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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 
VAKANTIE 

 

 

Laatste nieuws….  

 

Met veel plezier brengen wij u weer via 

deze nieuwsbrief op de hoogte van de 

laatste nieuwtjes rondom Hart voor 

Burkina. We zitten nog in het eerste jaar 

en daarom is het soms even aftasten hoe 

we dingen moeten organiseren wanneer 

we weer tegen nieuwe dingen aanlopen, 

zoals bijvoorbeeld de vakantie. 

Aanvankelijk wilden we het project 1,5 

maand sluiten, maar omdat de kinderen 

er altijd erg naar uitkijken om weer naar 

het project te kunnen gaan, ook tijdens de 

schoolvakantie die in Burkina van juni 

tot oktober duurt, hebben we besloten om 

alleen in augustus de wekelijkse 

bijeenkomst stil te leggen. Op woensdag 

1 september hervatten wij de wekelijkse 

bijeenkomst voor de kinderen weer.  
 

 

 

 

Een aantal van ‘onze’ jongens. 

 

Het resultaat van de rijst-actie.   

Rijst-actie voor gezinnen 
 

Online rijst-actie groot succes!  

 

Misschien heeft u op onze Facebook-pagina gelezen over de rijst-actie die wij in 

mei dit jaar hebben gehouden. In de erg arme gezinnen heeft men doorgaans niet 

meer dan 1 x per dag te eten, zo ook in de gezinnen waar de kinderen die het project 

bezoeken, in opgroeien. Door schaarste stijgen de prijzen van bepaalde etenswaren 

aan het eind van de droge periode en tijdens een groot deel van de regentijd, die 

loopt van juni tm oktober.  Hierdoor hebben veel gezinnen in Burkina Faso het in 

deze tijd extra moeilijk om zichzelf in hun primaire levensbehoeften te voorzien.  

Om de gezinnen daarom iets te ondersteunen hebben wij online een rijst-actie 

gehouden. De actie werd overvloedig gezegend en hierbij willen wij degenen die 

hierin iets bijgedragen hebben, ook via deze weg ( nogmaals ) hartelijk bedanken. 

Van het in totaal gedoneerde bedrag, konden exact alle gezinnen van ‘onze’ 45 

kinderen voorzien worden van een grote zak rijst ( 50 kilo ) en zelfs ook nog alle 12 

de weduwen uit de kerk waar de kinderen altijd op woensdag samen komen.  De 

zakken zijn op een zaterdagmorgen in juni bij de kerk uitgedeeld. Veel mensen uit 

de wijk waren naar de kerk toe gekomen om het uitdelen van de zakken rijst, te 

aanschouwen. Enkele ouders met kinderen en weduwen waren niet in de 

gelegenheid om die morgen te komen, maar ook zij hebben kort daarna hun zak ook 

in ontvangst mogen nemen. 

 

 

 

BIDT U MEE VOOR DE EVANGELISATIE DIE DEZE MAAND PLAATS GAAT 

VINDEN? BIDT U OOK MEE DAT WE IN SEPTEMBER WEER ALLE KINDEREN OP 

HET PROJECT TERUG MOGEN ZIEN, VOOR DE GEZINNEN DIE HET IN DEZE TIJD 

EXTRA MOEILIJK HEBBEN EN VOOR DE VOORTGANG EN DE GROEI VAN HET 

PROJECT?  
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Evangelisatie  
 

2 kinderen project 

 

DORIANE EN WAHABO  

 

Doriane en Wahabo zijn vaak samen, 

zowel op het project als daar buiten. Zij 

wonen namelijk vlakbij elkaar. Op 1 

van deze foto’s, die gemaakt is tijdens 

ons verblijf in Burkina, kwamen we 

hen ook samen tegen, na afloop van het 

project, vlakbij het huisje van onze 

onderwijzer.  Wahabo is iets ouder dan 

Doriane, hij is 6 jaar. Wahabo groeit op 

in een islamitisch gezin.  Zijn ouders 

geven hem de mogelijkheid om naar het 

project te gaan, om daar over de Here 

Jezus te horen. Omdat hij zo dichtbij de 

kerk woont, gaat hij, na de start van het 

project,  op zondag ook naar de kerk, 

vaak alleen, maar heel soms ook 

vergezeld door 1 of beide ouders. Beide 

kinderen genieten van de maaltijd en 

het onderwijs die zij ontvangen. 

Doriane zegt: we leren ook de afwas te 

doen.   En dat klopt, want we proberen 

de kinderen ook sociale vaardigheden 

aan te leren, zoals bijvoorbeeld: hoe 

houd je jezelf schoon,   handen wassen 

voor het eten, na de maaltijd je eigen 

bord en bestek afspoelen en 

opruimen…..  Het zijn in onze ogen 

misschien maar kleine dingetjes, maar 

in Burkina ontbreekt het bij veel 

mensen vaak aan kennis, denk 

bijvoorbeeld aan het vele, vele plastic 

dat je daar overal rond ziet slingeren. 

Naast bijbels onderwijs vinden wij het 

daarom ook belangrijk om de kinderen 

eenvoudige, sociale vaardigheden aan 

te leren.  

 

Tot slot 

 

Het is vakantie-tijd in Nederland. Een 

tijd waarin velen voor een korte tijd het 

werk neer kunnen leggen en er 

mogelijk even op uit trekken om elders 

in binnenland of buitenland tijd door te 

brengen en uit te rusten. Wij wensen u, 

of u nou op vakantie gaat of thuis blijft, 

een hele fijne en zonnige vakantie toe. 

Ook tijdens de vakantie-periode zijn 

wij gewoon te bereiken via mail, 

telefoon of onze Facebook-pagina.  

 
 

 

 

  

 

Hart voor Burkina ondersteunt ook de 

evangelisatie vanuit de kerk waar de 

kinderen wekelijks samen komen. Van 

11 tm 14 augustus gaat er een groep 

van in totaal 100 gemeenteleden, samen 

met een  aantal theologie-studenten, 

evangeliseren in Koubri, een plaats 

gelegen op zo’n 25 kilometer ten 

zuiden van Ouagadougou.  Deze groep  

organiseert jaarlijks een grootschalig 

evangelisatie-evenement, telkens in een 

andere stad of dorp. Onze lokale 

coördinator kreeg vanuit de kerk de 

vraag of Hart voor Burkina hierin 

financiële ondersteuning kon bieden en 

dat doen wij graag, omdat wij het 

belangrijk vinden dat jongeren en 

ouderen over Jezus zullen horen en  

leren kennen. Er is een heel gevarieerd 

programma samengesteld voor deze 

dagen, zoals bijvoorbeeld: huis-aan-

huis-evangelisatie, onderwijs over 

diverse onderwerpen, bidstonden, zang 

en dans, maar ook samen sporten en 

eten en het geven van een training t.b.v. 

het creëeren van werkgelegenheid. In 

de volgende nieuwsbrief hopen wij u 

verslag te kunnen doen m.b.t. deze 

evangelisatie. 

 

 

Doriane  

 

Mogen wij deze keer Doriane aan u 

voorstellen?   Doriane is 5 jaar oud en 

gaat nog niet naar school. In Burkina 

Faso gaan kinderen naar school 

wanneer zij 6 jaar oud zijn. Het is niet 

vanzelfsprekend dat kinderen tijdens 

het schooljaar in kunnen stromen 

wanneer zij 6 jaar geworden zijn. De 

klassen op de publieke scholen zijn 

vaak erg groot, waardoor kinderen 

soms ook tot het begin van het 

volgende schooljaar moeten wachten 

om naar school te kunnen. Soms kan 

dan een extra gesprekje met de 

schooldirectie helpen, zodat het kind 

toch naar school kan gaan. Doriane 

woont vlakbij de kerk. Haar vader heeft 

soms werk in de bouw en haar moeder 

is, net als bijna alle burkinese vrouwen, 

verantwoordelijk voor de huishouding 

en de kinderen.  Doriane heeft 1 zusje. 

Zij groeit op in een christelijk gezin.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Links: Doriane , rechts: Wahabo 

 

 

 

 

 

 

Uiteraard is er elke week ook even tijd voor een 
spelletje of gewoon lekker samen spelen. 

 

 

 

 

 
 
Vakantie! Ook namens het team in Burkina en de 
kinderen hartelijk dank voor uw steun in de 
afgelopen maanden en een hele fijne vakantie 
toegewenst!   

 




