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Jongerenkamp en start nieuw seizoen 
 

Door: Alice de Ruiter 

Ondanks dat het vakantie is geweest, is 

er weer genoeg te vertellen.  Elk jaar in 

augustus wordt er een kamp 

georganiseerd voor de jongeren uit de 

kerk.  Dit jaar werd dit kamp voor het 

eerst samen met 4 zustergemeentes 

georganiseerd en gehouden. Tijdens dit 

kamp wordt er veel tijd besteed aan 

bijbelstudie, aanbidding, gebed, 

onderwijs, maar wordt er bijvoorbeeld 

ook samen gesport, en gaan de 

jongeren o.a. het dorp in om te 

evangeliseren en wordt er voor de 

mensen uit de omgeving een avond 

georganiseerd die in het teken stond 

van prediking, zang en dans. Ongeveer 

100 jongeren hebben dit jaar 

deelgenomen aan dit kamp, welke mede door ondersteuning van Hart voor Burkina plaats 

kon vinden. 

Omdat het in augustus dagelijks en erg veel regent   en meerdere kinderen enkele kilometers 

moeten lopen om bij de kerk te komen,  

liggen de projectmiddagen tijdens deze 

maand stil. Op de eerste woensdag van 

september stond ons team weer klaar om 

de kinderen te verwelkomen. Bijna alle 

kinderen waren weer present. De 

kinderen die niet konden komen waren 

door een familiebezoek nog buiten de stad 

en enkele anderen moesten thuis blijven 

omdat zij malaria hadden. Inmiddels is de 

hele groep weer compleet.   Een klein deel van de kinderen in Burkina Faso gaat vanaf eind 

september weer naar school.  Dit zijn kinderen die naar een ‘privé school’. Verreweg de meeste 

kinderen gaan naar een ‘publieke school’ , waar het schooljaar altijd op 1 oktober begint. Het 

verschil tussen ‘privé scholen’ en ‘publieke scholen’ is dat er meer schoolgeld moet worden 

betaald voor onderwijs op een ‘privé school’ en de klassen  minder vol zijn dan bij een ‘publieke 

school’. Een klas op een ‘publieke school’ bestaat vaak wel uit 60 of 70 kinderen.  Mede door 

de oorlog in Oekraïne, heeft men in Burkina ook te maken met inflatie. Alle prijzen zijn enorm 

gestegen en voedsel is schaars. Gevreesd wordt dat er dit jaar veel kinderen niet meer naar 

school kunnen gaan, omdat ouders het schoolgeld niet meer kunnen betalen. Om de gezinnen 

te ondersteunen ontvingen ook dit jaar alle kinderen vanuit het project de benodigde 

schoolspullen voor het nieuwe schooljaar en heeft Hart voor Burkina een kleine bijdrage 

gedaan in het schoolgeld. Wanneer blijkt dat ouders, ondanks deze ondersteuning, hun kind  

“De kinderen waren erg blij dat ze 
weer naar het project konden 
komen en ook waren enkele ouders 
gekomen om ons te groeten.”  
aldus de onderwijzer. 

Moment van onderwijs tijdens het kamp 
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Enkele korte berichten 
 

Door: Alice de Ruiter 

na de vakantie niet meer naar school 

kunnen laten omdat zij het restant van 

het schoolgeld gewoonweg niet op 

kunnen brengen, zorgt Hart voor 

Burkina er voor dat het kind alsnog naar 

school kan gaan. Onderwijs is belangrijk 

en helemaal in een land als Burkina 

Faso. Zonder onderwijs heeft een kind 

in Burkina geen toekomstperspectief en 

dat is 1 van de dingen die wij door het 

project heen, de kinderen willen bieden. 

Hoop op een ( betere ) toekomst.  

En nu is het al weer oktober. Het einde 

van het kalender jaar nadert al weer. 

Binnenkort zal het medische team weer 

op het project komen om de kinderen 

weer kort te onderzoeken en hen indien nodig van de benodigde medicatie voorzien. Wij 

vinden het belangrijk om ook de fysieke gezondheid van de kinderen in kaart te hebben en te 

houden.    

Gebed gevraagd: op 30 september heeft er voor de 2e keer dit jaar een staatsgreep plaats 

gevonden in Burkina Faso. Dit heeft te maken met de veiligheidssituatie die de afgelopen 

maanden in bepaalde delen van het land, nog verder is afgenomen.  Op het project  

ondervinden wij hier gelukkig geen hinder van.  Wilt u met ons meebidden dat de rust en de 

vrede terug mag keren in Burkina Faso en voor wijsheid voor een goed bestuur van het land? 

Geboortenieuws Burkina Faso: op 26 september is één van onze teamleden bevallen van haar 

1e kindje: een jongetje. Moeder en zoon maken het goed.  De vrouw van een ander teamlid 

zal binnenkort bevallen van een 2e kindje.  We hopen en bidden dat alles goed mag gaan en 

ook dit kindje gezond en wel geboren mag worden.  

Nieuws uit Nederland.  Wij willen van de mogelijkheid gebruik maken om een ieder te 

bedanken die er aan bijgedragen heeft dat de overgang m.b.t. het verder gaan als stichting, 

soepel is verlopen.  Hartelijk dank daarvoor! Zijn er nog onduidelijkheden hierover? Neemt u 

dan gerust contact met ons op via één van onderstaande contactgegevens.   

Heeft u een talent die u die graag wilt inzetten in Het Koninkrijk van God en zou u dat via Hart 

voor Burkina willen doen? Dan komen wij graag met u in contact om samen met u te zoeken 

naar de mogelijkheden hierin.    

 

 

 

1e woensdag na de vakantie 
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