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 Helpt u ons mee om het 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 naar NL35RABO0358199085 t.n.v. Stichting Philippus o.v.v. Hart voor Burkina.  Alvast hartelijk bedankt!  

‘NIEUWSBRIEF 
BIJNA PASEN…. 

 

 

Laatste nieuws….  

 

Nieuwsbrief 10 al weer, met alle laatste 

nieuwtjes omtrent ons werk in Burkina Faso.  

Terwijl het bij ons lente is, is de heetste periode 

van het jaar aangebroken in Burkina.  Het kwik 

loopt er dagelijks op tot boven de 40 graden. 

Het is droog, want buiten het regenseizoen ( 

juni – oktober ) om, regent het er nagenoeg 

nooit.  

Door een slechte oogst, omdat o.a. al meer dan 

2 miljoen mensen uit het noorden en het oosten 

van het land,  huis en akkers hebben moeten 

verlaten om op een veiligere plek in het land te 

gaan wonen, kon er de afgelopen maanden veel 

minder voedsel verbouwd en geoogst worden.  

Van hetgeen wel verbouwd is, is een deel 

verloren gegaan door de klimaatverandering. 

Eten is schaars, voedselprijzen zijn gestegen. 

Daar bovenop komen nog de stijgende prijzen 

door de oorlog in Oekraïne.  De hongersnood in 

Burkina treft zo’n 2,5 miljoen mensen,  zoals de 

gezinnen waar de kinderen uit het project in 

opgroeien, maar ook de weduwen en erg arme 

gezinnen uit de kerk waar wij mee samen 

werken.   

 

 
Halfjaarlijkse controle kinderen 

 

Rijst voor de gezinnen van ‘onze’ kinderen , in het bijzijn van enkele mensen van de kerk. De 
weduwen en enkele arme gezinnen uit de kerk hebben op een ander moment de zak ontvangen. 

 

Hongersnood 
 

Rijst….. 

 
Als team van Hart voor Burkina kunnen wij hier niet de ogen voor sluiten, omdat het een Bijbelse 

opdracht is om voor wezen ( meerdere kinderen uit het project zijn wees ) en weduwen te zorgen 

en daarom geven wij gehoor aan deze opdracht, voor zo ver in ons vermogen ligt. Regelmatig 

merken wij dat mensen denken dat prijzen in een land als Burkina lager zijn dan bij ons in 

Nederland, maar dat is niet zo. Begin deze maand hebben wij in totaal 60 gezinnen / weduwen 

kunnen voorzien van een 50 kilo zak rijst. Bij deze willen wij ook een ieder die hier aan 

bijgedragen heeft, hartelijk bedanken, want zonder uw steun was dit niet mogelijk geweest!    

 
Het is bijna Goede Vrijdag en Pasen. Dan gedenken we dat Jezus voor een ieder heeft geleden, is 

gestorven en op de 3e dag weer is opgestaan uit de dood. Wat een wonder en wat een liefde! Ook 

tijdens de wekelijkse sessies met de kinderen staan wij hier bij stil.   

 

Op 16 maart jl. vond op het project de halfjaarlijkse medische controle van de kinderen plaats. 

Een arts en een verpleegster hebben alle kinderen gecontroleerd op o.a. gewicht, lengte en 

bloeddruk,  is het gebit nagekeken, zijn alle kinderen onderworpen aan een ogentest en hebben zij 

iets gekregen tegen worminfecties. Odette, een meisje met een aangeboren afwijking is 

doorverwezen naar een specialist voor een etiologische diagnose en een betere behandeling. 18 

van de 45 kinderen hadden medicatie nodig omdat bij hen bronchitis, het antigeen Hepatitus B of 

een andere ziekte was geconstateerd. Uiteraard zijn alle ouders na afloop op de hoogte gebracht 

van de bevindingen van de arts met betrekking tot hun kind.  

 

 

 

GEBEDSPUNTEN: BIDT U MET ONS MEE VOOR HET VOEDSELTEKORT EN VOOR 

HET TERUGKEREN VAN DE VREDE IN HET LAND? BIDT U OOK MEE VOOR DE 

KINDEREN EN ALLE ANDEREN DIE WIJ DOOR HET PROJECT HEEN MOGEN 

BEREIKEN MET DE LIEFDE VAN JEZUS ? EN DAT GOD VOORZIET IN MIDDELEN 

T.B.V. DE BOUW VAN HET NIEUWE KERKGEBOUW?   
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Korte kennismaking:  
 

Diversen 

 

 

De ouders van de kinderen en de kerk worden 

ook ondersteund door het project. Ik wil 

iedereen die dit project spiritueel, financieel en 

zelf moreel steunt, hartelijk bedanken. Alleen 

God kan u rijkelijk belonen voor al uw 

weldaden.” Micheline.  

 

 

Evangelisatie 

 

Ondanks dat er de eerste weken na de 

staatsgreep ( eind januari ) een avondklok gold 

in Burkina Faso, kon het geplande 

evangelisatie-weekend in februari wel doorgang 

vinden. Deze is gehouden in een buitenwijk van 

Ouagadougou. Deze weekenden staan altijd in 

het teken van zang, dans en prediking en 

worden altijd goed bezocht door jong en oud. 

Hoe mooi is het dat wij ook deze weekenden 

kunnen ondersteunen.  

 

Bouw kerk 

 

Vanaf de legging van de 1e steen gaat de bouw 

van de nieuwe kerk voorspoedig, en dat is mede 

te danken aan de giften die Hart voor Burkina 

hiervoor heeft ontvangen. Hartelijk dank 

daarvoor! Zoals eerder al eens gezegd is men 

nagenoeg geheel afhankelijk van giften en 

gaven van buitenaf, omdat eigen gemeenteleden 

zo arm zijn zodat zij financieel erg weinig bij 

kunnen dragen. Op dit moment is het niveau 

bereikt dat de vloerplaten voor de verdieping 

kunnen worden gelegd. Omdat wij onlangs 

weer een riante gift t.b.v. de bouw van de kerk 

ontvingen, en wij daarom deze maand de kerk 

weer een cheque aan konden bieden, zullen de 

vloerplaten binnenkort gelegd kunnen worden. 

Misschien goed om hier bij te vermelden is dat 

de commissie van de kerk die aangesteld is voor 

deze bouw, uiteraard ook zelf in eigen land 

naarstig is op zoek naar fondsen.    Wilt u met 

ons mee bidden of God hierin gaat voorzien? 

Het kan ook zijn dat u meer informatie wilt 

over de bouw of over ons werk in het algemeen, 

voelt u zich dan vrij om ons te contacten. We 

staan u graag te woord.  

 

Rest ons u nog een fijn Paasweekend toe te 

wensen!  Zegen en een hartelijke groet,  

 

Team Hart voor Burkina 
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Op de foto hiernaast ziet u Baba Compaore. Hij 

is 10 jaar en zit vanaf het begin in het project. 

Baba zijn lievelingsvak op school is Frans. In 

zijn vrije tijd speelt hij graag met de bal en moet 

hij zijn moeder soms helpen met het eten. Baba 

zijn vader is overleden. Zijn moeder zorgt 

alleen voor haar 4 kinderen, waarvan Baba de 

jongste is. Baba groeit op in een islamitisch 

gezin. Toen wij hem vroegen of hij het leuk 

vindt om naar het project te komen, zei hij: “ik 

vind de bijbelverhalen die de meester vertelt 

heel mooi en ik vind het leuk om met mijn 

vrienden te spelen. Misschien gaat mijn moeder 

ook nog wel een keer met mij mee naar de 

kerk”. Baba heeft 1 droom, hij wil later graag 

meester worden.   Wat zou het mooi zijn als die 

droom later werkelijkheid mag worden.   

 

Lydie Sawadogo is 1 van de oudste kinderen op 

het project. Zij is 12 jaar. Haar lievelingsvak op 

school is rekenen. Na schooltijd helpt zij haar 

moeder met alle voorkomende klusjes in en 

rond het huis. In het weekend helpt ze haar 

vader koffie te verkopen in zijn kleine kiosk. 

Lydie heeft 2 oudere zussen en een jonger 

broertje en zusje en zij groeit op in een 

christelijk gezin.  Lydie wil later graag naaister 

worden.  Ook haar hebben we de vraag gesteld 

of zij het leuk vindt om naar het project te 

komen, waarop zij antwoordde:” Ja, de meester 

legt de bijbelverhalen goed uit, ik begrijp ze nu 

beter en het project heeft er voor gezorgd dat ik 

weer naar school kon gaan.” Lydie vindt het fijn 

om samen met haar vriendinnen te zijn, zowel 

op school als op het project. Lydie haar 

favoriete bijbelverhaal is het verhaal van Jona.  

 

Wij hebben aan 1 van onze teamleden gevraagd 

of zij iets over haarzelf en haar bijdrage aan het 

project wilde delen: “mijn naam is Micheline 

Ouedraogo. Ik ben 25 jaar, getrouwd en moeder 

van 1 kind. Ik ben sinds de start betrokken bij 

het project. Ik hou van kinderen en ik geniet als 

ik in hun midden ben. Mijn rol binnen het 

project is de kinderen te motiveren door met 

hen te zingen en spelletjes te spelen.  In het 

kader van het onderwijs, help ik de onderwijzer 

waar ik kan. Soms geef ik ook het onderwijs op 

het project. Het project is van grote waarde, 

want het geeft de kinderen de kans om bijbels 

onderwijs te krijgen. De kinderen genieten van 

de wekelijkse sessies. Het project kleedt de 

kinderen ( cadeau Kerst ) en houdt zich bezig 

met de gezondheid van de kinderen.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Baba 

 

 

 

 

 

 

Lydie 

 

 

 

 

 
 
Teamlid Micheline Ouedraogo 

 




