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LANDELIJKE DAG BURKINA FASO PLATFORM
In Burkina Faso zijn minstens 80 verschillende Nederlandse
organisaties actief op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.
Dit varieert van kleine Particuliere Initiatieven (PI’s) tot grote
grotere Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO’s) en zelfs
ondernemingen met winstoogmerk. Om onderlinge bekendheid
en samenwerking te bevorderen wordt er eens per twee jaar een
landelijke dag georganiseerd. In 2010 werd deze dag gehouden
op 6 november in Rotterdam. Het
Comité Maastricht-Niou was er bij en
won zelfs (voor de tweede keer) de
prijs voor de beste presentatie op de
informatiemarkt!
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Het programma van de dag werd
geopend met een toespraak van
mevrouw Duijvestijn, plaatvervangend
directeur van de Directie Sub Sahara
Afrika, Ministerie van Buitenlandse
Zaken. Haar verhaal draaide om de
vragen: “Hoe ziet het nieuwe beleid
voor ontwikkelingsamenwerking er uit?
Hoe kunnen particuliere initiatieven
bijdragen om dit beleid effectief te
maken?”. Een belangrijk onderwerp.
Hier de kern van haar betoog, met haar adviezen aan aanwezige
organisaties.
Zit, luister en leer
Het belangrijkste advies: steun initiatieven die ingebed worden
in de lokale structuur. Alleen dan zullen ze beklijven, duurzaam
zijn. Maar welke activiteiten zijn duurzaam, hoe kom je daar
achter? De vuistregel bestaat uit drie woorden: zit, luister, leer.
Terughoudendheid bij het aandragen van oplossingen is geboden.
Mensen in Burkina Faso weten heel goed wat hun problemen
zijn. Zij weten ook de oplossingen. Vaak missen zij een kleine
schakel, waar zij geen toegang toe hebben of waar zij geen
invloed op hebben. Niet door medelijden te tonen maar door
echt geïnteresseerd te zijn, straal je respect uit en zullen mensen
zelf gaan bijdragen aan oplossingen. Dat geeft zelfrespect en als
de oplossing uiteindelijk wat oplevert heeft het ook een positief
effect op de bevolking.

Ondersteun de (regionale) overheid
Neem niet de plaats in van de overheid, maar ondersteun de
overheid in haar taken. In Burkina Faso is de overheid gestart met
decentralisatie van bevoegdheden naar gemeenten. Gemeenten
krijgen ook budgetten om deze taken uit te voeren. En net als in
Nederland kan de bevolking met de gemeente overleggen waar
de gelden aan besteed worden. Ook kan de bevolking controleren
of de gemeente wel de diensten verleent die
ze moeten leveren. Het is daarom belangrijk
dat mensen zich organiseren. Hierdoor
zijn ze een betere gesprekspartner voor
hun gemeente en kunnen beter voor hun
belangen op komen.
Investeren in groei en ontwikkeling
Mevrouw Duijvestijn ging in op de vraag
welke activiteiten het beste aansluiten
bij het nieuwe regeringsbeleid voor
ontwikkelingsamenwerking. In het nieuwe
regeerakkoord staat dat Nederland meer
aandacht zal geven aan economische
groei en ontwikkeling van de private
sector. Investeren in groei en ontwikkeling
heet dit. Het zijn activiteiten die voor de
bevolking meer opleveren en die ook meer
doen aan armoedevermindering. Dit sluit ook aan bij de nieuwe
ontwikkelingsstrategie van Burkina Faso zelf: ‘Stratégie de
Croissance Accelerée et Développement Durable’. Deze strategie
legt meer nadruk op economische groei en ook op verdeling
van die groei. Dat wil zeggen dat ook de arme mensen van het
platteland van de
economische groei
moeten profiteren.
De armere mensen
wonen voornamelijk
op het platteland.
In dit kader is het
belangrijk de vraag
te stellen: waar
halen mensen hun
inkomen vandaan?
En vervolgens de vraag: hoe kan dit verbeterd worden?  pag 2

Prettige Kerstdagen en een Gezond en Groen
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 pag 1 Een voorbeeld is het oprichten van een organisatie
voor het beter verkopen van hun producten. De
organisatie kan bijvoorbeeld het (gezamenlijke) transport
naar de markt regelen. Het opzetten van een graanbank is
ook een mogelijkheid. Marketing met behulp van moderne
reclamecampagnes is ook effectief. Het gaat om alle acties en
handelingen om het product uiteindelijk naar de gebruiker te
brengen. Momenteel bestaan er ketens in Burkina Faso voor
mango en karité, via welke de boeren hun producten op de markt
kunnen brengen. Ook zijn veel Nederlandse bedrijven actief in
Burkina Faso: samenwerking hiermee kan leiden tot synergie.
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Hoe werkt ons Comité
Na zo’n toespraak rijst de vraag of de activiteiten van het Comité
Maastricht Niou in lijn met deze aanbevelingen. Activiteiten die
wij ondersteunen worden niet door ons geïnitieerd. Deze worden
voorgesteld via onze contactpersoon Pierre Kaboré in Burkina
Faso. Hij is de coördinator van de lokale organisatie: ASDC
(l’Association Solidarité pour un Développement Communautaire).
Zie ook ander artikel in deze nieuwsbrief. Pierre is tevens gekozen
tot burgemeester van Méguet. Hierdoor hebben wij een directe
lijn met de lokale overheid. Activiteiten die wij ondersteunen zijn
daarmee goed ingebed in de lokale structuur. Groentetuinen,
een van onze kernactiviteiten, hebben als doel zowel het dieet
alsook de inkomenssituatie van de lokale bevolking te verbeteren.
Tomaten van Méguet zijn al een begrip in de omgeving. Alle
groentetuinen zijn aangelegd op aanvraag van de bevolking.
Ze voorzien in een behoefte, want ze breiden uit met nieuwe
belangstellenden die ook op een paar percelen groenten willen
verbouwen. Beheer van de groentetuinen is in handen van een
lokaal comité gekozen door de gebruikers van de tuinen.
Onze herbebossingsactiviteiten zijn niet inkomensgenererend.
Wel komen ze voort uit de behoefte van de lokale bevolking om
een halt toe te roepen aan de degeneratie van hun natuurlijke
omgeving. Dit is ook in lijn met het nieuwe beleid van de overheid
van Burkina Faso om het beheer van de natuurlijke omgeving bij
de bevolking te leggen. Een voorzichtig begin in de samenwerking
met Nederlandse bedrijven is gemaakt: momenteel worden in
onze tuinen groentezaden
uitgetest voor een ThaisTÉ M A A S
Nederlands bedrijf dat actief is
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Samenwerking met ASDC
ASDC is de afkorting van l’Association Solidarité pour un
Développement Communautaire. Deze organisatie is in 1994
opgericht met het motto “Ninsaala f meng na yidg yïnga, Yi f
toore˜ tõn-tõmda”. Dit betekent “de mens is zelf de maker van
zijn eigen ontwikkeling”. Het ASDC is de locale partner waar
ons Comité mee samenwerkt. De missie en doelstellingen van de
organisatie sluiten dan ook aan bij onze
uitgangspunten voor Groen voor
Burkina Faso. Het contact met het
ASDC is ontstaan via pater Walter
Oyaert en loopt nu via onze
contactpersoon Pierre Kaboré.
De zetel van het ASDC is in
Méguet. De organisatie omvat
de 25 dorpen van de gemeentes
Méguet, Kogho, Salogo (provincie
Ganzourgou) en Absouya (provincie
de l’ Oubritenga). De missie van de
organisatie is verbetering van de leefomstandigheden van de
bevolking door middel van gemeenschappelijke solidariteit.
Specifieke doelen zijn de toename van land- en bosbouwproductie
wat de voedselzekerheid moet verbeteren, het beschermen
van het milieu door (her-)bebossing, het verbeteren van de
toegang tot water, het stimuleren van vrouwenactiviteiten en het
verbeteren en ontwikkelen van opleiding en gezondheid. Het
ASDC hecht veel belang aan het verbeteren en verspreiden van de
kennis van landbouwtechnieken die moeten leiden tot een grotere
voedselproductie.
De projecten die het CMN ondersteunt vallen onder de missie van
ASDC met de aanleg van groentetuinen, de herbebossing, het
planten van fruitbomen en de daarbij behorende opleiding.
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Op www.burkinafasoplatform.
nl is informatie te vinden van
initiatieven voor Burkina Faso
vanuit Nederland.
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Redactie-adres:
Batterijstraat 9 B
6211 SE Maastricht
TEL.: 043 - 321 25 72
info@maastrichtniou.nl
www.maastrichtniou.nl

vor mgeving:

Egide Rutten
grafisch ontwerpbureau
Stichting comitÉ
maastricht - niou
ING Bank 507 307
SNS Bank 85.88.89.900

St. ALOYSIUSSCHOOL IN Actie voor Niou
Wij, de leerlingen van de groepen 7 en 8 van de
St. Aloysiusschool, hebben als kerstactie koffie,
thee en chocolade van Blanche Deal in kleine zakjes
gedaan en verkocht. Wij hebben in één week tijd
bijna @ 900,– ! voor de mensen en projecten in
Burkina Faso bij elkaar weten te brengen. We hebben
voor bijna @ 1.900,– verkocht, maar we moesten de
chocolade en de koffie ook inkopen. Dus dat moeten
we ook verrekenen. Vrijdag 17 december moesten
we in de klas al het geld tellen en berekenen wat we
hadden uitgegeven: wat het allemaal kost en wat we
hebben overgehouden. Dat is ook een leuke rekenles.
Het echte bedrag weten we pas als deze actie voorbij
is (er wordt nog steeds ’n beetje verkocht) en alles is
verrekend.
Iedereen wordt bedankt voor het brengen van ‘n …

Kerstgroet aan
Burkina

FOTO-OVERZICHT 2010

“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!

Wilt u ons steunen?
T.n.v. Stichting Comité Maastricht-Niou te Maastricht
ING Bank: 507 307
SNS Bank: 85.88.89.900

HET DODEBOMENPLAN
In het NRC van vrijdag 13 november 2010 publiceerde Gerbert
van der Aa onder deze titel een kritische noot bij het plan “Great
Green Wall” (zie Niou Nieuws september 2010).
Grote Groene Muur
De “Great Green Wall” is een project van elf Afrikaanse landen
om dwars door de Sahel, van Senegal (West-Afrika) tot Djibouti
(Oost-Afrika), een muur van bomen te planten. Het idee is om
oprukkende verwoestijning tegen te gaan. Verwoestijning is een
van de belangrijkste oorzaken van armoede. Bomen stoppen de
erosie, waardoor landbouwgewassen beter groeien.

”Om verwoestijning tegen te gaan kun je het best bestaande
bomen beschermen. Dat is veel goedkoper dan bomen planten.
Ontwikkelingsorganisaties steunen het planten van bomen alleen
maar om goede sier te maken. Het ziet er goed uit, maar levert
in de praktijk weinig op. Van de honderd nieuwe bomen leven
er na een paar jaar doorgaans nog maar een paar.” Onderzoek
gepubliceerd door het Amerikaanse IFPRI (International Food
Policy Research Institute) bevestigt dat het beschermen van de al
aanwezige wilde vegetatie veel effectiever en goedkoper is dan
bomen planten. Vooral in Niger en Burkina Faso is succes geboekt
met natuurlijke regeneratie, zoals wetenschappers deze methode
om verwoestijning te bestrijden noemen. Alleen al in Niger zijn
er zo volgens de onderzoekers de afgelopen twintig jaar naar
schatting twee miljoen bomen bijgekomen. Ook in andere media
wordt kritiek geuit op de Grote Groene Muur. Bijvoorbeeld in
een filmpje van nieuwsuur (zie www.nieuwsuur.nl/video/203904verwoestijning-in-mali.html). Hier wordt, in Malinese context, ook
een alternatief gegeven voor bestrijding van de verwoestijning
door de lokale bevolking.
Activiteiten van het Comité
In lijn hiermee is ook wat er gebeurt in de buurt van Méguet.
De mensen hier zijn ook steeds meer overtuigd van de positieve
effecten van natuurlijke regeneratie. Vandaar het animo om
bestaande bossen in de regio te beschermen. Het Comité
Maastricht Niou ondersteunt dit soort initiatieven, zoals het
‘forêt communal de Méguet’ bij het dorp Kakim (zie foto op
fotopagina).

Kritiek
Maar van verschillende kanten klinkt kritiek. Er is een groot
verschil van mening over de vraag of het planten van bomen wel
een effectief middel is tegen verwoestijning. De Zuid-Afrikaanse
klimatoloog Richard Washington vindt bomen planten verspilde
energie. Overal in de Sahel liggen (acacia)zaden, die bij regen
ontkiemen en een groen kleed van gras en jonge bomen doen
verschijnen. Bovendien neemt de hoeveelheid neerslag sinds
2000 toe. Maar regen is niet de enige factor die een rol speelt bij
de verwoestijning. Ook houtkap en grazend vee zijn belangrijke
oorzaken. Overal in de Sahel wonen grote groepen nomaden
die met kamelen, koeien, schapen en geiten de regen achterna
reizen. Naast vers gras vreten de dieren jonge boompjes. De
volwassen bomen sneuvelen vaak omdat de bevolking hout nodig
heeft om te koken.
Beschermen van aanwezige vegetatie
Econoom Korka Diallo, afkomstig uit Burkina Faso en nu
projectleider bij de African Development Bank in Tunesië, zegt:

Burkina Faso: een gouden jubileum (1960 -2010)
Op 11 december 2010 is de 50 jaar onafhankelijkheid gevierd
van Burkina Faso. Het thema van dit gouden jubileum is
“50 jaar bouwen aan een land: herinnering en hoop”. De
onafhankelijkheid van het toenmalige Opper Volta is op
5 augustus 1960 uitgeroepen door president Maurice Yaméogo.
Omdat deze dag midden in het regenseizoen valt, is de nationale
feestdag verschoven naar 11 december zijnde de dag van de
proclamatie van de republiek.In Bobo-Dioulasso, de economische
hoofdstad van het land, is op de Boulevard de l’Indépendance
een groots defilé gehouden waaraan ruim 7.000 militairen en
burgers meededen. Aan het defilé is ook deelgenomen door
legeronderdelen uit de omringende landen. Er was hoog bezoek
uit 23 landen, waaronder 11 staatshoofden. Het programma

van de festiviteiten begon een week eerder met een lintjesregen
waarbij 879 mensen zijn onderscheiden. Ook vond inauguratie
van verschillende wegen en gebouwen plaats, zijn culturele
en sportieve activiteiten in het land georganiseerd. Het feest is
afgesloten met een groots vuurwerk.

