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JAARGANG 19 NUMMER ? 

De comitéleden Madeleine Inckel en Iliasse Toguyeni hebben in 
februari 2008 weer hun jaarlijkse bezoek aan Burkina Faso ge-
bracht. Ze zijn daarbij opnieuw hartelijk ontvangen door Pierre, 
die niet kon wachten om zijn projectresultaten te laten zien. 
Willemien berichtte in juni 2007 al dat het gebouw van het Centre 
de Formation gereed was en dat de eerste studenten hun exa-
men hadden afgelegd. Hier een verslag van goed, maar ook 
minder goed nieuws uit Burkina Faso.

Het reisschema
Na een weekje bij de ouders van Iliasse te hebben doorgebracht 
in Fada N’Gourma rijden we op maandag 18 februari terug in de 
richting van Ouagadougou, met als doel een bezoek aan Méguet. 
Het is al twee jaar onrustig in Burkina Faso met name door de om 
ringde landen. Door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt 
afgeraden om na zonsondergang op de weg te zijn. Ook om de 
(internationale) wegen naar Niger, Ivoorkust en Ghana zoveel 
mogelijk te vermijden. Deze enigszins verontrustende berichten 
zijn in Burkina door vrienden en familie bevestigd. Met dit in het 
achterhoofd bellen we Pierre op en stellen voor er deze keer een 
logeerpartij van te maken. Gejubel aan de andere kant van de 
telefoon, want nu hebben we tijd genoeg om zaken eens uitvoe-
riger door te spreken.

Maandag 18 februari rijden we rond 13.00 uur het erf op bij 
Pierre. Na de nodige begroetingen en het uitladen van spullen, 
schuiven we aan tafel samen met een stel vrienden van Pierre. 
Rond drie uur ‘s-middags begint Pierre te draaien op zijn stoel en 
wil met ons het veld in. Geen probleem, want daar komen we 
voor! Zo bezoeken we ’s-middags de groentetuinen in Méguet, 
Tanghin en Kabouda. We komen zo’n drie uur later terug op het 
erf van Pierre, beladen met…..tomaten. Maar ook aangeslagen, 
want van de tuin in Kabouda (het Sjef Vink project) is NIETS 
meer over. Weer wat opgemonterd na een heerlijke maaltijd en 
natuurlijk de nodige Brakina’s (bier), richten we onze aandacht 
weer op de toekomst. Vol overgave bediscussiëren we de vragen 
van het Comité en de nieuwe ideeën van Pierre.

De volgende ochtend loopt het jongste zoontje van Pierre ruste-
loos heen-en-weer. Hij houdt ons angstvallig in de gaten. Wat 
blijkt: de naam “Kakim” is gevallen en dat betekent een ritje naar 
het Centre de Formation. Pierre legt uit dat zijn zoon hem altijd 
vergezelt naar Kakim. Ook dat ze daar samen af en toe een 
nachtje overblijven. Voor Pierre is dit een toevluchtsoord. Hij is 

hier “onvindbaar” voor zijn taken als burgemeester van de omlig-
gende dorpen. Voor de echt dringende zaken weten ze hem na-
tuurlijk te bereiken, maar de minder dringende zaken lossen zon-
der hem ook wel op. Onze mond valt open van verbazing als we 
het terrein oprijden. Willemien had het gebouw al gezien, maar 
precies een jaar geleden (in februari 2007) maakten we op deze 
plek nog foto’s van de funderingen. Nu staat er een heus Centre 
met een wirwar van fietsen voor de deur. Twee leraren geven les 
in twee volle gonzende klaslokalen. Alles is compleet: schoolban-
ken, boeken, schriften, schoolbord…

Het was weer erg motiverend om bij Pierre over de vloer te zijn. 
Hier volgt per deelproject een verslagje van de stand van zaken.

STATUS GROENTETUINEN

Tomaten uit Méguet
Dit is een begrip in de regio geworden. Tomaten uit Méguet staan 
namelijk voor top-kwaliteit, ze zijn mooi én lekker. De tomaten zijn 
als eerste op de markt en daardoor krijgt de bevolking er een 
zeer goede prijs voor. De eerste oogst in oktober brengt dan ook 
10.000 CFA op per mand (ongeveer 25 liter). De tweede oogst in 
februari brengt 2.500 CFA op per mand, met name omdat er te-
gen die tijd ook veel tomaten uit andere tuinen op de markt zijn.

Van de oorspronkelijke structuur (1 hectare, netjes verdeeld in 
percelen van 25 x 25 m) is niets meer terug te vinden. Het resul-
taat is des te beter. Iedereen die iets van een omheining kan ma-
ken ‘plakt’ zijn tuintje aan het geheel. De vorm is één grote 
amoebe geworden, met een 
bedrijvigheid van jewelste. In de 
periode augustus-oktober is er 
eigenlijk geen sprake van een 
‘tuin’. Dit evenement beslaat 
een enorme oppervlakte (ca 10 
ha), de oevers van de barrage 
van Méguet vormen één aan-
eengesloten groene vlakte. 
Tijdens de periode november-
februari is het gebied gehal-
veerd. Door de aanwezigheid 
van heilige krokodillen is een 
deel van de barrage verboden 
gebied geworden, bovendien is 
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veel van de grond dan ook te droog.

Tanghin
In 2007 liet de bevolking ons nog trots de door hen aangeschafte 
motorpomp zien. Deze pomp stond nu netjes achter slot en gren-
del. De barrage voert te weinig water, om grootschalig te kunnen 
irrigeren. Zelfs het kleine Nafa-pompje blijkt ontmanteld en wordt 
gedurende de dag slechts 1 uur geïnstalleerd. Om verspilling van 
water tegen te gaan mogen kinderen dit jaar niet helpen pompen, 
laat staan ermee spelen. Door gebrek aan water zijn er minder 
tuinen in gebruik. De ‘tuincommissie’ heeft helaas niet alle wensen 
van de bevolking kunnen honoreren. Opvallend zijn diverse hutjes 
tussen de tuinen, mensen blijken bij hun tuin te slapen om een 
oogje in het zeil te houden.

Kabouda (Sjef Vink project)

De foto’s staan in schril contrast met de beelden van vorig jaar. 
Pierre vertelt het trieste verhaal dat de bevolking in tranen naar 
het resultaat van de doorgebroken barrage heeft staan kijken. Van 
de onfortuinlijke tuin erachter is helemaal niets meer over. Ontroe-
rend is de veerkracht van de bevolking. Overal liggen al stapels 
stenen klaar om de dijk weer te verstevigen. De sponsor van de 
barrage heeft aangegeven voor juli/augustus 2008 (het regensei-

zoen) de barrage te herstellen. 
Natuurlijk borrelt de vraag op of 
deze gloednieuwe barrage wel 
goed is aangelegd? De situatie is 
echter zo extreem geweest (in de 
afgelopen 50 jaar niet voorgeko-
men) dat het water haar oude 
route heeft gevonden en de dijk 
op het laagste punt heeft onder-
mijnd. Het ontstane gat wordt 
deze keer met een betonnen 
constructie gedicht. Gelukkig zijn 
de verdeelwerken onder de dijk 
door naar de groentetuin niet 
beschadigd. Naar verwachting 
zal de tuin volgend jaar er weer 
florissant bij liggen. Wel zal dit 
heel wat werkzame uren van de 
bevolking vergen.

CENTRE DE FORMATION
Het centrum is klaar, staat fier in 
het landschap en wordt volop 
gebruikt. De twee klassen zijn 
goed gevuld: 27 leerlingen in de 
2e klas en 32 leerlingen in de 
nieuwe lichting. Oud en jong 
door elkaar, zonder onderscheid 
te maken. Vijf leerlingen zijn 
zonder duidelijke reden 2x niet 
verschenen en hebben daarmee 
hun plaats verspeeld. Pierre ver-

telt dat de deur van het centrum altijd open staat. Natuurlijk heb-
ben de lessen voorrang. Maar zodra deze zijn afgelopen mogen 
dorpeling van het centrum gebruik maken voor het organiseren 
van vergaderingen. De enige voorwaarde is dat het centrum goed 
onderhouden, schoon en intact moet blijven. Door de verantwoor-
ding bij de bevolking zelf te leggen is uit hun midden een beheer-
der aangesteld en deze regelt de zaken. Ook 
voor het gebruik van de waterpomp zijn geen 
restricties opgelegd. Zowel de leraren, leer-
lingen als de bevolking mogen hier water 
halen. Pierre is wel in onderhandeling met 
een andere donor om een aparte waterpomp 
voor de bevolking te realiseren.

Pierre heeft zelf de omheining van 8 hectare 
verzorgd. Zijn zoontje heeft hem bijgestaan 
en zijn vrouw heeft hem gedurende twee 
maanden dagelijks eten en drinken gebracht. Voor Pierre is dit 
centrum zijn lust en leven, hij komt hier tot rust en krijgt goede 
ideeën. We besluiten een rondje ‘omheining’ te doen, zijn ver-
baasd over de dikte en het aantal houten palen, we raken snel de 
tel kwijt. De palen zijn van Eucalypthus, snel groeiend hout dat 
gebruikt wordt voor de bouw, maar hierdoor de grond uitput. Tot 
onze ontsteltenis is prikkeldraad gebruikt. Maar Pierre legt uit dat 
dit terrein goed omheind moet worden, omdat hier proefvelden en 
experimenten uitgevoerd worden. De eerste plantgaten met Cai-
sedra rondom het hele terrein (enorme bomen die vroeger de 
wegen begeleiden) zijn leeggegeten. In onze voetsporen loopt 
iemand mee met een nijptang om loshangend draad weer vast te 
zetten. Dit is routine werk, regelmatig lopen ze samen een rondje.

Gerealiseerd in 2007/2008
 - Centre heeft cementen beschermingslaag gekregen
 - 8 ha omheining geplaatst
 - 2 klassen met volle bezetting van ca 30 leerlingen
 - aanplant van 600 jonge bomen Néré en Caisedra
 - provisorische kippenren
 - omheining voor ezel
Doorkijk naar 2008/2009
 - start bouw 2e gebouw 
 - kippenren
 - aanplanten bomen
 - proefterreinen aanleggen van bonen en soya
 - installeren zonnepanelen

Barrages doorgebroken
Het is in de afgelopen 50 jaar niet voorgekomen. Door de 
plotselinge start van het regenseizoen in 2007 en de enorme 
intensiteit van de regenbuien heeft de bodem zich niet eerst 
kunnen volzuigen met water om aan stabiliteit te winnen. Veel 
van de kurkdroge dijklichamen hebben de plots opgebouwde 
waterdruk (door het vullen van de barrages) niet kunnen 
weerstaan. Zo’n 300 barrages zijn doorgebroken, achtergele-
gen terreinen zijn overspoeld en dorpen zijn geïnundeerd. Zo 
is ook onze tuin in Kabouda geheel vernield. Alarmerend 
daarbij is dat hiermee ook de drinkwatervoorraad voor alle 
omliggende dorpen is verdwenen. In hoeverre dit zal leiden 
tot watertekorten, met name gedurende de heetste periode in 
mei……? We houden onze harten vast.
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Doorkijk naar 2009
Tijdens de regentijd zal Pierre starten met de funderingen van het 
tweede gebouw. Dit is een kleiner gebouw en maakt onderdeel 
uit van het hele Centre. Het zal met name dienst doen als logeer-
gelegenheid voor specialisten. Gedurende het 3e jaar van de 
opleiding specialiseren de leerlingen zich. Hiervoor worden spe-
cialisten van diverse disciplines uit de weide omgeving aange-
trokken om les te geven. Deze leraren zullen in clusters les ge-
ven en tijdens deze periode gebruik maken van kook- en slaap-
gelegenheid.

Pierre wil het mogelijk maken ook ’s avonds activiteiten uit te 
voeren: les geven, huiswerk maken, verplanten. Hierom heeft 
Pierre het Comité verzocht om zonnepanelen te mogen installe-
ren. Het hele systeem betreft naast de panelen ook batterijen, 
lampen en zelfs een converter van 12 Volt naar 220 Volt. Het 
Comité heeft het verzoek tijdens de laatste vergadering ingewil-
ligd. 

RELLEN IN BURKINA DOOR

 HOGE VOEDSELPRIJZEN

Het normaal zo rustige land Burkina Faso is in rep en roer. In 
maart 2008 vernielden burgers in Ouagadougou, Ouahigouya en 
Bobo-Diolassou regeringsgebouwen en plunderden winkels. Tij-
dens hun aanwezigheid in Burkina Faso zagen onze comitéleden 
Madeleine Inckel en Iliasse Toguyeni de gevolgen hiervan: res-
tanten van verbrandde autobanden op straat, trottoirtegels her en 
der verspreid en betonnen stoepranden als barricaden over de 
weg. De woede richtte zich vooral tegen de regering. Deze wordt 
de schaarste van basisvoedsel, de hoge voedsel-prijzen en bo-
venal corruptie verweten. De directe aanleiding was dat de ingre-
diënten voor het basismenu voor het volk onbetaalbaar is gewor-
den. Ook bakolie, noodzakelijk voor de bereiding van voedsel, 
was schaars of helemaal niet verkrijgbaar.

De gemiddelde prijs voor voedsel is sinds mei 2007 met zo’n 
40% gestegen. Hierdoor wordt een nieuwe groep van armen 
gecreëerd. Deze groep woont niet op het platteland, maar in de 
steden en dat maakt het risico op rellen groter. Overigens is Bur-
kina Faso lang niet het enige land in de regio waar protesten 
uitbraken. Ook in Senegal en Ivoorkust is het onrustig geweest.

Hoge prijzen zijn het gevolg van schaarse landbouwgrond. En 
dat komt weer door de druk om die grond te gebruiken voor de 
pro-ductie van biobrandstof, door de toenemende consumptie 
van vlees- en melkproducten (waarvoor meer grond nodig is), 
door slechte oogsten door droogte (in Australië) of juist overstro-
ming-en (vooral Afrika en Azië) die ’t gevolg zijn van klimaatver-
andering. 

Werknemers uit de publieke en privé-sector in Burkina Faso be-
gonnen op 8 april een tweedaagse staking tegen de hoge voed-
selprijzen en eisten salarisverhoging. In reactie op de protesten 
heeft de overheid invoerbelasting op basisvoedsel, zoals rijst en 
melk, voor zes maanden opgeschort en de subsidie op water en 
elektriciteit verhoogd.

Bron: www.irinnews.org en NRC-Handelsblad 9 april 2008

“We make a living by what we get, but we make a life by what we 
give.”

NATUURBESCHERMING

Rijdend door het landschap wijst Pierre een aantal terreinen aan. 
Hier staan de bomen wat dichter op elkaar, er is ook duidelijk een 
grotere diversiteit van soorten aanwezig. Pierre wil deze nog 
relatief ongestoorde terreinen graag beschermen, en er een soort 
natuurterrein van maken. De wetgeving binnen Burkina Faso is 
inmiddels zover dat terreinen kunnen worden aangemeld voor 
een beschermde status. De overheid komt dan borden plaatsen 
die de status van het gebied aangeven. Als eerste wil Pierre een 
terrein van 15 ha in de omgeving van Méguet deze status geven. 
Pierre heeft de eerste vergaderingen met de bevolking al gehad. 
Naast het plaatsen van borden moet de bevolking natuurlijk goed 
geïnstrueerd worden wat de bedoeling is van deze terreinen en 
wat wel en niet mag. Een kudde geiten en koeien door het ge-
bied sturen mag bijvoorbeeld niet, wel mag er in beperkte mate 
gebruik gemaakt worden van de vruchten, bast en hout. Een 
persoon zal toezicht houden en er staan geldboetes op overtre-
dingen.

Pierre heeft aan het Comité gevraagd om een bijdrage voor het 
kappen van een brandgang. Dit is een circa 5 meter brede strook 
die het gebied van 15 ha omringd. De strook wordt vrij-gemaakt 
van bomen en struiken en wordt ook onderhouden. Op deze 
wijze is voor iedereen de begrenzing van het terrein duidelijk en 
is een dure en niet-natuurvriendelijke afrastering onnodig. In het 
geval van brand zorgt deze open strook ervoor dat het be-
schermde bos niet aangetast wordt. Branden worden veelvuldig 
aangestoken en maken deel uit van de traditionele wijze van 
landbouw bedrijven. Het Comité heeft de toezegging gedaan om 
Pierre hierin financieel te ondersteunen.

IN MEMORIAM
 Voor het Comité Maastricht Niou begint het jaar 2008 droevig. 
 Twee warme persoonlijkheden met enorme inzet voor het 

Comité, zijn ons ontvallen: † Judith van Heugten en 
 † Pater Walter Oyaert. Judith blijft een bevlogen oprichtster 
 van het Comité. Samen vierden we nog het 25-jarig jubi-

leumsfeest. Met als mooie herinnering een foto van Judith 
omringd door alle comitéleden. Walter hield onze activiteiten 
vanuit Meguét nauwlettend in de gaten en heeft ons Pierre 

 aanbevolen. In juli 2007 verbleef hij nog in België en heeft 
samen met een delegatie ‘groene’ vrienden geanimeerd oude 
voorvallen, grappen en verhalen zitten op gehaald. 

http://www.irinnews.org
http://www.irinnews.org
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ACTIVITEITEN VAN COMITE IN ZOMER 2008

Natuurmarkt Jekerdalpark en Natuurtuinen Jekerdal
Zondag 25 mei 2008 is de dag van het park. Dit wordt gevierd 
door de natuurmarkt ‘De Groene Loper’ in het Jekerdalpark en 
door de Natuurtuinen Jekerdal (Drabbelstraat 7, Maastricht). 
Het Comité geeft hier acte de présence, naast organisaties als 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Waterschap Roer 
en Overmaas. De natuurmarkt vindt plaats tussen 13.00 en 
17.00 uur en is bedoeld om actief bezig te zijn met allerlei as-
pecten van de natuur. Wij organiseren daar een workshop voor 
kinderen waarbij ze bezig gaan zijn met het onderwerp ‘bomen’ 
en leggen daarbij een link met het belang van bomen (planten) 
in Burkina Faso. Entree en deelname aan alle activiteiten zijn 
gratis. 
Voor meer informatie: www.cnme.nl

Maastricht Binnenste Buiten
Op zaterdag 14 en zondag 15 juni 2008 wordt voor de achtste 
keer door de Lions Club Maastricht Euregio de tuinendagen 
‘Maastricht Binnenste Buiten’ georganiseerd. Hierbij stelt een 
aantal particulieren en instellingen belangeloos hun tuin open 
voor bezichtiging. Deze tuinen liggen binnen de historische 
stadskern van Maastricht en op de flanken van de Sint Pieters-
berg ten zuiden van de stad. Het thema van dit jaar is: Tuinen, 
Monumenten en Kunst. Kaarten zijn via de website te bestellen. 
Een deel van de opbrengst gaat al sinds een aantal jaren naar 
het Comité. Tijdens dit evenement presenteert het Comité ook 
haar ‘tuin’. Wij geven u dan graag informatie over onze activi-
teit: het ondersteunen van de aanleg van (groente)tuinen in 
Burkina Faso.
Voor meer informatie: www.lionstuinen.nl

Bassinario 2008
Op donderdag 19 juni 2008 wordt het Bassinario georganiseerd 
door de Internationale Ronde Tafel 179 Maastricht. Dit evene-
ment vindt vanaf 19.00 uur in het Bassin in Maastricht plaats. 
Sinds enkele jaren vormt het Comité Maastricht-Niou een van 
de organisaties die financieel ondersteund worden met de op-
brengst van de avond. 
Voor meer informatie: www.bassinario.nl

Parade 2008 in Brunssum
Van 3 juli t/m 12 juli 2008 wordt het Wereldfestival Parade 
Brunssum gevierd. Het is een internationaal dansfestival. Een 
van de activiteiten die georganiseerd worden is het bouwen van 
een Afrikaans dorp in het Stadspark. Een groep mannen uit Ni-
ger bouwt ter plaatse hutten van takken en leem, zoals dit tradi-
tioneel in Niger gebeurt. Ze worden daarbij geholpen door leer-
lingen van de basisschool. De hutten zijn ingericht op traditione-
le wijze en er lopen figuranten rond. In en om het dorp wordt 
informatie gegeven over verschillende landen van Afrika. Ook 
wordt er een traditionele markt geïmiteerd, waar groenten, vis 
en kruiden verkocht worden. Het Comité zal op zaterdag 6 juli 
vertegenwoordigd zijn op de Afrikaanse markt, die te vinden is 
naast het Afrikaanse dorp. 
Voor meer informatie: www.afrika-dorp.nl

NIOU NIEUWS PER E-MAIL?

Het is de hoogste tijd dat ook het Comité een volgende stap zet 
in het digitale tijdperk. Een aantal trouwe lezers hebben ons hier-
op al geattendeerd. In plaats van enveloppen en postzegels te 
kopen is er het (goedkopere ) alternatief het Niou Nieuws per e-
mail te verzenden. Hierbij dan ook de vraag aan al onze trouwe 
lezers en lezeressen van het Niou Nieuws. Indien u voortaan uw 
Niou Nieuws digitaal in uw postbus wilt ontvangen, dan kunt u dit 
doorgeven via het secretariaat: info@maastrichtniou.nl. 
Geeft u naast uw e-mail ook uw naam en adresgegevens door? 
Indien u niets doorgeeft blijft u natuurlijk het Niou Nieuws als 
papieren versie ontvangen.

ANBI status

Sinds 1 januari 2008 heeft het Comité de ANBI-status verkregen. 
ANBI is de afkorting van een voor ‘Algemeen Nut Beogende In-
stelling’. Wat houdt deze status in? Alleen giften aan goede 
doelinstellingen met deze status zijn vanaf 1 januari 2008 aftrek-
baar van het belastbaar inkomen. De ANBI-status wordt verkre-
gen via een aanvraag bij de belastingdienst. Er dient aan bepaal-
de voorwaarden te worden voldaan, zoals een transparant finan-
cieel beheer. Maar ook worden er bepaalde organisatorische ei-
sen aan de instelling gesteld en moet er een meerjarig beleids-
plan opgesteld zijn.
Voor meer informatie: www.anbi.nl

Klimaatverandering en oogst
Heeft ook Burkina Faso last van de klimaatveranderingen? Het 
lijkt er wel op. In juli 2007 zijn de regens erg plotseling en direct 
in alle hevigheid begonnen. Traditioneel wachten boeren de 3e 
of 4e regenbui af voordat ze met zaaien beginnen. Niet wetend 
dat het regenseizoen in 2007 wel een 

heel erg korte zou worden. Veel van het zaaigoed is door de 
enorme heftige regenbuien weggespoeld of helemaal onder 
water komen te staan. Het zaaigoed dat wel is opgekomen 
heeft vervolgens te kampen gehad met de korte duur van het 
regenseizoen, is niet tot wasdom gekomen en verdroogd. De 
oogst van 2007 is voor alle gewassen (maïs, gierst) dan ook 
minimaal te noemen.
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