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 Helpt u ons mee om dit werk in Burkina Faso mogelijk te ( blijven ) maken door ons  financieel een steuntje in de rug te bieden?  Dat kan door uw gift over te 

maken op NL35RABO0358199085 t.n.v. Stichting Philippus o.v.v. Hart voor Burkina .  Alvast hartelijk bedankt!  

NIEUWSBRIEF 
 

 

 

Terugblik 

Het is al weer tijd voor de vierde 

nieuwsbrief van Hart voor Burkina.  

Goede Vrijdag en Pasen hebben we net 

weer achter ons gelaten.  Ook op het 

project is hierbij uitvoerig stil gestaan. 

Waar denk je aan bij Goede Vrijdag en 

waarom viert men Pasen?  En wat 

betekent het dat Jezus voor onze zonden is 

gestorven en enkele dagen later weer is 

opgestaan uit de dood?  

Zoals u wel eens eerder hebt kunnen lezen 

in één van de voorgaande nieuwsbrieven, 

hebben wij kinderen met diverse 

achtergronden in ons project opgenomen. 

Kinderen met een christelijke, islamitische 

of een andere achtergrond, want je mag bij 

Jezus komen zoals je bent.  Wat is het dan 

extra mooi om samen Pasen te kunnen 

vieren met deze groep kinderen om hen te 

kunnen vertellen over Jezus’offer, ook 

voor hen.  

 

 

Hamidou Baba Compaore  

 

  

 

 KENNISMAKING KINDEREN EN 
TEAMLID 

We hopen en bidden dat de zaadjes 

die we mede door uw onmisbare 

steun, tijdens de wekelijkse 

bijeenkomsten mogen zaaien, vaste 

grond zullen gaan vinden in de 

harten van deze kinderen.  We zijn 

ook erg dankbaar dat we kunnen 

melden dat het project prima 

verloopt. Het contact met Burkina 

Faso verloopt soepel, het team pakt 

het prima op en de kinderen komen 

graag en trouw naar het project. 
 

In de vorige nieuwsbrief hebben 

wij u kort kennis laten maken met 

2 lokale teamleden. In deze 

nieuwsbrief laten wij u kort 

kennismaken met 2 kinderen en 1 

ander teamlid. U ontvangt enige 

achtergrond-informatie van ons en 

we hebben de kinderen enkele 

korte vragen gesteld.  

 

 

 

 

Op de foto links onder op deze pagina ziet u 

Hamidou Baba Compaore. Hamidou is 9 

jaar oud en heeft 2 broers en 1 zus.  Zijn 

vader is overleden, waardoor zijn moeder 

volledig de zorg voor het gezin heeft. Dit is 

in Nederland al niet makkelijk, laat staan in 

een land als Burkina Faso, één van de 

armste landen ter wereld. Dit is dan ook de 

reden waarom Hamidou opgenomen is in 

het project. Hamidou groeit op in een 

islamistisch gezin.   

Hamidou: “ ik vind het leuk om naar het 

project te gaan, dan kan ik samen met mijn 

vriendjes spelen en naar de bijbelverhalen 

van de meester luisteren. De meesters en 

juffen op het project zijn heel aardig.”   

Hamidou  zijn lievelingsvak op school is 

frans, hij wil later graag meester worden.  

Dat is een mooi streven en wij hopen 

natuurlijk met hem dat dit later 

werkelijkheid mag worden.  
  

     

 

WIST U DAT: 

BURKINA FASO 

BETEKENT: LAND VAN 

DE OPRECHTE 

MENSEN? 

OUAGADOUGOU 

ALLEEN AL MEER 

DAN 1,5 MILJOEN 

MENSEN TELT? 

BURKINA FASO MEER 

DAN 5 X ZO GROOT IS 

ALS NEDERLAND? 
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Vervolg kennismaking  

 

Kokkin Eugenie 
                                                                     

Ik ben dankbaar dat ik dit elke week 

mag doen. Ik houd van kinderen en ben 

gelukkig wanneer ik met hen werk.  Ik 

vind het project erg interessant, want 

het stelt de kinderen in staat om 

onderwijs te ontvangen over hygiëne en 

op sociaal vlak, te luisteren naar bijbel 

verhalen en het ontvangen van een 

goede maaltijd.   Mijn gebed is dat God 

uw grenzen verlegd en u en de 

verschillende donateurs beschermt, 

zodat u de vruchten van uw zegeningen 

kunt zien ter eer van Zijn Heilige 

Naam. Moge de Heere u zegenen.   

 
 

TOT SLOT 

Bezoek project 

 

Nu ik ( Alice de Ruiter ) deze 

nieuwsbrief schrijf, kan ik u melden dat 

mijn man en ik binnenkort, bij 

gezondheid,  naar Burkina hopen af te 

reizen om het project te gaan bezoeken. 

Het vergt wat extra voorbereidingen 

met het oog op de wereldwijde 

pandemie. Het is daarom ook wel extra 

spannend om in deze tijd een dergelijke 

reis te maken, maar God heeft de weg 

gebaand voor dit bezoek en Hij zal met 

ons mee gaan. We hopen en bidden 

voor goede, mooie ontmoetingen.  Ik 

hoop u in de volgende nieuwsbrief 

verslag te kunnen doen van onze reis en 

de ontmoetingen die dan inmiddels 

hebben plaats gevonden. Ondanks de 

corona pandemie en de veiligheid in het 

land, zien we er enorm naar uit om te 

gaan en schijnt men in Burkina ook uit 

te zien naar onze komst. Wilt u met ons 

meebidden voor een behouden reis, 

goede ontmoetingen en bescherming 

voor ons, maar ook voor ons gezin die 

wij voor korte tijd achter laten in 

Nederland? Bij voorbaat dank.  
 

 

 

 

Het tweede kind uit ons project die 

wij in deze nieuwsbrief iets uit 

willen lichten is Wend-Béziré 

Kabore.  Wend-Béziré is 8 jaar oud 

en woont bij zijn vader en moeder. 

Het gezin telt 4 kinderen en is 

protestants. Wend-Béziré zijn vader 

is arbeider en zijn moeder is 

huisvrouw en zorgt voor de kinderen.  

Wend-Béziré, wat is jouw favoriete 

bijbelverhaal?  Daar hoefde hij niet 

lang over na te denken: Mozes in het 

biezen mandje. En wat wil jij later 

graag worden als je groot bent?  

Dokter, dan kan ik voor de zieke 

mensen zorgen.  Het team ziet dat 

Wend-Béziré geniet wanneer hij op 

het project is.   

 

Tot slot, als 3e,:  

 

Mijn naam is Eugenie Zoroma 

Kinda. Ik ben 25 jaar, getrouwd en  

ben vanaf het begin van het project 

mede verantwoordelijk voor het 

bereiden van de wekelijkse maaltijd 

voor de kinderen. Ook doe ik de 

afwas.  

 
 

 

Wend-Béziré Kabore 

 

 

 

Links op deze foto: Eugenie Zoroma Kinda die 
de maaltijd serveert aan de kinderen van Hart 
voor Burkina 

 

 
 

In de rij voor de maaltijd en iets te 
drinken.  




