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INFORMATIEPUNT IN MONDO VERDE

NIOU NIEUWS
PUBLICATIE VAN DE STICHTING COMITE MAASTRICHT - NIOU

Het Comité Maastricht-Niou is sinds de zomer 
2012 vertegenwoordigd in De Wereldtuinen 
van Mondo Verde te Landgraaf. 

Onder de uitdagende naam van “Woes-
tijntuinen” vertegenwoordigt Niou naast 
alle modeltuinen die Mondo Verde rijk is, 
de tuinen die “van levensbelang” zijn. Wel-
licht kent iedereen wel de prachtige Itali-
aanse, bijzondere Japanse en statige Engelse 
tuinen die in Mondo Verde te bewonderen 
zijn. De woestijntuin van Niou voegt iets toe 
aan het educatieve programma door stil te 
staan bij groen als een essentieel element 
van leven. In de tropische hal hebben we 
een informatiepunt gecreëerd waar we de 
bezoekers informeren over onze bijdrage 
in de groenontwikkeling in Burkina Faso. In combinatie met een 
nieuwe website www.woestijntuin.nl schetsen we de aanpak naar 
een groene ontwikkeling: tuinen, bossen en kennis. Uiteraard 
treft u onze leden geregeld aan bij het informatiepunt zodat we 
de Mondo Verde bezoekers ook persoonlijk uitleg kunnen geven 
over de mogelijkheden van woestijntuinen en meer specifiek onze 
inspanningen in Burkina Faso.

We zien onze presentatie op Mondo Verde tevens als een uit-
gelezen kans om ook scholieren te bereiken die een schoolreisje 
naar de Wereldtuinen maken. Mondo Verde biedt scholen een 
compleet pakket speel- en leerplezier. Onderdeel van dit pakket 
is uiteraard ook een speurtocht met workshops, waar het Comité 
Maastricht-Niou per 2013 nog een bijdrage aan zal leveren. Zo 
komen ook kinderen in aanraking met het belang van groenont-
wikkeling in landen zoals Burkina Faso.
Met gemiddeld 150.000 bezoekers per jaar en een directe relatie 
tot ‘groen’ biedt Mondo Verde ons de mogelijkheid om een breed 
publiek te informeren over onze activiteiten.

Mede dankzij de belangeloze ondersteuning van installatiebedrijf 
Jos Bastiaens uit Maastricht hebben we ons informatiepunt recent 
kunnen inrichten en openen. Het Comité Maastricht-Niou heeft 
daarmee een permanente presentatie verwezenlijkt die we op 
drukke dagen en eventueel bij schoolbezoeken uitbreiden met 
demonstratie materiaal en een persoonlijke toelichting. 
Kom ons bezoeken in een wereld van groen!
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Begin juni kreeg ik van Pierre 
bericht dat hij naar Europa 
zou komen. Hij was samen 
met zijn vrouw en een 
dansgroep uitgenodigd voor 
het Fête des Harengs (ja, 
inderdaad het haringfeest) 
van het stadje Seclin in het 
noorden van Frankrijk, in de 
buurt van Lille. Meguet is 
al enkele jaren een zuster-
gemeente van Seclin. Pierre 
is een graag geziene gast 
op het stadhuis en in het 
centrum van Seclin.

Omdat een bezoek aan 
Maastricht dit keer niet 
mogelijk was, vertrokken 
Frans, Madeleine en ik in de 
vroege ochtend van vrijdag 22 juni naar Seclin voor een afspraak 
met Pierre. Het was, zoals altijd, een zeer inspirerend gesprek 
waarbij we de afgelopen projecten, lopende programma’s en de 
toekomst uitgebreid hebben kunnen bespreken (hierover in het 
volgende Niou Nieuws meer). Onze discussie werd kort onderbro-
ken door een telefoontje vanuit Burkina. Het was de minister van 
Landbouw die graag de mening van Pierre wilde weten voordat hij 
over een kwestie een beslissing nam. Ja, onze vriend Pierre heeft 
met zijn projecten veel erkenning gekregen binnen, maar ook bui-
ten Burkina Faso. Zo heeft bv. ook de Wereldbank hem benaderd 
met een projectvoorstel, maar dit heeft Pierre beleefd afgewe-

zen. Pierre wil nl. geen 
projecten, hoe goed 
ook, van andere partijen 
uitvoeren. Hij gelooft in 
de eigen kracht van de 
bevolking van Burkina. 
Door de juiste begelei-
ding weet hij dorpen 
en dorpelingen zichzelf 
te laten organiseren en 
over hun wensen na te 
denken. Ook dienen de 
dorpen eerst zelf te be-
palen hoe ze een project 
gaan aanpakken en het 
werk met de opbrengs-
ten gaan verdelen. Pas 
als dat klaar is, gaat 
Pierre kijken of hij de 
benodigde financiën kan 

verkrijgen. En hij weet dat hij met bos-, tuin- en andere groenpro-
jecten altijd bij ons aan kan kloppen.

Ook nu bedankte Pierre ons comité en al haar donateurs voor de 
jarenlange ondersteuning om de Burkinabé te helpen in hun eigen 
ontwikkeling. Ook prees hij onze manier van aanpak die zo uit-
stekend past bij zijn visie op ontwikkeling. U kunt zich voorstellen 
dat Frans, Madeleine en ik weer zeer gemotiveerd en geïnspireerd 
huiswaarts reden. We zijn met z’n allen bezig met zeer zinvolle en 
waardevolle projecten. Barka!
 Fredric Petit

• De nieuwe ambassadeur van Burkina Faso in België, monsieur M. Frédéric Assomption Korsaga (die 
ook Nederland, Luxemburg, Groot-Brittanië en Ierland vertegenwoordigt) is benoemd tot Ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire. En toeval of niet, hij komt uit de omgeving van Meguet.
De voormalige ambassadeur de heer Kadré Désiré Ouédraogo is benoemd tot president van de 
ECOWAS Commissie, de economische gemeenschap van West-Afrikaanse landen. Op 16 juni 2012 
organiseerde het Platform Burkina Faso samen met de vereniging Faso Yelle een afscheidsbijeenkomst.

• De situatie in buurland Mali heeft zijn weerslag op Burkina Faso. De controle in het land is versterkt 
door verscherpte aandacht van politie en leger. In het noorden is het onrustig, mede door de Toearegs 
die uit het Islamitische noorden van Mali worden verdreven. De minister van Buitenlandse Zaken is in 
augustus naar Mali geweest om hierover te praten met een Islamitische oorlogsheer. 
De opvang van de ongeveer 70.000 tot 100.000 vluchtelingen uit Mali is problematisch. Als gevolg 
van de droogte in 2011, de mislukte oogsten en geringe groei van de gewassen, zijn de voedselprijzen 
momenteel zeer hoog. Er zijn nu al grote problemen in de voedselvoorziening en de UNHCR en WFP 
verwachten zelfs serieuze tekorten in de voedselvoorziening vanaf september. Het is een probleem 
dat niet snel te verhelpen is, mede door de tijd die nodig is om voedsel naar Burkina te transporteren. 
Verder zijn water, sanitair en huisvesting een knelpunt. De FAO waarschuwt voor de gevolgen van de 
oorlogssituatie op de veestapel van de boeren en de nomaden. 

• In het 265 ha grote stadspark van Ouagadougou ‘Bangr-weogo’ zijn op 27 augustus jl. 400 bomen 
geplant door het Ministerie van Communicatie. In het kader van de nationale herbebossingscampagne
heeft de overheid bepaald dat elk ministerie of instituut in Burkina 1.000 bomen moet planten. Het 
Ministerie van Communicatie is dus al aardig op weg dit doel te bereiken.

• Namens Burkina Faso namen 5 atleten deel aan de Olympische Spelen in Londen. De Burkinabé 
judoka Severine Nebie trof als tegenstandster de Nederlandse Elisabeth Willeboordse. De wedstrijd 
werd gewonnen door de Nederlandse.

• In Burkina Faso is momenteel veel regen gevallen, voldoende voor de landbouwgewassen. Een 
overstroming in de stad Dori (op 271 km ten noorden van Ouagadougou), heeft 150 huizen doen 
instorten, waardoor 86 families gedwongen zijn hun toevlucht te nemen in scholen die wegens 
vakantie leegstonden, aldus de lokale autoriteiten van Dori.

BURKINO FASO IN HET NIEUWS



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 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!

DE VISIE EN AANPAK VAN PIERRE

Zoals u moge-
lijk uit eerdere 
uitgaven van ons 
Niou Nieuws 
heeft gecon-
cludeerd, is het 
succes van Pierre 
niet onopgemerkt 
gebleven. 

In februari van 
dit jaar was hij 
gastspreker op 
een congres 
in Parijs over 
tropische bossen, 
en heeft daar 
een presentatie 
gegeven over 
‘de rol van lokale 
gemeenschappen 
in het beheer van 
tropische bossen’. 
In deze lezing 
verwees Pierre ook naar ons comité dat hem 
financieel heeft ondersteund bij de realisatie 
van dit project. Ook in september is Pierre 
wederom in Frankrijk om te praten over het 
beheer van tropische bossen, onder andere 
met de Franse minister van landbouw. Daar-
naast heeft Pierre gesproken op conferenties 
in Kameroen en Benin en ontvangt hij in 
Meguet delegaties uit Burkina, West-Afrika 
en Europa.
 
Wat maakt Pierre bijzonder? 
Het antwoord is zijn visie en aanpak. Pierre voert geen projec-
ten uit van ontwikkelingsorganisaties. Hij staat voor en gelooft 
in de kracht van zijn eigen mensen, de Burkinabé. Maar deze 
mensen moeten wel begeleid worden in het proces van hun 
eigen ontwikkeling en dat doet Pierre. Als eerste gaat hij in ge-
sprek met de lokale gemeenschap om de uitdagingen (proble-
men) in kaart te brengen. Daarna neemt de gemeenschap het 
besluit om de eigen bevolking te gaan ondersteunen met een 
groen project. Vervolgens worden alle belanghebbenden in 
kaart gebracht en wordt door de gemeenschap met hen over 
hun belangen gesproken. Daarna komt mogelijk de belang-
rijkste stap: het bewustwordingsproces van de bevolking en 
de belangrijkste opinieleiders omtrent de kansen en verant-
woordelijkheden van het project. Vertegenwoordigers van de 
gemeenschap vormen dan een comité van beheer die voor het 

project verant-
woordelijk is. Zo 
worden bij een 
bosproject afspra-
ken gemaakt over 
wie vruchten mag 
plukken, wie het 
hout mag kappen 
en aan wie de 
opbrengsten 
ervan ten goede 
komen. Wie het 
onderhoud doet 
aan de brand-
gangen en het 
onkruid, waar het 
vee mag grazen, 
of en waar vuur 
gemaakt mag 
worden, of er 
mag worden 
gejaagd ect etc. 
Pas als al deze 
zaken tot ieders 

tevredenheid zijn besproken en besloten, 
neemt Pierre contact op met ons comité voor 
ondersteuning. Pierre laat zich niet onder 
druk zetten door ontwikkelingsinstanties of 
door de lokale gemeenschappen. Pas als aan 
de bovengenoemde voorwaarden is voldaan, 
kan een project met succes worden uitge-
voerd.
 

Aansluiten bij lokale wensen en mogelijkheden
Dit lijkt vanzelfsprekend en logisch. Helaas lezen we ook met 
enige regelmaat in de krant, dat welbedoelde ontwikkelings-
hulp niet het juiste effect resulteert. Als we niet aansluiten bij 
de wensen en mogelijkheden van de lokale bevolking, is de 
kans op mislukken groot. Daarom is het zo belangrijk dat wij 
de mensen van Burkina helpen bij hun eigen ontwikkeling. Of 
zoals de trouwe Niou Nieuws lezers zich nog kunnen herinne-
ren van onze oude slogan: aide toi en le ciel t’aidera. In goed 
Nederlands; help jezelf en de hemel zal je ondersteunen.
 
Wij zijn heel blij met Pierre als contactpersoon, juist vanwege 
zijn vakkundige aanpak en visie. Gelukkig heeft Pierre ook ons 
verzekerd dat hij zeer tevreden is over de samenwerking met 
ons comité, die uitstekend aansluit bij zijn manier van werken 
en de manier waarop Burkina zich verder wil ontwikkelen. We 
gaan zo door !



ACTIVITEITEN IN MAASTRICHT

El Dunya
De activiteit waar het 
Comité Maastricht-Niou 
een week later aan 
deelnam had een meer 
mondiale focus. Op 6 mei 
barstte in de stromende 
regen het festival “EL 
DUNYA”(de wereld) los op 
de Onze Lieve Vrouwewal 
en in het stadspark. De 
millenniumdoelstellingen 
werden belicht vanuit 
organisaties die allen 

hun eigen doel en land in het zonnetje zetten. Zo was er een 
Chinese leeuwendans in prachtige kleuren en een Ivoriaanse 
dansgroep op blote voeten. Daarnaast was er een Afghaanse 
modeshow en stonden er veel kraampjes met voorwerpen uit 
ontwikkelingslanden, die ten bate van projecten in die landen 
gekocht konden worden. In sommige kraampjes werd ook uitleg 
gegeven over de getoonde voorwerpen en over degenen die ze 
gemaakt hadden.
Comité Maastricht Niou was ruim vertegenwoordigd en – hoe 
vreemd het ook klinkt - omdat het koud en nat was (het grasveld 
was nauwelijks te belopen) konden de bezoekers optimaal 
profiteren van onze extra aandacht. Wij verkochten niets, dat was 
ook niet onze bedoeling, maar men was zeer geïnteresseerd in 
onze projecten en in onze manier van werken. Zeker een aanrader 
om volgende keer weer mee te doen!

Het comité was afgelopen voorjaar weer bij verschillende 
evenementen in Maastricht aanwezig om Burkina Faso, en de 
activiteiten die daar door ons ondersteund worden, onder de 
aandacht te brengen. 

Lichtenberg lentefeest
Zo stonden we op 29 april jl. met een stand op het Lichtenberg 
lentefeest op de Sint-Pietersberg. Dat werd dit jaar voor het 
eerst georganiseerd door Natuurmonumenten, het CNME, 
IVN Maastricht en Stichting Oud St. Pieter. Veel vooral lokale 
organisaties die zich bezig houden met natuur en duurzaamheid 
presenteerden zichzelf en organiseerden verschillende activiteiten 
voor het publiek: zo kon je lokale producten proeven, was er 
een koortje, kon men braakballen pluizen, mochten kinderen 
meedoen aan een doe-speurtocht en waren er verschillende 
creatieve workshops. Tevens was het mogelijk om een wandeling 
in het bos te maken o.l.v. een boswachter. De ‘groene’ activiteiten 
van ons comité pasten dus mooi in dit kader. 
Het publiek kwam in grote getale want het 
weer was prachtig en zo werd de naam 
‘lentefeest’ dan ook grote eer aan gedaan!

Nieuwe penningmeester
De nieuwe financiële man van het comité is Michiel Radder, 
inmiddels al weer een aantal jaren lid van het Comité en dus goed 
bekend met de projecten die gesteund worden. Hij heeft deze 
taak overgenomen van Sjo Nelissen. Sjo die al jaren lid is van het 
comité en dat hopelijk ook nog vele jaren zal blijven, heeft de 
financiën altijd met veel zorg beheerd. Waarvoor het comité hem 
heel veel dank verschuldigd is. De nieuwe penningmeester heeft 
naar aanleiding van het bezoek aan Pierre Kaboré, onlangs geld 
over kunnen maken naar Burkina Faso vanwege de afronding van 
een project en het opstarten van nieuwe projecten.

Lichtenberg lentefeest

El Dunya


