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Stand van zaken herbeboSSing in kogo
Zoals vermeld in de twee voorgaande nieuwbrieven is eind 2013 
gestart met het herbebossingsproject in Kogo. Kogo is een 
departement van de provincie Ganzourgou, waar het Comité de 
laatste jaren actief is. Kogo ligt circa 80 kilometer ten noorden van 
Méguet. Pierre Kaboré heeft bij zijn bezoek aan Nederland in mei 
2015 foto’s meegenomen van deze projecten. 

Een eerste stap bij herbebossingsprojecten is de sécurisation 
foncière. Dit is de procedure gericht op de officiële toewijzing 
door de staat van het terrein waar de herbebossingsactiviteiten 
plaatsvinden aan het comité dat het bosbeheer gaat voeren. Deze 
procedure vindt plaats op nationaal niveau en kost veel tijd. 
De bewoners bepalen zelf welk terrein ze gaan voordragen voor 
herbebossing. Zij signaleren de achteruitgang van hun natuurlijke 
hulpbron en willen dat proces stoppen. Is het terrein voor herbe-
bossing officieel toegewezen, dan wordt dit gebied gemarkeerd 
met borden. 
 
Uitgangspunt bij de herbebossingsprojecten is het bestaande bos 
te beschermen en te verbeteren. Dit houdt in dat nieuwe bomen 
worden geplant op kale stukken in het bos. Belangrijk is ook de 
bescherming van nieuwe, spontane aanwas in het bos. Mensen uit 
de dorpen die aan het bos grenzen krijgen een training die bestaat 
uit twee onderdelen: 
–  technisch:  techniek leren van bomen planten en bomen 
 beschermen;
–  sociaal: hoe om te gaan met mensen die schadelijke activiteiten 
 in het bos uitvoeren (zoals het kappen van bomen).

De foto’s tonen de officiële uitreiking van diploma’s van alfabeti-
sering. Dit is altijd een belangrijk gebeuren in het dorp, waarbij 
allerlei hoogwaardigheidsbekleders aanwezig zijn. De alfabetise-
ring en technische training, zoals het planten van bomen, worden 
gecombineerd.
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Op dinsdag 12 mei 2015 hebben 50 geïnteresseerde Maastrichte-
naren in de oude Brandweerkazerne gekeken naar de documen-
taire ‘Groen Goud - deel II’. Een documentaire gemaakt door 

VPRO Tegenlicht. Daarin komen 
vragen aan bod als: Kunnen 
we de aarde herstellen? Op 
verzuurde, uitgedroogde grond 
groeit en leeft niks. Zulke 
grond ‘verwoestijnt’ en raakt 
onherstelbaar uitgeput. Dat 
gebeurt overal: in het nabije 
en verre buitenland, maar ook 
bij ons in de Flevopolder. Het 
filmmateriaal laat zien dat het 
mogelijk is om finaal uitgeputte 
gronden weer ecologisch te 
herstellen. Een groene toe-
komst wereldwijd is mogelijk! 

Vanaf 1995 is cameraman/
ecoloog John D. Liu bezig met 
zijn wereldwijde missie om 
woestijnen te vergroenen en de 
biodiversiteit te herstellen. John 
Liu reist de hele wereld af om 
regeringsleiders, beleidsmakers 
en boeren met zijn beelden 
en kennis te overtuigen en 
te inspireren. Onvermoeibaar 
brengt hij de boodschap dat 
herstel van ecosystemen niet al-
leen mogelijk is maar ook nog 
eens economisch zeer zinvol. 
In de documentaire zien we 
voorbeelden uit China, Egypte, 
India en Spanje. 

Het zijn inspirerende verhalen over mensen die in het begin voor 
gek zijn verklaard, die toch doorzetten en uiteindelijk een groen 
paradijs weten te creëren. Op kleine schaal is de bevolking van 
Burkina Faso met ondersteuning van Pierre Kaboré en ons Comité 
ook bezig om de erosie gevoelige bodem vruchtbaar te houden.

Interesse in de verhalen?
Kijk de aflevering van VPRO Tegenlicht Groen Goud – deel I via 
http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2011-2012/Groen-Goud.html

Kijk de aflevering van VPRO Tegenlicht Groen Goud – deel II via 
http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2014-2015/groen-goud-2.html

Méguet ziChtbaar vanuit de LuCht

vergroenenvan woeStijnen

Tegenwoordig kunnen we vanuit onze luie stoel de 
meest fantastische reizen maken. Je ‘wandelt’ over de 
aardbol door een paar keer te klikken met je muis. Neem 
nu onderstaand fotobeeld. Dit is gemaakt door bij Goog-
le maps ‘Barrage de Meguet’ in te typen. En wat zien we 
dan? Een restantje water… de barrage (stuwdam) waar 
achter het oppervlaktewater al grotendeels is verdampt. 
Ten noorden en ten oosten daarvan? Allemaal groene 
vlakjes. kijk eens goed, zoom daar maar  verder op in. 
Jawel, daar is duidelijk de inspanning van jaren zicht-
baar: de groentetuinen van Méguet! De zwarte rondjes 
zijn de waterputten. Er zijn strak aangelegde tuinen 
zichtbaar vanuit de beginperiode. Daarnaast zijn ook 
minder strakke velden zichtbaar, die later zijn toege-
voegd naast de projecttuinen. De tomaten van Méguet 
zijn een begrip in de wijde omgeving. Met die tomaten 
zijn zelfs prijzen gewonnen.

https://www.google.nl/maps/place/Barrage de Meguet, Burkina Faso 

Google



Wilt u ons steunen?
T.n.v. Stichting Comité Maastricht-Niou te Maastricht

ING Bank: IBAN: NL39 INGB 0000 5073 07
SNS Bank: IBAN: NL57 SNSB 0858 8899 00

“GROEN VOOR BURKINA FASO”
In dit Niou Nieuws is te lezen hoe onze projecten verlopen en welke plannen 

er zijn in Burkina Faso. Mocht u geïnteresseerd zijn en ons willen steunen, dan 
zijn wij blij met elk bedrag dat u aan ons overmaakt. 

Alvast namens de Burkinabé bedankt: Barka!

St. aLoYSiuSSChooL en niou: 40 jaar SuCCeS!

Foto Harry Heuts

In het Dagblad De Limburger van 30 mei 2015 is uitgebreid ver-
slag gedaan van het bezoek van Pierre Kaboré aan de 
St. Aloysiusschool in Maastricht. De leerlingen verwelkomden 
hem met een Frans lied en hebben hem een cheque overhandigd 
van € 1.200,–.  Geld dat de kinderen van groep acht hebben 
ingezameld met een door Blanche Dael gesponsorde actie. Het 
idee is dit bedrag te besteden aan een boom- en plantenkwekerij 
in Burkina Faso.

Het is niet de eerste keer dat Pierre de St. Aloysiusschool bezoekt. 
De school ondersteunt het Comité al 40 jaar door verschillende 
acties geld in te zamelen, waaronder de jarenlange verkoop van 
kerstkaarten. In de 40 jaar hebben de leerlingen al zeker 
€ 100.000,– opgehaald. Pierre legt het belang van de samen-
werking voor zijn gemeenschap uit: “Door de verdroging tegen 
te gaan en daarnaast de bevolking te scholen op het gebied van 
duurzame landbouw en bosbouw creëren we een verantwoorde 
manier voor mensen om in hun levensonderhoud te voorzien.” 
Ook wijst hij op een sneeuwbaleffect: “Als iemand geschoold is, 

geeft hij die kennis weer door aan de plaatselijke gemeenschap. 
Daarnaast is er uit andere landen in West-Afrika interesse in onze 
herbebossingsprojecten.”

De samenwerking tussen Maastricht en het stadje Niou is als 
kerkelijk initiatief begonnen met de Vastenaktie van 1975. Met 
de opbrengst zijn drie jaar lang ontwikkelingsprojecten bekostigd. 
Daarna heeft een groep Maastrichtenaren besloten om de 
samenwerking te bestendigen. In 1982 is het Comité Maastricht-
Niou opgericht. De samenwerking was zó succesvol dat het is 
uitgebreid naar de stad Méguet. Aanvankelijk werd er gebouwd, 
onder andere een kraamkliniek, een medische hulppost en een 
school. Later is de focus verlegd naar het tegengaan van de 
gevolgen van droogte en verwoestijning. Het bijzondere aan de 
samenwerking is dat deze niet vanuit Europa wordt geregisseerd. 
Pierre Kaboré inventariseert als plaatselijke coördinator wat 
nodig is en op een duurzame manier gerealiseerd kan worden. 
Het Comité ondersteunt dit financieel. En daarbij speelt de 
St. Aloysiusschool een belangrijke rol !



Voor de vijfde keer is in het Stadspark El Dunya 
georganiseerd op 14 mei. “Festival El Dunya, een wereldreis 
in eigen stad biedt een reis naar prachtige muziek en 
dans, onbekende producten maar ook een wereld waar 
nog armoede, onveiligheid, te veel afval en te weinig 
duurzaamheid is.” Vanwege de sterk verminderde subsidie 
van de gemeente heeft het Mondiaal Centrum, de 
organisator van dit evenement, dit jaar hard moeten werken 
om dit gratis festival doorgang te laten vinden. Daarom is 
van de kraamhouders een hogere bijdrage gevraagd en is 
voor de financiering van het festival-programma een grote, 
geslaagde crowdfunding actie opgezet.
 
De middag begon met een zonnetje, zodat het direct 
een leuke sfeer was voor de Onze Lieve Vrouwewal. 
Op het podium waren de hele middag optredens van 
muziekgroepen. Het marktgedeelte was mooi opgezet. 
Commerciële kramen en kramen voor stichtingen zoals 
het Comité Maastricht-Niou wisselden elkaar af, wat 
aantrekkelijk is voor bezoekers. Zoals elk jaar waren er ook 
dit jaar een paar leuke contacten met belangstellenden met 
wie de activiteiten van het Comité in Burkina Faso werden 
besproken. De gesprekken zijn zoals altijd heel wisselend, zo 
kan het gaan over de inhoud van projecten, maar worden er 
ook wel eens kritische vragen gesteld zoals ‘hoe we weten 
of de projecten wel succes hebben’. Vragen die het Comité 
scherp houden.

Voor de vastenactie 2015 van de Parochie St. Pieter in Maastricht 
zijn twee projecten uitgekozen. Het project Salogo in Burkina Faso 
van het Comité Maastricht-Niou  was er een van. In de speciale 
editie op 14 maart van het parochieblad St. Pieter stond onder 
meer: “Deze stichting wil de bevolking in staat stellen in haar 
eigen levensonderhoud te voorzien door de verwoestijning van 
landbouwgronden te stoppen. Het project Salogo bestrijdt de 
degradatie en verwoesting van bossen. Concrete maatregelen: 
aanleg van een groentetuin, aanleg van twee boomkwekerijen, 
vijf hectare herbebossen en inrichten, vaststellen van 
bestemmingsplannen met gebruiksregels.” De vastenactie van 
St. Pieter wordt jaarlijks georganiseerd door de werkgroep Kerk en 
Wereld, St. Pieter in Maastricht. 

De actie bestaat uit 3 onderdelen:

Uitleg
Uitgebreide uitleg over de projecten 
aan de basisscholieren van Sint Pieter. 
Leerkrachten en leerlingen zijn erg 
enthousiast over de uitleg.

Solidariteitsmaaltijd
Een sobere solidariteitsmaaltijd in 
eetcafé/Midgetgolfbaan halverwege 
de Sint-Pietersberg die tegen kostprijs 
verzorgd wordt door Berthe Mukanski 
van Afrikana, de Afrikaanse winkel aan 
de Grote Gracht. Er wordt een minimale 
bijdrage gevraagd van € 10,– per 
persoon. Deze avond is ieder jaar erg 
gezellig, wordt druk bezocht door zowel 
solitaire gasten als hele gezinnen en is 
inmiddels een echte traditie geworden. 
Tijdens de maaltijd worden de € 10,– en 
de vrije bedragen opgehaald. Dit jaar 
zong het kinderkoor van St. Pieter tijdens 
de maaltijd. Het was een uitbundige, 
vrolijke avond en er werden veel foto’s 

gemaakt van de blije en apetrotse kindergezichtjes.

Collecte
De collecte wordt ieder jaar door vrijwilligers van de parochie huis 
aan huis in St. Pieter gehouden. De week voor de collecte wordt 
er een zakje voor de bijdrage ingesloten in het parochieblad, dat 
ook huis aan huis bezorgd wordt. Mensen worden erop geatten-
deerd dat ze het zakje aan de vrijwilliger kunnen geven maar ook 
in het offerblok in de kerk kunnen deponeren of geld kunnen 
overmaken. Ook dit jaar was de opbrengst € 10.000,–. Dat bete-
kent dat er voor het project Salogo € 5.000,– beschikbaar kwam. 
Parochie St. Pieter: heel erg bedankt voor deze mooie bijdrage 
aan onze projecten!

vaStenaCtie 2015

eL dunYa 2015


