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Een grote groene muur wordt het niet, geen 15 km brede strook 
bos die van Dakar in het westen naar Djibouti in het oosten gaat 
lopen. Dat idee was te veel van bovenaf opgelegd. De grote 
groene muur is veranderd in een grote groene lappendeken, 
met een werkwijze die meer past bij hoe lokale boeren het land 
bewerken. 
De bomen die geplant worden moeten bodemerosie tegengaan, 
regenwater langer vasthouden als ook het wegwaaien van 
vruchtbare grond verminderen. Een ander doel van de ‘Grote 
Groene Muur’ dwars door Afrika is het bevorderen van de 
biodiversiteit. Daarom worden er een dertigtal verschillende 
bomen geplant.

Sinds 2014 ondersteunt de FAO (de Landbouw- en Voedsel-
organisatie van de VN) de aanleg van deze ‘Great Green Wall’ in 

Great Green Wall op COP22

hun project: ‘Action Against Desertification’. Vanuit dit program-
ma worden lokale gemeenschappen en overheden van Burkina 
Faso, Ethiopië, Gambia, Niger, Nigeria en Senegal ondersteund 
in hun regionale bijdrage aan deze Great Green Wall. Verder 
zijn er actieplannen voor het duurzaam beheren van bossen 
en landbouwgronden die te lijden hebben van verwoestijning, 
landdegradatie en droogte. Deze aanpak met oog voor regionale 
verschillen heeft meer kans van slagen. De Sahellanden hebben 
aandacht gevraagd voor de ‘Great Green Wall’ op de laatste 
milieuconferentie COP22 in Marrakesh.

Naar het artikel uit de NRC van 17-11-2016. Het volledige artikel 
is te vinden via onze website: 
www.maastrichtniou.nl en via
Facebook: www.facebook.com/maastrichtniou.
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De artikelen op pagina’s 2 en 3 zijn geschreven door (gezins)leden 
van het Comité die in mei 2016 een bezoek hebben gebracht 
aan onze projecten in Burkina Faso. Het reisgezelschap bestond 
uit Juul (15), Lien (14) en Teun (11) Petit met hun ouders Siska en 
Fredric en Isabel de Bruijn (16) met haar moeder Sigrid.

Bezoek oud leerling
We wachten tot de ergste warmte voorbij is en rijden in de 
namiddag naar een oud-leerling van het Centre de Formation 
André Rieu. Deze leerling woont in een traditioneel gebouwde 
hut. Hij heeft een groot perceel met bomen aangeplant. Hij 
gebruikt hiervoor de technieken die hij bij het opleidingscentrum 
geleerd heeft, zoals het aanleggen van dammetjes gemaakt van 
gevonden stenen. Hieraan heeft zijn hele gezin meegewerkt. Door 
het bouwen van deze dammen, kunnen water en grond niet weg 
spoelen tijdens de regenval. Daarnaast heeft hij de jonge aanplant 
afgeschermd met takken zodat geiten en andere dieren er niet bij 
kunnen en de plantjes dus niet kunnen opeten. Het is mooi om te 
zien hoe gepassioneerd de man over de aanleg vertelt en om te 
horen wat zijn plannen zijn voor verdere uitbreidingen. 

De kinderen van de delegatie 
overhandigen een aantal 
bomen. Hij is er zeer blij mee.

Bezoek aan Opleidingscentrum in Kakim
Na het bezoek aan Méguet rijden we langs Pierre om “Dolo” 
(zelfgemaakt bier) op te halen voor het feest dat voor ons is 
georganiseerd in het Opleidingscentrum. In de auto komen er 
belangrijke dorpsgenoten bij en de bak van de pick-up zit propvol 
jongens waaronder de zoon van Pierre: Emanuel. Bij het Centre de 
Formation André Rieu te Kakim staat een tent klaar met stoelen 
uit de landbouwschool. We worden zeer hartelijk ontvangen 
met veel handen schudden. Na een aantal mooie speeches in de 
volle zon, waaronder die van Fredric, worden we verrast door een 
prachtige dans door traditioneel geklede mannen uitgevoerd. Ze 
zien er schitterend uit. Ook zij hebben het erg warm en vluchten 
na de dans meteen naar de schaduw om met name hun voeten 
af te laten koelen. Vervolgens vertellen vrouwen ons hoe ze zeep 
maken in het centrum. Het centrum heeft zowel voor de vrouwen 
als voor de mannen een duidelijk educatieve functie. We mogen 
aanschuiven aan de maaltijd, rijst met kip. Na het eten zijn het 
de dames die aan het dansen zijn, door met hun heupen tegen 
elkaar te bumpen. Wij (althans de vrouwen) hebben ook allemaal 
even meegedaan, erg leuk. We vertrekken, maar het feest duurt 
nog de hele dag duren.

Bezoek aan Méguet
We hebben de kleuterschool bezocht waar ook Adelphe, de doch-
ter van Pierre, naar toe gaat. De school wordt geleid door een 
Franse non. De school ziet er goed onderhouden uit. Er zijn on-
geveer 50 kinderen tussen 2-5 jaar. Deze kinderen krijgen iedere 
ochtend om tien uur een maaltijd van rijst met olie, waarin soms 
uien worden verwerkt. Vervolgens bezochten we de boomkweke-
rij die in de schooltuin van Méguet ligt. De tuin ligt nu braak maar 
dit heeft met het seizoen en de warmte te maken.
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Daarna bezoeken we ook nog een ander bos dat wordt beheerd 
dankzij het Comité Maastricht-Niou. Dit is het bos van Nahoubé. 
We zien het grote verschil tussen het stuk van het bos dat al in 
beheer is en het stuk van het bos waar nog wel gekapt mag wor-
den. Het is bijna avond, de zon zakt langzaam weg en dat geeft 
een prachtig lichteffect in het bos. Het bos is wel heel anders 
dan onze Europese bossen. De bomen zijn een stuk kleiner en er 
is weinig of geen begroeiing op 
de oranjerood gekleurde lateriet 
bodem.

Het bos van Jama
De delegatie van ons Comité brengt in mei 2016 een bezoek 
aan het bos van Jama, dat op het grondgebied ligt van het 
dorp Boulwando. Het is een bestaand bos dat met de steun 
van het Comité beheerd en uitgebreid wordt. Het bos is 
omvangrijk, het is 7 km lang en 2 km breed. Twee jaar geleden 
is de beheerdersgroep opgericht bestaande uit enthousiaste 
dorpsbewoners. 
De focus van het bosbeheer is gericht op 3 punten: 
 1. Bestaand bos beschermen en boomkap stoppen
 2. Nieuwe bomen aanplanten
 3. Bosbeheer toepassen 

In het bos worden met name bomen bijgeplant tussen de 
bestaande bomen in. Er wordt meestal gekozen voor bomen 
die geschikt zijn voor meerdere toeppassingen, waaronder een 
medicinale toepassing. Om hout, bast en bladeren te mogen 
oogsten in het bos is toestemming van de boswachter nodig. 
Fredric is bij Pierre achterop de motor gesprongen om het 
volledige bos te bezoeken. Zo krijgt Fredric een idee van de 
grootte van het bos van Jama. Als ze terugkomen, maken we 
nog een korte boswandeling. We krijgen uitleg over het herstel 
van het bos en we zien hoe er in het bos extra bomen worden 
geplant. In het droge seizoen wordt de boomaanplant voor het 
nieuwe seizoen voorbereid. Dan worden diepe plantgaten gevuld 
met droge bladeren, wat later in het regenseizoen voedingsrijke 
compost wordt. Er wordt hier geen gebruik gemaakt van 
TerraCottem.

Bezoek aan de groentetuinen in Méguet en de barrage
We staan bij de barrage (het stuwmeer) in Méguet. Op dit moment van 
het jaar, in het midden van het droge seizoen, is het een grote uitge-
droogde vlakte met nog maar een beetje water en zowaar: krododillen! 
Een krokodil, zo dicht bij het dorp en de groentetuinen. Het lijkt alsof we 
in het boek ‘De Krokodil’ van Roald Dahl zijn gestapt. Het water uit de 
barrage is bijna helemaal weg, de grond is hier overal dor en droog. In 
de verte zien we de groentetuinen van Méguet liggen. We rijden om de 
barrage heen voor een bezoek aan de tuinen. Wat een verschil met een 
bezoek in het regenseizoen. De waterputten bij de tuin hebben geen wa-
ter meer. Het wachten is op de regens die over een paar maanden worden 
verwacht. Er is nu geen enkele activiteit, maar je ziet duidelijk dat er hard 
gewerkt is. De velden liggen klaar voor het volgende seizoen.

Het bos van Nahoubé

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!
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In de Marokkaanse koningsstad Marrakesh is van 7 tot 
18 november 2016 de nieuwe ronde van de mondiale 
klimaatonderhandelingen gehouden: de COP22. De 
klimaatconferentie ging vooral over de uitvoering van het Akkoord 
van Parijs dat vrijdag 4 november van kracht werd en over de 
vraag of de inspanningen verhoogd moeten worden.

Onze contactpersoon, Pierre Kaboré, was betrokken bij de 
delegatie van Burkina Faso tijdens de voorbereiding naar deze 
klimaatconferentie. Wij zijn daar erg trots op. Pierre is sterk 
voorstander van het verbeteren van de bodem, door o.a. de 
aandacht voor het behoud van bos en extra aanplant van bomen. 
Dit is dan ook een van de activiteiten van het comité om de 
effecten van klimaatverandering tegen te gaan.

Op 15 oktober 2016 is in Kaya (regio Centre-Nord), Burkina Faso, 
de ‘Internationale dag van de Plattelandsvrouw’ gevierd. Vrouwen 
uit verschillende delen van het land kwamen hier bij elkaar om 
aandacht te vragen voor het thema van de dag: ‘Toegang van 
vrouwen tot het land’. De meeste landbouwgrond is in het bezit 
van mannen, maar het grootste deel van het werk op het land 
wordt door vrouwen gedaan. ‘We moeten de moed hebben deze 
onrechtvaardigheid te corrigeren’ sprak mevrouw de gouverneur 
tijdens de bijeenkomst. Zij verklaart de spreekbuis te willen zijn 
richting de politieke en traditionele leiders voor het doorgeven 
van de  wensen van de plattelandsvrouwen. Met een defilé van 
vrouwenorganisaties en een markt waar vrouwen hun producten 
verkochten werd de dag afgesloten. 

Effect stoppen ontwikkelingssamenwerking
Sinds 2010 is de ontwikkelingssamenwerking door Nederland 
in 18 voormalige partnerlanden gestopt, ook in Burkina Faso. In 
juli 2016 is een evaluatierapport uitgebracht, in opdracht van de 
Nederlandse regering, met de titel ‘The gaps left behind’. Eén 
van de conclusies is dat de beëindiging van de steun te abrupt 
is doorgevoerd, zonder duidelijkheid over de consequenties en 
zonder financiële flexibiliteit. Specifiek voor Burkina Faso was 
een langzamere uitfasering veel beter geweest. Nederland was 
decennia lang een belangrijke partner voor Burkina Faso. Tegelijk 
met Nederland trokken ook Zweden, Duitsland en Luxemburg hun 
inzet en budgettaire steun in. 

Mening overheid Burkina
Yacouba Dié werkt voor het ministerie van Financiën van Burkina 
Faso en is verantwoordelijk voor de donorcoördinatie. Hij stelt 
dat het vertrek van Nederland uit Burkina Faso grote gevolgen 
heeft gehad voor de gezondheidszorg, het onderwijs en de 
landbouwsector. Ook op politiek niveau is de beëindiging sterk 
gevoeld. Nederland speelde een belangrijke rol in de discussie over 
gender, persvrijheid, decentralisatie van overheid, het invoeren 
van meer democratie en strijd tegen corruptie. De sluiting van 
de Nederlandse ambassade in 2010 was absoluut merkbaar. 
Sinds het aftreden van Blaise Compaoré heeft Burkina Faso een 
democratisch verkozen regering. Juist nu is het belangrijk dat de 
partners terugkomen om de stabiliteit van deze positieve lijn door 
te zetten, zegt Dié, want de huidige situatie is nog fragiel. Ook 
blijft de veiligheidssituatie in de buurlanden Mali en Niger onzeker.

Prettige 
feestdagen 

en een 
mooi groen  
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JOURNéE INtERNAtIONAlE dE 
lA FEmmE RURAlE

PIERRE BIJ VOORBEREIdING 
KlImAAtcONFERENtIE IN 
mARRAKESh

StOPPEN mEt hUlP… EN dAN?


