
Vorig jaar was het niet gelukt, maar in juli 2010 was 
het plotseling weer zo ver. Pierre Kaboré meldde 
zich van 14 tot 18 juli voor een vierdaags bezoek 
aan ons Comité. Van zijn 5 weken lange programma 
in Europa zou een normaal mens de rest van het 
jaar moeten bijkomen. Het commentaar van Pierre 
daarop was: “Welnee, ik krijg hier juist zoveel energie 
van!” En dat wetende dat hij zeker niet stil zit in 
Burkina Faso en onze mailtjes om één uur 
‘s nachts beantwoordt…. 

Na de aankondiging van de komst van Pierre werd 
binnen het Comité een heel mailcircuit in gang 
gezet. Naast het regelen van het halen en brengen 
van Pierre naar Frankrijk, resulteerde dit in een veelzijdig en 
compact programma in Maastricht. Belangrijk onderdeel was 
de gezamenlijke vergadering. Hier is uitgebreid ingegaan op 
de lopende projecten. Aanvullende vragen werden gesteld en 
helder beantwoord. Hierdoor blijft het voor alle Comité-leden 
duidelijk wat de achtergronden en overwegingen zijn van onze 
inspanningen. Daarnaast zijn verschillende nieuwe ideeën voor 
projecten doorgesproken. Pierre geeft altijd ongezouten maar 
respectvol zijn mening over de aangedragen mogelijkheden. Het 
idee over fruitbomen is geland en inmiddels ook uitgewerkt. 

Eén van de hoogtepunten was het bezoek van Pierre aan de 
kinderen van de Sint Aloysiusschool. Tevens is de basisschool Sint 
Pieter bezocht. Hij wist op beide scholen in een handomdraai de 
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kinderen voor zich te winnen. Ze vroegen hem het 
hemd van zijn lijf over Burkina Faso en wilden niet 
naar huis voordat ze hem allemaal een handje hadden 
geschud!

Zijn gave om iedereen over zijn ideeën te vertellen 
liet hij weer duidelijk zien. Want nog geen uur na 
het bezoek aan de kinderen zat Pierre aan tafel bij 
een grote donor van het Comité. Een dergelijk direct 
contact tussen Pierre en sponsoren is voor alle partijen 
van grote waarde. Verder is een uitgebreid bezoek 
gebracht aan de tuin van sint Pieter (elders wordt 
ingegaan op deze bezoeken). Als klap op de vuurpijl 
hebben wij vrijkaarten ontvangen voor een concert 

van André Rieu. Pierre zat een rij voor de interim-burgemeester, 
dhr. Mans, en andere hooggeplaatsten uit Maastricht. Toen hij 
ook als burgemeester werd voorgesteld kwamen de gesprekken 
op gang.

Tot slot is een bijzondere eucharistieviering bijgewoond in 
Gijverinkhove (België), die werd gehouden ter nagedachtenis aan 
Pater Walter Oyaert. Deze Witte Pater heeft bijna zijn hele leven 
in Méguet gewoond en gewerkt. Daar is ook zijn vriendschap 
met Pierre ontstaan en het uiteindelijke contact met het Comité 
Maastricht-Niou. 
Pierre; Barka Barka voor je gepassioneerde wijze waarop je ons 
Comité ervan blijft overtuigen dat we op de goede ‘groene’ weg 
zijn. We kijken al uit naar een volgende ontmoeting.

Vorig schooljaar donderdag 15 juli is burgemeester Pierre Kaboré van 
Niou bij ons op bezoek geweest. Hij is als burgemeester gekozen van 
28 dorpen met een totale bevolking van 33.000 bewoners. Op de 
kleine speelplaats kwamen we met alle groepen bij elkaar. 
Juffrouw Truce sprak een welkomstwoordje in het Frans. Ze vertelde 
dat we een groot bedrag hadden verzameld voor Niou. We hadden 
dat verzameld, omdat Niou in Burkina Faso een arm dorp is. Het was 
een groot bedrag, namelijk € 10.000 !!!!!!!!!!
We hebben ook een liedje in het Frans voor meneer Pierre Kaboré 
gezongen. Het heet ”Bonjour, bonjour”. Daarna hebben we nog het 
’t Mestreechs Volksleed gezongen. Toen we klaar waren met zingen, 
zei hij dat we mooi hadden gezongen en dat hij superblij was met het 
bedrag dat wij verzameld hadden!!!!!!!!!
We hadden een liedje in het Frans gezongen, omdat hij alleen Frans 
verstond en geen Nederlands. Wij verstonden er niet veel van maar 
we merkten wel dat hij er SUPERBLIJ mee was!!!!!!!!! We mochten 

ook nog vragen aan hem stellen in het Frans. Zoals “hoe oud bent 
u?” en “heeft u een vrouw en kinderen?”. En dat allemaal in het 
Frans. We hebben al vaker aan een project meegedaan. Maar dit blijft 
toch het allerbijzonderste wat we doen en we helpen er veel mensen 
mee in Niou. 

bezoek St. Aloysiusschool

*Noot redactie: de cheque is het totaal bedrag dat de St. Aloysiusschool in 
de afgelopen jaren d.m.v. verschillende acties heeft ingezameld.

Dit verslag is gemaakt door Julie van der Heijden en Kim Griens.
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Een groene zone van 7.775 kilometer lengte en 15 kilometer 
breedte. Een natuurlijke verdedigingslinie van kust tot kust, van 
Senegal aan de Atlantische Oceaan tot Djibouti aan de Golf van 
Aden. Met dat ambitieuze plan willen elf Afrikaanse landen een 
mogelijke opmars van de Sahara stuiten. 
Leiders van elf Afrikaanse landen kwamen in juni 2010 bijeen in 
N’Djamena, de hoofdstad van Tsjaad, om te praten over de ‘Grote 
Groene Muur’. Het initiatief werd vijf jaar geleden al bedacht 
maar is niet van start gegaan, o.a. door geldgebrek. Het milieu-
fonds van de Wereldbank heeft nu in N’Djamena 96 miljoen euro 
toegezegd voor het project. Afrikaanse landen vrezen een opruk-
kende Sahara die ten koste gaat van de vruchtbare Sahelgronden 
en daarmee gevolgen heeft voor de voedselproductie. Hulporga-
nisaties slaan momenteel alarm over de hongersnood in Niger en 
Tsjaad. Net als in 2005, toen de ‘Grote Groene Muur’ werd
bedacht.

Het plan houdt in dat bomen ge-
plant gaan worden. De te planten 
bomen moeten bodemerosie tegen-
gaan, regenwater langer vasthou-
den als ook het wegwaaien van 
vruchtbare grond verminderen.
Een ander doel van de ‘Grote 
Groene Muur’ dwars door Afrika 
is het bevorderen van de biodiver-
siteit. Daarom zullen waarschijnlijk 
een dertigtal verschillende bomen 
geplant worden. Om te bepalen 
welke bomen geschikt zijn, zijn al-
lerlei criteria opgesteld. Zo moeten 
ze kunnen overleven bij slechts 
100 mm regenval per jaar. Verder 
moeten de bomen nuttig zijn voor 

grote groene Muur in Afrika

de bevolking en in meerdere landen waardoor de ‘Grote Groene 
Muur’ loopt, in de natuur voorkomen. Aan het project zitten 
veel organisatorische en technische haken en ogen. Zo is er voor 
een succesvolle aanplant veel water nodig. En dat is niet overal 
beschikbaar. Daarom wordt er rekening mee gehouden dat de 
daadwerkelijke uitvoering van de ‘Grote Groene Muur’ ook na 
de bijeenkomst in N’Djamena van afgelopen juni, nog op zich zal 
laten wachten. 

Maar er is een goed alternatief: boeren aanzetten tot vergroening, 
zoals ook het Comité Maastricht Niou doet. Deze activiteiten zijn 
kleinschaliger en de lokale mensen voelen zich er verantwoordelijk 
voor. De kans op succes is dan ook veel groter. 
Meer info: www.nos.nl/audio/166052-groene-zone-bij-sahara.htm
(naar: art. NRC 18 juni 2010 en Dagblad de Limburger 18 augustus 2010)

Onze papa’s, Jos en Fredric hebben Pierre uitgenodigd om bij ons in de klas op bezoek te komen. Pierre 
regelt alles voor het Comité Maastricht-Niou in Burkina Faso. Pierre heeft ons foto’s laten zien van 
Burkina, hoe het daar allemaal is en hij heeft er over verteld. Dat was een beetje lastig, want hij sprak in 
het Frans en verder spreekt hij alleen Burkina Faso’s of zo. In Burkina verbouwen de mensen hun eigen 
eten, terwijl wij het hier gewoon in de supermarkt kunnen kopen. Kinderen leren op school hoe ze 
tuintjes kunnen maken. Dat hebben wij ook geleerd in onze schooltuin met meester Leon. Wij hebben 
veel geplant in 2tallen, wij hadden 
samen 1 tuintje van 1,3 m2. Hier 
zijn de tuintjes gewoon leuk, voor 
de lol. In Burkina moeten ze het 
voor eten doen. 
Comité Maastricht-Niou en onze 
papa’s helpen de kinderen in 
Burkina met de tuintjes. Daarom 
was Pierre op onze school, om 
daar wat over te vertellen. Wij 
hopen dat we ooit een keer een 
schooltuin in Burkina kunnen
bezoeken.

Op 15 juli 2010 ontving de klas van meester Leon van de Basisschool 
St. Pieter, Pierre Kaboré uit Burkina Faso. Hier volgt een kort verslagje 
van 2 leerlingen uit deze klas. 

Groetjes 
Isabel de Bruyn en Juul Petit



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

ING Bank: 507 307
SNS Bank: 85.88.89.900

“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!

Twee ‘groenteboeren’

In juli 2010 bracht Pierre Kaboré 
een bezoek aan de biologische 
tuin van sint Pieter, gelegen op de 
helling van de Sint Pietersberg in 
Maastricht. Deze tuin is opgezet en 
wordt geëxploiteerd door 
Stefan Muijtjens en Elis Slenter.

Verschillend zijn ze wel: 
de groentetuinen in Burkina Faso 
en de biologische tuin van 
sint Pieter. Toch was er sprake van 
herkenning toen Stefan Muijtjens 
en Pierre Kaboré elkaar in juli 
ontmoetten en wel in hun liefde 
voor het op een kleinschalige 
manier produceren van groente. 
Natuurlijk zijn de omstandigheden 
verschillend en is er een heel ande-
re aanpak. Zo worden groenten in 
Burkina bijna altijd geproduceerd 
in de droge tijd en moeten de 
groentetuinen (bijna) dagelijks 
kunstmatig bewaterd worden. Het water moet uit een put tot 
30 m diep omhoog gebracht worden of opgepompt worden uit 
een boorput tot 90 m diep. En daarna naar de groenten worden 
getransporteerd. Een arbeidsintensief 
proces dus. De tuin van sint Pieter 
hoeft alleen in erg droge periodes 
bewaterd te worden en dat water 
komt gewoon uit een kraan. 
Vanwege die intensieve manier 
van werken zijn de oppervlaktes 
van de tuintjes in Burkina ook een 
stuk kleiner: individuele tuintjes 

hebben een oppervlakte 
van 250 vierkante meter, 
maar een heel complex kan 
uitgroeien tot meer dan een 
hectare. Dit gebied moet 
dan wel omheind worden ter 
bescherming tegen loslopend 
vee. Daar hebben ze op sint 
Pieter niet veel last van. De 
tuin van sint Pieter heeft een 
oppervlakte van 6,5 hectare. 
Herstel van de vruchtbaarheid 
van de bodem wordt op een 
ander manier gerealiseerd: 
in Burkina wordt zo veel 
mogelijk gewerkt met 
compost die voor een groot 
deel bestaat uit dierlijke mest. 
In de biologische tuin van 
sint Pieter wordt gewerkt 
met groenbemesters: klaver 
en luzerne die stikstof 
en koolstof in de grond 

binden en bovendien de structuur van de grond verbeteren en 
bodemleven stimuleren. Dit betekent dat elk stuk grond maar om 
het jaar bebouwd wordt.

Veel verschillen dus, maar ook 
overeenkomsten: de passie om uit 
een handjevol zaad  groenten te 
produceren en zo de gezondheid en 
de kwaliteit van leven van mensen 
te verbeteren. 

Voor meer informatie over de tuin: 
www.tuinvansintpieter.com

Education walk

De Brusselse OU-medewerker Roel Kreijns is gestart met de 
Education walk richting Jeruzalem. De sponsorwandeling, die 
uitgespreid wordt over enkele jaren en jaarlijks 500 km bedraagt, 
liep dit jaar van Aalst naar Straatsburg. Kreijns bezocht op zijn 
tocht enkele universiteiten en vroeg hen een intentieverklaring te 
tekenen en zodoende bij te dragen aan internationale universitaire 
samenwerking. Op 20 augustus is Roel Kreijns ontvangen door 
Theo Bovens van de Open Universiteit in Heerlen.Aan de sponsor-
loop is elk jaar een goed doel gekoppeld. Dit jaar is dat de Comité 
Maastricht-Niou. Zie ook: www.educationwalk.eu

Maastricht in het nieuws
bassinario

Het Bassinario op 17 juni 2010 was een gezellige, feestelijke 
avond. Twee leden van het Comité waren uitgenodigd om aanwe-
zig op dit jaarlijkse culinaire evenement van de Ronde Tafel in het 
Bassin.
De Ronde Tafel ondersteunt goede doelen. Dit jaar heeft de 
Ronde Tafel 179 Maastricht Charlemagne ervoor gekozen het 
Comité Maastricht-Niou als hoofddoel te kiezen. Tijdens het Bas-
sinario ontvingen Frederic Petit, onze voorzitter, en Michiel Radder 
een cheque uit handen van Lucas Janssen, de voorzitter van de 
Ronde Tafel, en burgemeester Mans. Het bedrag van de cheque 
was een enorme verrassing.De cheque heeft een waarde van 
15.000 euro. Het Comité is zeer verheugd met deze grote schen-
king en dankt de Ronde Tafel van harte voor deze gift. 

Hiermee kunnen we onze groen-activiteiten in Burkina Faso weer 
verder uitbouwen.



Tijdens het bezoek van Pierre Kaboré in juli 2010 heeft het Comité 
een werkbespreking met hem gehad over de stand van zaken in 
Burkina Faso. Nieuwe ideeën voor projecten zijn gelanceerd.

Lopende projecten
Het opleidingscentrum in Kakim levert elk jaar een grote 
groep leerlingen af. Belangrijk blijft dat deze leerlingen 
allemaal kunnen lezen en schrijven in hun eigen taal en een 
landelijk erkend diploma krijgen. De lessen zijn verweven 
met informatie over landbouwtechnieken, zoals compost 
maken, bemesting en bodemconservering. Maar ook krijgen 
ze onderwijs over natuurbescherming, bosbouwtechnieken en 
bosbeheer. Naast het hoofdgebouw is nu ook het verblijf voor 
de gastdocenten gebruiksklaar. Dit gebouw dient als tijdelijk 
verblijf voor gastdocenten die in de derde klas les komen 
geven over specialistische technische thema’s, zoals erosie, 
bodemverbeteraars, planttechnieken etc.
Inmiddels zijn in het ‘nieuwe’ dorp Sandaogo twee groentetuinen 
aangelegd 

De twee bosbeheer en bosonderhoud projecten zijn volledig 
geïmplementeerd: Forêt de Méguet en Forêt de Kakim. Het eerste 

bos was al eind 2009 gereed. Nu is ook Forêt de Kakim van 30 
hectare afgerond en opgenomen in het controle-rondje van Pierre. 
Er zijn inheemse soorten van bomen bijgeplant, brandgangen 
gemaakt, waarschuwingsborden geplaatst. De boswachters 
hebben hun fiets en outfit ontvangen. Belangrijker is natuurlijk 
dat ze zijn opgeleid en hun taken kennen. Ook de omgeving is op 
de hoogte van hetgeen wel en niet is toegestaan in deze bossen. 

STAnd VAn zAKEn In bURKInA FASo

Nieuw: duizend fruitbomen
Herbebossing, het aanplanten van bomen, blijft een van onze 
belangrijkste aandachtsvelden. Dit kan op verschillende manieren 
plaatsvinden. We hebben al lopende projecten, waarbij stukken 
bos onderhouden worden en worden verdicht door extra bomen 
aan te planten. Bij de keuze van de bomen wordt gekeken naar 
de variatie in de bomen. Maar ook naar het gebruik van de 
bomen, bijvoorbeeld geneeskundige werking, houtproductie, 
eetbare vruchten en/of bladeren. Pierre kiest ervoor om 
geen fruitbomen middenin een bos te planten. Deze bomen 
hebben gedurende het jaar (veel) water nodig. Het gebruik van 
TerraCottem is voor deze bomen onvoldoende.

Het nieuwe projectvoorstel is om binnen het uitgestrekte dorp 
Méguet zo’n 1.000 fruitbomen aan te planten. Deze bomen 
worden op of nabij het woonerf van een geïnteresseerde familie 
geplant. Het idee is 4 bomen te planten per familie. Elke familie 
mag zelf kiezen aan welke lokale bomen ze de voorkeur geeft. 
Het gaat om diverse fruitbomen, waaronder kapokboom, guave, 
morenga en mango of een combinatie daarvan. Het planten 
wordt door de familieleden zelf gedaan. De beste bomenplanter 
krijgt zelfs een prijs. Uitgangspunt is dat deze bomen individuele 
zorg nodig hebben in de vorm van een dagelijkse watergift. 
Families krijgen uitleg over het gebruik van huishoudelijk 
afvalwater voor de bevloeiing van de bomen. Dit hoeft niet altijd 
schoon (drink)water te zijn.

Het project slaat twee vliegen in één klap: het is een bijdrage 
aan het herstel van de bodem en een bijdrage aan de eigen 
voedselproductie. Om de bevolking hiervan bewust te laten 
zijn, maakt milieu-educatie een belangrijk onderdeel uit van dit 
fruitbomenproject. Door theatervoorstellingen en informatieve 
films wordt het debat met de bevolking aangezwengeld. Met dit 
project wordt een groot deel van de inwoners van Méguet bereikt.

Telefoontje van Ministerie van Milieuzaken
Bij thuiskomst na zijn reis naar Europa, ontving Pierre een 
telefoontje van het Ministerie van Milieuzaken in Burkina 
Faso. Het Ministerie is erg onder de indruk hoe in Méguet het 
bosbeheer en bosonderhoud vorm heeft gekregen. In Burkina 
Faso is deze aanpak vooruitstrevend en innovatief. Bosbeheer 
is sinds januari 2009 mogelijk doordat het in de wetgeving is 
vastgelegd. In de jaren hiervoor mocht iedereen een willekeurige 
boom gebruiken en/of kappen. Het Ministerie heeft Pierre steun 
toegezegd bij het beveiligen en beschermen van onze bossen. 
Dit is een enorme opsteker voor ons Comité en Pierre. We zitten 
op de goede ‘groene’ weg en we worden opgemerkt door de 
nationale overheid!

• 50 jaar Onafhankelijkheid. Op 5 augustus 1960 werd 
Boven-Volta een onafhankelijk van Frankrijk en in december 
1960 werd de Republiek Opper-Volta officieel geproclameerd. 
De dag van de Proclamatie van de Republiek, 11 december, is de 
nationale feestdag.

• De Nederlandse wetenschapper Mineke Schipper verzamelde 
ruim 15.000 spreekwoorden over vrouwen uit allerlei culturen, uit 
240 talen en meer dan 150 landen. Lang geleden is ze in Afrika 
begonnen met het noteren van spreekwoorden die ze op straat 
tegenkwam; zoals in Burkina Faso op een wikkelrok de tekst “ik 
loop harder dan mijn rivale“. Vooral de teksten over vrouwen 

waren even talrijk als onthullend, en werden daarom de basis van 
de verzameling. Zie ook: www.womeninproverbsworldwide.com 

• Het Rode Kruis heeft in het kader van malariabestrijding in 
2009 muskietennetten verspreid onder de meest kwetsbare 
groep: moeders en hun jonge kinderen in Malawi, Sierra Leone 
en Burkina Faso. Dit jaar hebben inwoners in heel Burkina Faso 
netten ontvangen en worden voorgelicht over het gebruik 
hiervan. Male, moeder van twee kinderen die een net ontving 
van het Rode Kruis: ‘Ik weet nu dat een muskietennet mijn 
kinderen zal beschermen tegen malaria, en als moeder is er niets 
belangrijker dan weten dat ze veilig zijn.’

bURKInA FASo In HET nIEUWS


