen en beknopt te vertellen wat hen 

beweegt om zich in te zetten voor Hart 

voor Burkina: aan hen het woord. 

 

Mijn naam is Saga Sia, ik ben 31 jaar,  

getrouwd en vader van een zoontje. Ik ben 

de nationale coördinator van Hart voor 

Burkina. Ik werk, op geheel vrijwillige 

basis,  in het project om bij te dragen aan 

de holistische ontwikkeling van de 

kinderen. Dit project is erg nuttig voor 

mijn overwegend islamitische land, waar 

de evangelische kerk de vierde plaats 

inneemt van de religies die er beleden 

worden. Door dit project worden de 

kinderen geestelijk, fysiek en materieel 

onderwezen en gevoed.  

 

 
  De kinderen in het project genieten van de  

  bijbelverhalen, het onderwijs en de maaltijd die  

   hen tijdens de wekelijkse sessies op de  

   woensdagmiddag aan worden geboden. Ik heb  

   vertrouwen dat door Hart voor Burkina,  

   ook de kinderen met een niet 

   christelijke achtergrond, die het onderwijs volgen  

   op woensdag, door de genade van God,  hun 

   leven aan Jezus Christus zullen gaan geven.  

   Daarnaast ondersteunt Hart voor Burkina het 

   evangelisatie-werk vanuit de kerk.  

   Diverse mensen hebben hun leven al aan Jezus  

   Christus gegeven tijdens de weekenden die in 

   en buiten Ouagadougou georganiseerd worden 

   door het evangelisatie-team , met ondersteuning  

   van Hart voor Burkina. Moge de Heer Hart  

   voor Burkina en alle mensen die dit nuttige 

   werk steunen, zegenen in de naam van Jezus  

   Christus, onze Heer en Redder.  ( Foto: zie  

   pagina 2 )  

     

      
  

     

 

GEBEDS- / DANKPUNTEN: 

DANK VOOR EEN 

MOOIE START 

PROJECT KINDEREN. 
 

DANK VOOR DE 

GOEDE 

SAMENWERKING / 

CONTACTEN MET 

BURKINA FASO. 

BIDT U MEE VOOR DE 

VREDE EN DE 

CHRISTENVERVOLGING 

IN BURKINA FASO?   
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Vervolg kennismaking 

lokale medewerkers aan het woord  

 

Medische kosten 
                                                                     

 

Eind vorig jaar kwam er een moeder van één 

van de kinderen op het project. Zij was niet  

( alleen )  in staat om de medische kosten voor 

haar kind te betalen. De kinderen uit ons 

project komen allemaal uit arme, kwetsbare 

gezinnen. Een deel van de kinderen moet 

bijvoorbeeld hun vader missen, waardoor de 

moeder volledig de zorg voor het gezin heeft. 

Omdat de structurele kosten t.b.v. het project 

in Burkina op dit moment nog hoger zijn dan 

de structurele inkomsten in Nederland, hebben 

wij , na grondig overleg, besloten dat wij op 

dit moment alleen bij kunnen en zullen 

springen in urgente situaties. In de toekomst 

hopen wij, wanneer de financiële situatie het 

toe laat,  meer te kunnen betekenen m.b.t. de 

gezondheidszorg voor de kinderen.   

 

 

 

 

TOT SLOT 

Voortgang project en 

corona-pandemie 

 

We zijn nu enkele maanden bezig met het 

project en wij zijn erg dankbaar voor de fijne 

samenwerking en contacten met ons team in  

Burkina Faso en de mooie start van het 

project. Aan alles wat men in Burkina Faso 

doet t.b.v. het project, gaat goed overleg met 

Nederland vooraf. Wij sturen aan en bij waar 

nodig en hopen dat de situatie het, met het oog 

op corona, dit jaar toe zal laten om het project 

te gaan bezoeken.  

 

Door de huidige maatregelen t.b.v. de corona 

situatie is het voor ons nu niet mogelijk om 

bijvoorbeeld iets te organiseren in Nederland, 

evenenementen te bezoeken of presentaties te 

geven. We zoeken naar en benutten  

mogelijkheden die er op dit moment wel zijn 

voor Hart voor Burkina om het project onder 

de aandacht te brengen, meer 

naamsbekendheid te geven. We zijn dankbaar 

voor de zegeningen die we al hebben en nog 

steeds mogen ontvangen.   

 

Heeft u vragen, wilt u meer informatie over 

ons werk in Burkina Faso of in Nederland, 

wilt u ons werk praktisch of financieel 

ondersteunen of ons om een andere reden 

contacten, voelt u zich dan vrij om ons te 

mailen of te bellen, wij staan u graag te 

woord.   

 

 

 

 

Mijn naam is Timothée Bamogo, ik ben 34 

jaar, getrouwd en ben sinds kort vader van een 

dochtertje. In het dagelijks leven ben ik 

onderwijzer op een basisschool. Sinds de 

aanvang van het project ben ik 

verantwoordelijk voor het onderwijs tijdens de 

wekelijkse sessies van Hart voor Burkina. Ik 

onderwijs de kinderen Het Woord van God, 

maar geef hen ook onderwijs op sociaal, 

moreel en fysiek gebied.  Ik doe dit omdat ik 

van kinderen en van dit beroep  houd. 

Daarnaast ben ik toegewijd aan het opleiden 

van jonge kinderen conform bijbelse 

richtlijnen. Ik zie dat de kinderen het fijn 

vinden om het project bij te wonen. Ze houden 

van het onderwijs dat gegeven wordt en ze 

vinden het fijn om samen met hun 

leeftijdsgenootjes te zijn en te spelen. Na de 

maaltijd is er altijd gelegenheid om even 

samen te spelen.  Ik vind het project erg 

belangrijk voor de kinderen, omdat het hen de 

mogelijkheid geeft om geestelijk te groeien en 

naarmate ze ouder worden,  hun leven meer 

aan Jezus Christus kunnen geven.  Moge God 

dit hele project zegenen.  

 

Saga Sia 

 

 

 

Timothée Bamogo  

 

 

 

De maaltijd tijdens de wekelijkse sessies: 
rijst / pasta,  groente en vlees / vis.  




