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NIOU NIEUWS
PUBLICATIE VAN DE STICHTING COMITE MAASTRICHT - NIOU

Het gaat goed met de bosbouwprojecten rond Méguet. 
Niet alleen willen steeds meer dorpsgemeenschappen hun 
bosgebieden beter gaan beheren en beschermen tegen 
degradatie. Ook van buiten de regio is er belangstelling voor 
de gedecentraliseerde aanpak, de aanpak vanuit de 
dorpsgemeenschap zelf. Zo ontving de regio Méguet begin 
oktober bezoek van de Franse ambassadeur in Ouagadougou. 
Hij werd vergezeld door enkele burgemeesters uit Frankrijk die 
geïnteresseerd zijn in het gedecentraliseerde bosbeheer, 
bosbeheer dat gedragen wordt vanuit de lokale gemeenschap. 
Zij overwegen ook vanuit Frankrijk dit soort projecten te gaan 
ondersteunen. In september meldt Pierre Kaboré vanuit Burkina 
dan ook dat er meer dan 10.000 planten in de kwekerijtjes in 
de dorpen klaar staan voor de herbebossing zodra in april het 
regenseizoen begint. 

Dat de bestaande activiteiten navolging vinden, blijkt uit het feit 
dat er in april een nieuwe aanvraag voor ondersteuning binnen 
is gekomen uit Burkina. Het betreft twee dorpen, Soidin en 
Baghin, in de regio rond Méguet. De bewoners van deze dorpen 
hebben zich georganiseerd om het bos bij hun dorp beter te gaan 

beschermen en de kale plekken 
in het bos te gaan herbeplanten. 
Ook willen ze maatregelen 
nemen tegen de 
bodemdegradatie van hun 
akkers. Door de onregelmatige 
en hevige regenbuien in 
combinatie met het reliëf vindt 
er veel geulerosie plaats: de 
vruchtbare bovenlaag spoelt weg. 
Aanleg van stenenrijtjes en de 
zaï-techniek kan dit voorkomen. 
Verder wordt ondersteuning 
gevraagd in technieken van com-
postering om met deze, door 
henzelf geproduceerde compost, 
de bodemvruchtbaarheid te 
verbeteren. Tevens willen de 
dorpelingen ook in de droge tijd 
voedsel produceren en zijn ze van 
plan twee tuinen aan te leggen.

Veel belangstelling 
Voor decentraal 
bosbeheer

Stenenrijtjes verminderen afspoeling van de vruchtbare bodemlaag

Nieuwe projecteN
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wilt u ons steunen?
T.n.v. Stichting Comité Maastricht-Niou te Maastricht
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“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 Burkinabè bedankt: Barka!

SluitiNG AmBASSAde iN 
ouAGAdouGou

nieuws uit burkina Faso 

Tour du Faso
Van 25 oktober tot 3 november is de negen-
daagse Tour du Faso gereden. Deze wieler-
wedstrijd maakt deel uit van de Africa Cup. 
Adboul Aziz Nikiéma is de winnaar van het 
eindklassement.

diVerSe 
NieuwSFeitjeS

In juni is de Nederlandse ambassade gesloten als gevolg van het 
besluit in 2011 om de partnerlanden voor ontwikkelingssamen-
werking te beperken tot 15 landen en de ontwikkelingsrelatie met 
Burkina Faso te beëindigen.

Het Nederlandse programma voor ontwikkelingssamenwerking in 
Burkina Faso begon met de grote droogte en hongersnood in de 
Sahel in de jaren 70. In 1975 opende Nederland in de hoofdstad 
Ouagadougou een ambassadekantoor dat in 1983 werd omgezet 
in ambassade. Samen met andere donoren hielp Nederland 
Burkina Faso zijn bestuur en beleid zo vorm te geven, dat het 
grondwater beter werd beheerd, dat meer kinderen naar school 
gingen, dat de gezondheidszorg beter werd en dat er betere 
landbouwplanning kwam. Dat heeft grotendeels gewerkt: hoewel 
de bevolking in Burkina Faso elke 20 jaar verdubbelt, is er sinds de 
jaren 70 geen grote hongersnood meer geweest.

De ambassade in de hoofdstad van Mali, Bamako zal voortaan 
de Nederlandse belangen in Burkina Faso behartigen. Ook heeft 
Nederland Silmiraogo Nabalma als honorair consul in Burkina Faso 
benoemd.

Net niet gekwalificeerd
Burkina Faso heeft het eerste voetbalduel met Algerije in de play-
offs om een ticket voor het WK in Brazilië gewonnen. De ploeg 
won op 12 oktober jl. met 3-2 van de Algerijnen. Helaas is de 
return op 19 november niet goed gegaan: de Burkinabè verloren 
met 1-0 van de Algerijnen, waardoor de ploeg zich niet meer kan 
kwalificeren voor het WK in Brazilië.

Irrigatie en nomaden
Makhtar Diop, de vicepresident voor Afrika van de Wereldbank, 
heeft een interessant artikel over irrigatie en nomaden geschre-
ven. Het artikel More Irrigation and Pastoralism Could Transform 
Africa’s Sahel Region is op 27 oktober jl. verschenen op de web-
site allafrica: http://allafrica.com/stories/201310270408.html.

Vrachtwagenbus in Burkina Faso
Het tv programma Metropolis had op 21 november als thema 
‘de bus’. Correspondent Koffi in Burkina Faso onderzocht waarom 
de bus eigenlijk nooit komt opdagen op het traject Tougan - Dî. 
De bussen blijken te zwak voor het hobbelige traject en daarom 
zet chauffeur Moussa nu een vrachtwagen in. Dit is voor de 
passagiers - zowel mens als geit - niet erg comfortabel maar 
ook niet erg veilig. Bekijk zijn reportage via de link: http://www.
metropolistv.nl/nl/themas/de-bus/vrachtwagenbus-in-burkina-faso.

Openbaar vervoer in Burkina Faso



Al heel wat jaren werkt het comité samen met de Aloysiusschool. 
Heel wat leerlingen hebben dus ook al activiteiten ondernomen, 
zoals kerstkaarten maken en verkopen, ter ondersteuning van 
projecten in Burkina. Voor een van de oud-leerlingen, Janneke 
Cox, leidde haar kennismaking met Burkina Faso op deze 
basisschool er toe dat ze tijdens haar studie geneeskunde hier 
onderzoek ging doen.  Nog steeds draagt ze Burkina een warm 
hart toe. Toen ze recent in het huwelijk trad met Didier Brouwers 
vroeg ze haar gasten geen cadeau maar een bijdrage aan een 
drietal goede doelen waaronder het CMN. Door dit initiatief 
hebben wij een mooi bedrag van het pas getrouwde paar mogen 
ontvangen!

moNdo Verde

Het comité was dit jaar één van de 240 deelnemers van de Charity 
Awards, een prijs in het leven geroepen door NRC media en 
bedoeld om charitatief Nederland te ondersteunen in het bereiken 
van haar doelgroep. De ingezonden advertenties werden door 
een vakjury beoordeeld. Helaas viel ons comité niet in de prijzen. 
Winnaars waren het Antoni van Leeuwenhoek Foundation  en 
Wakker Dier. 

nrc charity awards

Sinds 2012 heeft het comité een informatiepunt gevestigd in De 
Wereldtuinen van Mondo Verde, te vinden achter in de tropische 
tuin. Een informatiebord vertelt de bezoekers hoe het comité ac-
tiviteiten ondersteunt die Burkina groener moeten maken. Enkele 
malen per jaar kunnen bezoekers leden van het comité aantreffen 
die persoonlijke uitleg geven over de aanleg van tuinen in droge 
gebieden. 
Momenteel leven er binnen Mondo Verde ideeën om dit informa-
tiepunt verder uit te breiden met andere organisaties. Daardoor 
zou een groter publiek aangetrokken worden.  

donatie

Inzending van het comité voor de NRC Charity Awards



Op woensdag 18 december wordt weer de gezellige tweejaarlijkse 
Kerstmarkt op de St. Aloysiusschool gehouden. Nog op zoek naar 
kerstkaarten? Zelfgemaakte kaarten of kaarten uit Burkina Faso 
zijn volop te vinden. Laat je verrassen door het moois gemaakt 
door de kinderen. Of koop speciaal door Blanche Dael geleverde 
en door de schoolkinderen ingepakte thee of pinda’s. Het comité 
zal ook dit jaar weer aanwezig zijn en zorgen voor het schenken 
van een warm kopje koffie of thee van Blanche Dael. Een deel van 
de opbrengst komt ten goede aan het comité.

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

EL Dunya Festival 2013. Op Hemelvaartsdag was het comité 
natuurlijk weer aanwezig met een kraam op de mondiale markt 
bij de Onze Lieve Vrouwewal. Na het koude en natte festival vorig 
jaar, was het dit jaar gelukkig mooi weer, zodat het een plezier 
was om een dag aanwezig te zijn. De muziek- en dansoptredens 
zorgden voor een gezellige festivalsfeer.

ActiViteiteN iN mAAStricHt

De Sint Pietersberg was op zondag 8 september 2013 het decor 
voor de 5de editie van Festa Natura. Er was van alles te beleven. 
Van natuurwandelingen en grottentochten, een historische 
veldslag die werd nagespeeld tot de officiële opening van het 
gerestaureerde fort St.Pieter en een gezellige kraampjesmarkt 
op de nieuwe parkeerplaats. Er waren zo’n 50 kramen met 
activiteiten op het gebied van natuur, outdoor, vrije tijd en 
streekproducten. Het Comité Maastricht-Niou was ook aanwezig 
met een kraam. Het was een drukke dag, veel mensen hebben 
het evenement bezocht en er was veel belangstelling voor onze 
kraam.

Prettige Feestdagen
of in Mooré: nitaaBO

Rond kerst zie je in Burkina in de woonwijken vaak kerst-
stallen op straat. Ze zijn gemaakt van klei en geplaatst 
vóór de muur rond het huis.

KerStmArKt AloySiuSScHool

 El Dunya

Festa Natura


