
Bossen in de Sahel, zeker 
in de buurt van steden, 
worden in toenemende mate 
bedreigd door grootschalige 
houtkap voor brandhout. Een 
uitdaging voor ons Comité 
om een positief steentje bij te 
dragen. 

Per week komen er op de 
wereld 1 miljoen stadsbewo-
ners bij. Steden maken een 
explosieve groei door. Voor 
het eerst in de geschiedenis 
wonen er meer mensen in 
de stad dan op het plat-
teland, zo maakte de VN in 
2007 bekend. Die groei vindt 
vooral plaats in ontwikke-
lingslanden. 
De verstedelijking in Ame-
rika en Europa is begonnen 
met de industriële revolutie. 
Machines namen het werk 
op het platteland over en 
mensen trokken weg naar 
de stad, waar de werkge-
legenheid was. Nu zijn de 
ontwikkelingslanden aan de 
beurt, maar daar verloopt 
de verstedelijking radicaal 
anders. Mensen worden 
verdreven van het platteland: 
ze vluchten voor oorlog en 
onveiligheid, maar ook voor 
de gevolgen van klimaat-
schommelingen die leiden tot droogtes en overstromingen. Veel 
steden waar de mensen naar toe trekken kunnen de groei niet 
aan. Er is te weinig werk en basisvoorzieningen zoals huizen en 
riolering ontbreken. Volgens de VN zijn de meeste stadbewoners 
van de 21e eeuw arm. Ondanks al deze problemen lonkt de stad, 
want steden zijn ook centra van ontwikkeling en hoop: op econo-
mische groei, op onderwijs, op een kans om te ontsnappen aan 
de armoede. De trek naar de stad is volgens de VN onomkeerbaar. 

De verstedelijking  in de Sahel heeft ook invloed op de brandhout-
consumptie. In Burkina Faso is nog 90% van de bevolking afhan-
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Groei van de stad en ontbossing
kelijk van brandhout voor 
de huishoudelijke energie-
behoefte. Op het plat-
teland wordt met gewoon 
hout gekookt. Mensen in 
de stad koken liever met 
houtskool. Houtskool is n.l. 
compacter: het neemt min-
der ruimte in beslag in de 
kleine stadsonderkomens 
dan brandhout. Maar voor 
het maken van houtskool 
waarmeee de maaltijd ge-
kookt wordt, is drie keer zo 
veel hout nodig dan wan-
neer  gewoon hout wordt 
gebruikt voor het koken. 
Door de verstedelijking en 
de daarmee samenhan-
gende vraag naar energie, 
verdwijnen bossen in een 
hoog tempo. De ontbos-
sing door houtkap leidt 
weer tot verdroging van de  
grond. De Sahel verdroogt 
sneller dan welk gebied 
ook ter wereld. De plat-
telandsbevolking, zeker in 
de buurt van steden, voelt 
de druk van de stedelijke 
houtbehoefte. Er kan met 
houtkap veel geld verdiend 
worden.
In veel gebieden wordt 
men zich nu bewust  van 
de noodzaak de bossen op 

een meer duurzame manier te gaan beheren, zodat ook toekom-
stige generaties er nog gebruik van kunnen maken. De overheid 
van Burkina Faso ontwikkelt zaadvariëteiten voor herbebossing, 
met nadruk op soorten die niet alleen de omgeving helpen be-
schermen, maar ook verhandelbare producten opleveren die de 
rurale inkomens verhogen. De lokale bevolking wordt door het 
Comité Maastricht Niou bijgestaan in het stimuleren van natuur-
lijke regeneratie van bossen. De boeren wordt geleerd selectief 
brandhout te kappen om zo vegetatie te conserveren die de 
bodem van voedingsstoffen voorziet en vocht vasthoudt en om de 
natuurlijke regeneratie van het bos te bevorderen.
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In 2009 ben ik gevraagd om 
deel te nemen aan het Comité 
Maastricht-Niou. En daar heb 
ik ja opgezegd, omdat ik sinds 
een vakantie in Burkina Faso 
wel wat heb met dat West-
Afrikaanse land.
In februari 2007 ben ik met 
mijn Maastrichtse roeivrien-
dinnen Madeleine Inckel en 
Willemien Lenders in Burkina 
Faso geweest. Zij vroegen 
me of ik het goed vond om 
een dag van de vakantie te 
besteden aan het bezoek van 
de groentetuinen van Méguet. 
Tot op dat moment wist ik 
niets van de Stichting Comité 
Maastricht-Niou. Ik woonde 
toen net twee jaar in Maas-
tricht en had nog niet eerder 
gehoord van deze organisatie. 
Ik wist wel dat Madeleine 
en Willemien “iets” hadden 
met Burkina, maar niet zoveel 

meer dan dat. Het bezoeken van een 
ontwikkelingsproject leek mij zonder 
meer interessant.
Het was voor mij de eerste keer om 
in Afrika rond te reizen. Burkina 
Faso heeft op mij een geweldige 
indruk gemaakt. Het landschap, de 
mensen, het verkeer, de drukte in de 
hoofdstad Ouagadougou: het waren 
allemaal onvergetelijke ervaringen. 
Het bezoek aan de tuinen van 
Kabouda en Tanghin, het bezoek 
aan de toenmalige bouwplaats van 
het opleidingscentrum André Rieu 
en de gesprekken met Pierre Kaboré hebben een diepe indruk 
op mij gemaakt. Er sprak een enorme spirit uit: de mensen lieten 
met trots de resultaten zien van hun tuinen. Ik weet nog dat ik 
toen dacht: “wow, jullie doen echt goed werk met die stichting”. 
Pas veel later is gesproken of ik actief betrokken wilde zijn bij het 
Comité Maastricht-Niou. Inmiddels ben ik al weer een jaar lid van 
het Comité en actief als redactielid van het Niou Nieuws. Dit is 
een mooie manier om een bijdrage te leveren aan het werk van 
het Comité.

Carina Pullens

Leden stellen zich voor: Carina Pullens

De eerste dag dat het 
sneeuwde, viel samen met 
de Kerstmarkt. Het witte 
laagje gaf een bijzondere 
sfeer aan de markt. De 
kraampjes stonden dit jaar 
op de grote binnencour. 
Het zag er geweldig uit. De 
kinderen hadden enorm 
hun best gedaan voor een 
mooie presentatie in de 
kraampjes. Er was van alles: 
zelfgemaakte kandelaren 
en kerststukjes, een grab-
belton, versgebakken cake 
en koek, loempiaatjes en 
ander lekkers. Natuurlijk 
was er ook kerstthee van 
Blanche Dael, samen met 
de chocolade sterretjes en 
koffieboontjes. Het Comité 

Kerstmarkt St. Aloysiusschool 
december 2009

was aanwezig achter de 
koffiestand met Blanche Dael 
koffie. Er zijn heel wat kopjes 
koffie ingeschonken op 
deze gezellige drukbezochte 
kerstmarkt! Een deel van de 
opbrengst van deze jaarlijks 
terugkerende markt komt ten 
goede aan het comité Maas-
tricht-Niou. De kerstmarkt 
2009 leverde voor ons Co-
mité ruim € 3.000,– op. En 
dat bovenop de € 900,– die 
we al in mei 2009 ontvingen 
van de succesvolle koffie- en 
pinda aktie van Blanche Dael 
met de St. Aloysiusschool. 
Alle leerlingen, leraren en 
ouders van de St. Aloysius-
school: BARKA..!

Eind 2009 zijn vele personen, al dan niet gerelateerd aan orga-
nisaties, erg genereus geweest. Ons Comité mocht rekenen op 
een groot aantal kleine en middelgrote donaties. Reuze bedankt 
daarvoor. Een paar opvallend grote giften willen we specifiek noe-
men. Van een sympathiserende stichting hebben we maar liefst 
€ 4.000,- mogen ontvangen. Een anonieme gift van nog eens 

€ 5.000,- werd bij ons op  

“de deurmat” bezorgd. En een hele goede ontwikkeling is dat, na 
onze samenwerking met Cordaid, weer een organisatie enthou-
siast is geworden om onze projecten financieel te ondersteunen. 
Zo is er € 9.000,- voor het jaar 2009 aan ons overgemaakt. Als 
de projecten interessant genoeg blijken en voldoende resultaten 
opleveren, dan komt Comité Maastricht-Niou wellicht ook in 2010 
weer in aanmerking voor een donatie.

Dank voor de vele giften!
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“GROEN VOOR BURKINA FASO”
In deze Niou Nieuws is te lezen wat er van onze projecten terecht is gekomen en welke nieuwe ideeën er uit Burkina Faso voor 2010. 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!

Paasmarkt met CMN in 
Cadier en Keer: 5 april
Afrika is markt, overal is markt. 
De meeste mensen doen er hun 
boodschappen: groente, vlees, 
kleren, spullen voor de keuken, 
schoenen, houtskool, eigenlijk al-
les wat nodig is voor het dagelijks 
gebruik. Markt is een gezellige 
drukke boel en het Afrikacen-
trum in Cadier en Keer (Rijksweg 
15) organiseert zo’n markt op 
Tweede Paasdag: 5 april 2010 
van 12.00-17.00 uur.
Er zal van alles te koop zijn: stof-
fen, kleding, sieraden, muziek-
instrumenten, boeken, maskers, 
potten, houtsnijwerk, meubilair, 
beelden, Afrikaanse hapjes en 
bier en nog veel meer. Bovendien zijn er leuke activiteiten voor 
de kinderen, zoals het schminken als zebra of leeuw. Verder 
zijn er workshops dans en sieraden maken van fietsbanden.
Het zal er zeker gezellig zijn, want markt is ontmoeten, kletsen 
en natuurlijk pingelen. Afdingen mag op de voorwerpen in de 
pingelkraam!
Voor het eerst dit jaar is ons Comité present op deze Paas-
markt met een kraam.

Dag van het park met CMN: 30 mei
Op zondag 30 mei 2010 organiseert de ANWB samen met 
alle gemeenten in Nederland voor de 6e keer de landelijke 
“Dag van het Park”. Dit jaar neemt de gemeente Maastricht 
een speciale plaats in, omdat in het Jekerdal de landelijke 
opening zal plaatsvinden. Ongeveer 60 standhouders geven 
in en rondom de Natuurtuinen in het Jekerdal informatie en/
of organiseren activiteiten voor jong en oud. Tijdens dit groene 
evenement wordt samengewerkt met o.a. de Bomenstichting, 

die in 2010 haar 40-jarig jubileum 
viert. Het thema van de Dag van 
het Park in 2010 is dan ook “Bo-
men”: bomen in het park, bomen 
kijken, voelen, zoeken, beklimmen, 
bewonderen en planten. Het kan 
allemaal tijdens de Dag van het 
Park.
Ons Comité zal de informatiebor-
den weer opzetten en een ieder die 
geïnteresseerd is over onze “groe-
ne” projecten vertellen, waaronder 
bosbehoud en herbebossing. 
De Dag van het Park begint in 
Maastricht om 13.00 uur, de offici-
ele opening vindt plaats om 14.00 
uur. Meer info: www.dagvanhet-
park.nl

Bassinario 2010 met CMN als hoofddoel: 17 juni
De Ronde Tafel 179 Maastricht sponsort ons Comité via het 
jaarlijks terugkerend evenement Bassinario. En niet zo maar, 
nee we zijn het hoofddoel in 2010!! We zullen daarom promi-
nent aanwezig zijn en laten zien wat voor mooie projecten we 
dankzij dit festijn in Burkina Faso kunnen realiseren. 
Bassinario is het jaarlijkse fundraising evenement van de Ronde 
Tafel 179 Maastricht. Het wordt gehouden in het Bassin, de 
nieuwe binnenhaven in het centrum van Maastricht. Samen 
met vrienden wordt op Bourgondische wijze genoten van 
heerlijk eten en exclusief entertainment. Ook dit jaar vindt het 
Bassinario weer plaats op de 3e donderdag in juni: donderdag 
17 juni 2010.
Voor al onze “groene” vrienden zijn binnenkort de kaarten 
weer te reserveren via www.bassinario.nl.

 MET HET COMITE MAASTRICHT-NIOU 
DE ZOMER DOOR!

Wellicht is het u opgevallen dat de december uitgave in 2009 
van het Niou Nieuws plots in kleur was. Als Comité geven wij 
liever het geld van uw giften uit aan de projecten in Burkina Faso, 
dan aan een “glossy” perdiodiek. Een sympathiserende sponsor 
stelt ons echter papier, printer én kleurentoner ter beschikking. 
Hierdoor kunnen we het Niou Nieuws op deze fraaie wijze in kleur 
afdrukken.

Een andere manier om onze kosten omlaag te brengen is het Niou 
Nieuws per e-mail rond te sturen. Mocht u daaraan mee willen 
werken en het Niou Nieuws via e-mail willen ontvangen, geeft u 
dan uw gegevens door aan ons secretariaat p/a Batterijstraat 9B, 
6211 SE Maastricht of via de mail info@maastrichtniou.nl.

Niou Nieuws in kleur?



BURKINA FASO IN HET NIEUWS
Spreekwoord uit Faso:
«Kulg san golm, bi yimbg toun n’golm» 
Letterlijk in het Frans vertaald is dit:
«si le cours d’eau change d’itinéraire, le caïman est obligé de le 
suivre». 
Of te wel in het Nederlands: 
«als de loop van het water verandert, moet de kaaiman die wel 
volgen». 
Dit spreekwoord in het Mooré wil zeggen: 
«de mens moet zich vaak aanpassen aan een veranderende 
situatie, zelfs als dat tegen zijn wil is».

Internationale vrouwendag en de katoen 
8 Maart, internationale vrouwendag, is een nationale feestdag in 
Burkina Faso. Een manier om dit te vieren is om kleding te maken 
van speciaal hiervoor ontworpen bedrukte katoenen stof. Elk 
jaar wordt hiervoor een nieuw patroon ontworpen. Dit past in de 
traditie van Burkina Faso om voor bijzondere gelegenheden en 
organisaties stoffen met eigen patronen te bedrukken. 

Katoen stoffen laten een tegenstelling 
zien in de katoensector. Katoen is een 
belangrijk landbouwgewas. Burkina 
Faso is Afrika’s grootste katoenprodu-
cent. 20% van de bevolking is hierbij 
betrokken. De oogst van ruwe katoen 
wordt bijna in zijn geheel geëxporteerd 
naar andere Afrikaanse landen, Azië en 
Europa. De boeren zijn afhankelijk van 

Opleidingscentrum
Het opleidingscentrum in Kakim draait op volle toeren. Een deel 
van de lokale bevolking kan nu opgeleid en ondersteund worden 
om beter in haar eigen mogelijkheden te voorzien met betrekking 
tot de aanleg en het onderhoud van groenprojecten. De eerste 
leerlingen willen nu hun opgedane kennis in de praktijk bren-
gen. Ze zijn terug in hun eigen dorp en hebben verzocht hen te 
ondersteunen bij herbebossing, bosbeheer en het aanleggen van 
groentetuinen.

Vier nieuwe bosbeheerprojecten
In vier verschillende gemeenschappen worden officiële Forêts 
Villageoises (dorpsbossen) uitgezet en in beheer genomen. Elk 
van deze vier bossen is 30 hectare groot. In alle vier de bossen, 
wordt 2 hectare bos nieuw aangeplant om de houtopbrengst en 
de diversiteit te vergroten. Naast de grondverbetering draagt het 

Stand van zaken projecten
bos ook bij aan het tegengaan van erosie. Verder is het bos van 
belang voor de bevolking als vindplaats van vruchten en zaden 
voor voedselbereiding, geneeskrachtige kruiden en levert het 
brandhout. Ook biedt het een schaduwrijke plek voor bijeenkom-
sten. De lokale bevolking wordt begeleid door Pierre Kaboré en zo 
nodig verder opgeleid in het onderhoud en de duurzame exploita-
tie van deze bossen.

Groentetuin
Ook gaan we weer starten met de aanleg van een groentetuin in 
de omgeving van Méguet. Binnen een groentetuin van 1 hectare 
worden zo’n 50 percelen aangelegd. Per familie is er één perceel 
beschikbaar. Naast de voedselproductie voor eigen gebruik, wor-
den ook producten op de markt verkocht. De “tomaten van Mé-
guet” zijn nog steeds een succesvol product op de locale markt en 
de markt in Ouagadougou.

de prijzen op de wereldmarkt, die op dit moment dalen. De boe-
ren kunnen hun productie niet afzetten in het land zelf. Er is geen 
katoenindustrie meer in Burkina, waar de ruwe katoen verwerkt 
kan worden tot katoenen stof. De Fasotex fabriek in Koudougou 
is nu de enige katoenfabriek in het land. Hier wordt echter alleen 
nog maar katoenen stof bedrukt. De stof zelf wordt geimporteerd 
uit Benin. Jaren geleden werd de ruwe katoen wel tot katoen-
weefsel verwerkt in de fabriek. Deze machines staan nu stil omdat 
ze verouderd zijn en de productie in andere landen goedkoper is. 
Er wordt nagedacht over het belang van het ontwikkelen van de 
textielindustrie, omdat dit voor de inkomsten van 
de boeren en van het land een verbetering zou 
kunnen zijn.


