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Werkbezoek januari 2023 
 

Door: Alice de Ruiter 

Februari 2023, tijd voor de laatste 

nieuwtjes rondom ons werk in 

Ouagadougo. Ten tijde van schrijven, 

verbleef ik in Ouagadougou. Inmiddels 

ben ik weer terug in Nederland.   De dag 

na aankomst hebben wij een bezoek 

gebracht aan een aantal ouders van 

kinderen uit het project, om te zien wat 

zij in het dagelijks leven doen om het 

gezin te onderhouden en met name ook 

ook hóe zij dit doen. Dit omdat we 

mogelijk ook iets met micro-kredieten  

gaan doen:  het verlenen van kleine 

leningen zodat men een inkomsten 

genererende activiteit op kan starten of 

hetgeen ze nu doen iets uit kunnen 

breiden. Een vervolg op de training in ondernemerschap die wij in januari 2022 hebben 

verzorgd.  Zo hebben wij bijvoorbeeld een gehandicapte man bezocht die diverse jaren in een 

sociaal project opgenomen was, maar wat niet meer bestaat, omdat de eigenaar van de grond 

waar het project zich bevond, de grond had verkocht en deze man nu thuis op bestelling 

dingen in elkaar last.  Een weduwe die het kleine winkeltje van haar overleden man niet wist 

te beheren, het winkeltje failliet is gegaan en nu een heel schamel inkomen heeft met de 

verkoop van tomaten en meloenen. Een vader die 6 dagen per week van ’s morgens vroeg tot 

halverwege de nacht oploskoffie verkoopt voor omgerekend 15 eurocent per kopje, maar dit 

in de regenperiode niet kan doen, omdat zijn koffieshop niet meer is dan een paar gespannen 

netten en zeilen onder een boom. Schrijnend, en doorgaans houden zij per dag nog minder 

over dan 1 minimum uurloon van een 13-jarige in Nederland. Maar men doet wel wat en loopt 

niet weg van de problemen, verlaat het gezin niet, zoals ook regelmatig gebeurt in Burkina 

Faso. Een hard bestaan en dan is het mooi als we hierin ook wat kunnen gaan betekenen, ook 

voor mensen die nu nog geen activiteit hebben, zodat zij in de toekomst niet meer/ minder 

afhankelijk zijn van anderen, maar zelf hun gezin ( beter ) in primaire levensbehoeften kunnen 

voorzien.  

In de vorige nieuwsbrief hebben wij  kort verteld over de kindsponsoring.  Inmiddels staan alle 

kinderen die we in het programma hebben opgenomen, op de site. Wist u dat wanneer u een 

kind sponsort, voor ons ruime creëert om er een kind bij in het project op te nemen? Dat u  

dus eigenlijk het verschil maakt voor 2 kinderen / gezinnen? Neemt u eens een kijkje op onze 

site en start vandaag nog met sponsoren.  Wilt u een kind sponsoren, maar kunt u geen 32,50 

euro per maand missen? Neem dan contact met ons op, we vinden wel een oplossing. Bent u 

donateur en wilt u uw donateurschap omzetten in kindsponsoring? Ook dan kunt u contact 

met ons opnemen via 1 van onderstaande contactgegevens. 

  

Dagje uit met de kinderen 

http://www.hartvoorburkina.nl/
mailto:info@hartvoorburkina.nl
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Door: Alice de Ruiter 

Ik heb het vaker gezegd, maar wat een 

zegen is het om zo’n geweldig lokaal 

team te hebben dat zich met hart en ziel 

inzet voor de kinderen! Het is echt 

prachtig om te zien hoe de kinderen op 

het project genieten! Maar wat is het 

ook mooi om te horen hoe ons werk 

door de kinderen heen werkt in de 

gezinnen waar zij in opgroeien.  Een juf 

die bijvoorbeeld al meerdere keren 

onze onderwijzer heeft gebeld en zo blij 

is met het project omdat 1 leerling van 

haar, die eerder bijna nooit op school 

was, nu altijd op school is en zijn gedrag 

volledig is veranderd. Een vader die een 

maand na zijn operatie volledig is 

genezen, wist dat de onderwijzer had gezegd dat zijn kind elke morgen voor haar vader moest 

bidden en zegt  dat hij zijn genezing te danken heeft aan de gebeden van zijn kind. Een jongetje 

dat opgroeit in een islamitisch gezin en thuis over Jezus vertelt, met zijn broertjes en zusjes 

bidt en zegt later graag voorganger te willen worden. Ouders die met hun kinderen op zondag 

mee komen naar de kerk…..    Maar ook hebben er al veel mensen hun leven aan Jezus 

gegeven, omdat het door de steun van Hart voor Burkina mogelijk is om evangelisatie-

weekenden in het land te houden.  

De bouw van het nieuwe kerkgebouw in Ouagadougou. De nieuwe kerk wordt om het huidige 

kerkgebouw heen gebouwd. Onlangs is een deel van het dak van de huidige verwijderd om 

verder te kunnen met het laatste stuk verdiepingsvloer. Daarna moeten de muren 

opgetrokken worden en volgt het dak.  Hier is nog veel geld voor nodig, wat nu niet 

voorhanden is, ook niet bij ons. En in juni begint het regenseizoen weer. De gemeenteleden 

dragen bij wat zij kunnen, maar dat is vaak erg weinig. Wilt u ook de bouw van de kerk in uw 

gebeden meenemen? Mocht u eens een gift willen doen hiervoor, wilt u als omschrijving dan 

‘bouw kerk’ vermelden?  U kunt ook makkelijk en snel doneren via de Givt app.  

Helaas lukt het niet om alle nieuws in een nieuwsbrief te zetten. Via onze social-media en met 

name op onze Facebook-pagina, vindt u veel nieuws en beelden over ons werk, dat wij mede 

door uw steun voort kunnen blijven zetten. Een heel hartelijk dank daarvoor!  Wilt u ook blijven 

bidden voor de veiligheid in het land dat de laatste jaren enorm is verslechterd?  

Stichting Hart voor Burkina 

 

 

 

 

De koffieshop  
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