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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 ZOMERVAKANTIE IN BURKINA FASO 

 

 

Laatste nieuws….  

 

Juni 2022. Nu wij hier in Nederland 

richting de zomer gaan, begint in 

Burkina Faso het regenseizoen.  Dit 

seizoen begint in juni en eindigt 

ongeveer 4 maanden later, zo aan het 

begin van oktober. Augustus is 

doorgaans de maand waarin de meeste 

regen valt en de temperatuur het laagst is 

van het hele jaar. De gemiddelde 

temperatuur is dan nog steeds 32 graden 

Celcius.  Eind juni doen alle scholen hun 

deuren dicht en begint de zomervakantie. 

Enkele jaren geleden begon de 

zomervakantie later, maar door de 

verslechterende veiligheidssituatie in het 

land, met name in het noorden en oosten, 

hebben alle kinderen tegenwoordig 

langer zomervakantie.  Ondanks dat 

Burkina Faso bij ons in Nederland 

nagenoeg nooit in het nieuws is, is de 

veiligheidssituatie zorgwekkend.  
 

 
Woensdagmiddag projectmiddag 

 

Gewoon een beeld, gemaakt tijdens het bijbels onderwijs op het project. 

 

Informatie Burkina Faso 
 

Veiligheid…. 

 

Bijna dagelijks worden er in het noorden en oosten terroristische aanslagen 

gepleegd en worden onschuldige burgers hiervan het slachtoffer. Families worden 

verscheurd. Het aantal ontheemden in eigen land wordt op dit moment geschat op 

zo’n 2 miljoen mensen. 2 miljoen mensen die huis en akkertje achter hebben 

moeten laten om in een ander deel van het land een veilig(er) onderkomen te 

vinden.  Ouagadougou, de hoofdstad,  waar het project van Hart voor Burkina zich 

bevindt, ligt in het midden van het land en ligt dus niet in 1 de gebieden waar 

aanslagen worden gepleegd.  Het project ondervindt daarom ook geen hinder van 

deze onrusten. Wekelijks komen de kinderen naar het project, waar zij na de 

opening, mogen genieten van de warme maaltijd die door ‘onze’ 2 kokkinnen is 

bereid. Daarna horen zij een verhaal uit de Bijbel.  Af en toe komt het voor dat 

Abdoul, 1 van de jongste kinderen, niet naar het project kan komen. Abdoul zijn 

vader is overleden, waardoor zijn moeder alleen de zorg voor het gezin draagt en 

hierdoor niet altijd geld heeft voor een beetje benzine om hem met haar scooter naar 

het project te brengen, omdat het gezin niet in de wijk van de kerk woont.  Mocht u 

ooit in Afrika geweest zijn, dan weet u dat een scooter daar een veel gebruikt 

vervoersmiddel is. Wanneer een kind vanwege ziekte of andere reden een middag 

verhinderd is om naar het project te komen, moet een ouder dit tijdig doorgeven aan 

onze onderwijzer.  
 

 

 

BIDT U MET ONS MEE VOOR EENHEID ONDER DE BEVOLKING , DE 

VEILIGHEIDSSITUATIE EN ALLE ONTHEEMDEN IN HET LAND?  DANKPUNTEN: 

DE VOORTGANG VAN DE BOUW VAN DE KERK, DE KINDEREN DIE WEKELIJKS 

TROUW NAAR HET PROJECT KOMEN, HET TEAM DAT ZICH MET VEEL LIEFDE 

INZET VOOR DE KINDEREN EN HET GOEDE VERLOOP VAN HET PROJECT.  
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Bouw kerk:  
 

Diversen 

 

 

Echter is het voor deze kerk, vanwege 

het gebrek aan financiële middelen niet 

altijd mogelijk, om deze bijeenkomsten 

met vaste regelmaat te organiseren. Op 

16 juni hoop ik ( Alice ) , dit keer alleen, 

voor een werkbezoek af te reizen naar 

Burkina Faso. Tijdens dit werkbezoek 

hopen onze coördinator en ik o.a. in 

gesprek te gaan met mensen van deze 

kerk om te kijken of er in de nabije 

toekomst een samenwerking mogelijk is. 

Er staat uiteraard meer gepland tijdens 

dit werkbezoek.  Meer over het 

werkbezoek leest u in de volgende 

nieuwsbrief. Indien het mogelijk is, zal 

ik ook af en toe op Facebook kort 

verslag doen tijdens mijn verblijf in 

Burkina.   Wilt u  bidden voor een 

vruchtbaar werkbezoek en ook een 

behouden terugkomst?  

 

Ondanks dat deze maand de 

schoolvakantie begint in Burkina, gaat 

het project nog even door. In augustus is 

hebben de kinderen en ons team vakantie 

en hervatten wij in september de 

bijeenkomsten weer. 

 

Over een niet al te lange tijd begint ook 

bij ons in Nederland de zomervakantie. 

Of u er tijdens uw vakantie op uittrekt of 

gewoon rondom huis blijft, alvast een 

hele fijne vakantie toegewenst! 

 

 

Opwekking Biddinghuizen: 

 

Gaat u tijdens het Pinksterweekend naar 

Opwekking ( Walibi-terrein 

Biddinghuizen) ? Dan zou het erg leuk 

zijn om u daar te ontmoeten bij ons 

standje in de Mission Expo tent. Wij zijn 

daar het hele weekend aanwezig.   
 

Team Hart voor Burkina 
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De bouw van de kerk verloopt 

voorspoedig. Dankzij een riante gift die 

wij mochten ontvangen t.b.v. de kerk, 

kon men starten met de volgende fase: 

het aanbrengen van de verdiepingsvloer. 

Hiervoor moesten eerst veel betonnen 

stenen worden gefabriceerd en werden er 

houten palen neer gezet om, bij het 

aanbrengen van de vloer, het geheel goed 

te ondersteunen om instorten te 

voorkomen.  Op onze Facebook-pagina 

is een kort filmpje te zien van deze 

werkzaamheden.  Zó bijzonder om te 

zien hoe veel gemeenteleden mee helpen 

bij deze bouw en hoe voorspoedig de 

bouw verloopt. Aan God alle eer!  

 

Evangelisatie kinderen 

 

Voor hemelvaartsdag stond er een extra 

evangelisatie gepland voor kinderen uit 

de wijk. Wij hadden u hier graag meer 

over verteld in deze nieuwsbrief, maar 

dat kan helaas niet. De evangelisatie is, 

vanwege andere activiteiten bij de kerk, 

enkele weken uitgesteld. In de volgende 

nieuwsbrief hopen wij u hier meer over 

te kunnen vertellen en beelden van te 

kunnen tonen. Natuurlijk kunt u 

tussentijds ook onze Facebook-pagina 

bezoeken, waar ook veel nieuwtjes op 

worden gepost.  

 

Samenwerking 2e kerk: 

 

Wij hebben het verlangen om in de 

toekomst ons werk uit te breiden door 

met meerdere kerken samen te werken. 

Wij zijn benaderd met de vraag of wij 

iets kunnen betekenen voor een kerk in 

een dorp, zo’n 30 km vanaf de 

hoofdstad. Deze kerk probeert 2 x per 

maand bijeenkomsten voor kinderen uit 

de wijk te organiseren, om hen te 

vertellen over Jezus. Ieder kind, 

ongeacht achtergrond, is tijdens deze 

bijeenkomsten welkom!  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Werkzaamheden bouw kerk 

 

 

 

 

 

 

De nieuwe kerk wordt om de huidige kerk heen 
gebouwd  

 

 

 

 

 

 
 

 




