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NIOU NIEUWS
PUBLICATIE VAN DE STICHTING COMITE MAASTRICHT - NIOU

DRIE NIEuwE BOSBEHEER pROjEctEN

➠ vervolg pag. 4

Eind 2013 heeft het Comité Maastricht-Niou een nieuwe pro-
jectaanvraag ontvangen uit Burkina Faso. De aanvraag omvat 
een integraal programma tegen de degradatie van bossen. Deze 
aanvraag heeft het Comité inmiddels gehonoreerd en we zijn er 
al voortvarend mee aan de slag! Het project is een gezamenlijke 
aanvraag van drie gemeenten in de provincie Ganzourgou: de 
gemeenten Méguet, Salogo en Kogo. Basis voor dit project vormt 
een nauwe samenwerking tussen de lokale bevolking, de verte-
genwoordigers van de drie gemeenten en de lokale organisatie 
A.S.D.C (onze partner in Burkina Faso).

Het project omvat de aanleg van 4 groentetuinen, 15 hectare 
herbebossing, de aanleg van een gemeenschappelijke boomkwe-
kerij en het opleiden van de bevolking. Onder herbebossing wordt 

verstaan de aanplant van bomen, de aanleg van brandgangen, 
het opstellen van regels voor gebruik van het bos en afspraken 
over de handhaving van die regels. Voor de aanleg van de groen-
tetuinen zijn waterpunten nodig. Bij de boomaanplant wordt 
Terra Cottem gebruikt om water lang vast te kunnen houden. 
Daarnaast is materiaal nodig zoals afrastering, grenspalen en/of 
bebording, gereedschap, zaden en planten. Onontbeerlijk voor 
het slagen van het project is de opleiding van de bevolking. Op al 
deze onderdelen levert het Comité Maastricht-Niou een finan-
ciële bijdrage. Dit integrale project is voor ons Comité een van 
de grotere projecten. Om het project in goede banen te leiden is 
het in drie deelprojecten gesplitst: één project per gemeente. De 
uitvoering van deze drie projecten zal zeker 
twee jaar duren.
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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 Burkinabé bedankt: Barka!

SpeCiaaL LeSprOgramma Op... 
In een speciaal lesprogramma hebben leerlingen van de St. Aloysiusschool eind 2013 kennis gemaakt met het 
productieproces van de koffiebranderij en theepakkerij Blanche Dael in Maastricht. Doel van dit programma was 
leerlingen kennis te laten maken met het productieproces: van het moment dat de ruwe koffie, thee en chocolade 
bij Blanche Dael binnenkomt, via de verwerking ervan, tot de verkoop aan de klant. De leerlingen hielpen mee 
met het verpakken van thee en chocolade en daarna met de verkoop. De opbrengst was traditie getrouw voor de 
goede doelen van het Comité Maastricht-Niou. Het doel van dit lesprogramma was ook gericht op het informeren 
van de leerlingen over het leven in Burkina Faso. 

We kregen van alles te weten over de koffieplantages in 
de wereld en hoe koffie en thee gemaakt wordt. Daarna 
werd er op school heel veel chocolade en thee ingepakt 

en afgewogen. In december 
werd alles verkocht. Met de 
verkoop van de chocolade 
en de thee werd € 1125,- 
verdiend. Een paar weken 
geleden waren we in de 
koffiebranderij op bezoek 
geweest om alles te bekijken. 
We kregen allerlei informatie 
over koffie en thee. Die ene 
meneer wist heel veel over 
thee te vertellen. We hebben 
toen ook zelf allemaal 
verschillende soorten thee 
mogen proeven.

➠

Het Comité Maastricht-Niou bedankt de leerlingen voor hun 
tomeloze inzet en natuurlijk Blanche Dael om dit allemaal 
mogelijk te maken! Ook dit jaar heeft deze actie samen met 
de traditionele Kerstmarkt weer een schitterend bedrag 
opgehaald. Met de opbrengst worden voor de boeren 
in Burkina Faso gereedschappen gekocht voor de aanleg van 
groentetuinen en het planten van bomen. 



In de maand november en december van 2013 
werkte groep 8 hard voor het goede doel 
(een dorpje Niou in Burkina Faso). Eerst werd 
koffiebranderij Blanche Dael bezocht. Daar komen 
wel heel zware zakken binnen uit Colombia en 
andere landen. Die zakken zijn niet op te tillen. 

Op bijgaande foto worden de chocolade boontjes en sterretjes 
met een lepel en een bekertje heel netjes op de gewenste 
hoeveelheid al voorverpakt. Daarna gingen we de bekers 
afwegen. Het moest allemaal kloppen. In elk zakje kwam evenveel 
gram zitten. 

In de klas kwam meneer Frans Rutten van het 
Comité Maastricht-Niou verhalen vertellen 
over Niou in Burkina Faso. Zo kwamen we te 
weten wat er met het geld gaat gebeuren. Het 
was hartstikke interessant. We hebben ook 
een filmpje gezien. Zo konden we zien hoe de 
mensen vechten tegen de verwoestijning, hoe 
de mensen wonen en hoe ze daar bomen in een 
heel droog gebied toch laten groeien. 

Op woensdag 18 december 2013 hadden we kerstmarkt. Toen 
was alle chocolade en thee al uitverkocht!! Maar we hadden ook 
nog houten kerstboompjes gemaakt om te verkopen voor het 
goede doel. We hadden veel plezier in onze kraam en we hebben 
goed verkocht.
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aCtiViteit iN maaStriCht:  eL DuNya

Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei, was het jaarlijkse El Dunya 
festival bij de Onze Lieve Vrouwewal. Op de mondiale markt  
waren veel Maastrichtse stichtingen aanwezig. Er waren ook 
veel kraampjes met fair trade producten. En natuurlijk ontbrak 
het niet aan lekker eten. Het was een gezellige festivalsfeer met 
afwisselende soorten van muziek en dansoptredens. Dit jaar 
gelukkig geen regenbuien zoals in 2013, maar een droge frisse 
middag. Een goede omgeving om de activiteiten van het Comité 
Maastricht-Niou onder de aandacht te brengen. Zoals altijd was 
de kraam voorzien van veel informatie over Burkina Faso en over 
de projecten. Naar aanleiding van ons Fruitbomenproject lagen 
er mango’s in de kraam en werd gedroogde mango uitgedeeld. 
Een leuk gebaar waarmee ook de aandacht gevestigd werd op de 
overige projecten. Er waren redelijk wat belangstellenden. Dit jaar 
was er veel belangstelling voor de ansichtkaarten uit Burkina Faso: 
kaarten met mooie textielprints en handgeschilderde kaarten. De 
verkoop is een leuke opbrengst en de kaart is een mooie reminder 
voor de mensen om te denken aan het Comité Maastricht-Niou.

Comité Maastricht-Niou zet zich al jarenlang in voor 
verantwoord gebruik en herstel van bodem, water en 
begroeiing. Het in 2007 gebouwde “Opleidingscentrum 
André Rieu” biedt behalve alfabetiseringscursussen, ook 
onderricht in landbouwtechnieken en coördineert de uitvoering 
van projecten, zoals bijvoorbeeld de (her-)bebossing. De 
aanleg van groentetuinen zorgt niet alleen voor een gezonde 
aanvulling bij de dagelijkse maaltijd, de verkoop ervan 
financiert beheer en exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen 
(zoals akkerbouw, houtproductie, medicinale producten) en 
biedt de kinderen toegang tot onderwijs.

➠ vervolg van pagina 1 Deze drie projecten sluiten goed aan op 
de beweging die in Burkina Faso gaande 

is. In Burkina Faso is een proces van decentralisatie aan de gang. 
In de wet is vastgelegd dat lokale plattelandsontwikkeling nu een 
taak is van de gemeenten. Op het platteland neemt de bevolking 
sterk toe en kan de bevolking nauwelijks financieel rondkomen. 
Deze situatie leidt tot een toenemende druk op het grondgebruik 
en daarmee tot een degradatie van de natuurlijke omgeving. Over 
het gebruik van grond ontstaan conflicten, voedselschaarste moet 
op korte termijn worden opgelost en op de langere termijn is het 
uitdenken en doorvoeren van veranderingen noodzakelijk. Het zijn 
zeer complexe problemen waar de gemeenten voor gesteld staan.

Door de verantwoordelijkheid voor de lokale ontwikkeling zijn 
de gemeenten direct betrokken bij de ontwikkeling van land-
bouw- en bosgebied. De inkomsten uit de land- en bosbouw zijn 
namelijk de belangrijkste middelen van bestaan voor de plat-
telandsbevolking. Op deze manier maakt het beheer en behoud 
van landbouw- en bosgebieden deel uit van het takenpakket van 
de gemeente. Er zijn verschillende problemen te signaleren bij het 
huidige bosbeheer. De omvang van de bossen zijn sterk afgeno-
men door de enorme, niet gecontroleerde houtkap ten behoeve 
van de productie van houtskool. Hierbij spelen ook eigendoms-
rechten een rol. Daarnaast leidt een uitbreiding van de landbouw 
en veeteelt tot overexploitatie van de gronden. Dit heeft uitput-
ting van de grond tot gevolg.
 
Het nieuwe beleid en de daarop aangepaste regelgeving moet 
in Burkina Faso uiteindelijk leiden tot een goede samenwerking 
van alle gebruikers. Om duidelijkheid te krijgen worden momen-
teel de bos- en landbouwpercelen vastgelegd en beschreven in 
een bestemmingsplan. Het doel hiervan is om conflicten over de 
toegang tot en het gebruik van gronden te voorkomen. Herstel 
van landbouwgronden en bosgebieden moet plaatsvinden ten 
gunste van de levensbehoeften van de bevolking, bijdragen aan 
de lokale ontwikkeling en aanzetten tot verduurzaming van de 
landbouw en veeteelt. Door een verbetering van het bosbeheer 
moet de kwaliteit en de waarde van de bossen toenemen. Onder 
het toenemen van de waarde van de bossen wordt verstaan het 

versterken van de agro-pastorale productie, het ontwikkelen van 
nieuwe banen in de bosbouw en het generen van inkomsten voor 
de gemeenten. Hierbij kan gedacht worden aan de levering van 
hout en houtskool aan dorpen en steden in de buurt of zelfs aan 
de hoofdstad Ouagadougou.

De drie bosbeheer projecten passen qua opzet volledig binnen het 
nationale beleid van Burkina Faso. De projecten passen ook prima 
binnen de doelstelling van het Comité Maastricht-Niou: ‘ontwik-
keling van bossen en groentetuinen waarbij het initiatief ligt bij de 
lokale bevolking’. Het Comité Maastricht-Niou wil daarom graag 
deze drie projecten ondersteunen en vraagt daarbij uw hulp.


