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NIOU NIEUWS
PUBLICATIE VAN DE STICHTING COMITE MAASTRICHT - NIOU

Graag hadden we een uitgebreid 
(foto)verslag geplaatst van de 
lopende projecten door comitéleden 
die in oktober 2014 op veldbezoek 
zouden gaan. Helaas is dit 
bezoek uitgesteld vanwege de 
ebola-epidemie. Maar, zoals 
elders te lezen, hebben we onze 
vertegenwoordiger in het veld, 
Pierre Kaboré, deze zomer in Noord-
Frankrijk kunnen ontmoeten. En er 
is ook regelmatig mailcontact. Zo 
blijven we toch op de hoogte.

In het vorige Niou Nieuws werd het 
al aangekondigd: dit jaar nog wordt 
een begin gemaakt met het eerste 
deel van het nieuwe geïntegreerde 
bosbeheer project. Dit eerste deel 
wordt uitgevoerd door de bewoners 
van het dorp Kogo. Tot eind oktober 
waren ze druk met de oogst van de 
gewassen die in de regentijd groeien 
(zoals de granen sorghum en gierst). 
Maar nu is er een begin gemaakt 
met het klaarmaken van het terrein 
waar de tuinen komen.

En er was nieuws van de bestaande projecten. Zoals van de tuin 
in Immiga, die we vanaf 2012 steunen. Tijdens het regenseizoen 
is er op het terrein rijst geproduceerd. Nu wordt het weer 
klaargemaakt voor groenteproductie in de droge tijd.

Boeren, opgeleid in het Centre de Formation André Rieu, zijn 
gestart met tuinen in hun eigen dorp. Die tuinen fungeren als 
voorbeeldtuinen waarin ze technieken demonstreren die ze tijdens 
de opleiding geleerd hebben. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Start groenproject en ander projectnieuwS

Prettige Feestdagen
en een mooi groen 2015
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nieuwS MaaStricHt
Mango’s uit Burkina
Een verrassende ontdekking in Maastricht. Bij 
de natuurvoedingswinkel op de Rechtstraat zijn 
gedroogde mango’s uit Burkina Faso te koop.
De aankoop leidde tot de vraag hoe belangrijk de 
mango is voor de landbouw in Burkina Faso, met 
de wetenschap dat het CMN een fruitbomenpro-
ject is gestart in Méguet, waarbij de mango een 
van de meest geplante bomen is. Bij de projecten 
van het CMN staat de eigen voedselvoorziening 
voorop middels de groenteverbouw en sinds kort ook de fruitbo-
men. De mango is een heerlijke vrucht om zo te eten, maar laat 
zich dus ook goed drogen, waarmee de houdbaarheid van de 
vrucht verlengd wordt. In de wereldverkoop komen de meeste ge-
droogde mango’s uit Afrika, waarbij Zuid-Afrika met een aandeel 
van 50% in de handel wereldwijd de grootste leverancier is. Burki-
na Faso en Mali hebben samen een aandeel van 15%. Met name 
in het westen van Burkina Faso, waar ook de katoenverbouw 
plaatsvindt, is veel mango-productie. Burkinabé producenten zijn 
met een Zwitserse NGO eind jaren 
80 een project begonnen met het 
drogen van vruchten. Het drogen van 
mango’s wordt voornamelijk door  
vrouwen gedaan, in de maanden 
juni tot augustus. Het drogen van 
groente en fruit wordt steeds meer 
toegepast: ook uien, bonen, tomaten 
en okra’s worden gedroogd. 

Er zijn twee kwaliteiten van gedroogde man-
go: met en zonder de toevoeging van suiker. 
Suiker zorgt voor een zachter, geler en zoeter 
product. De gedroogde mango uit Burkina 
en Mali is echter ongezoet, fairtrade en 
biologisch gecertificeerd. Gedroogde mango 
is een belangrijk exportproduct geworden, 
waarbij Europa de grootste afnemer is.

Mango’s worden gedroogd 
in een séchoir. Er zijn verschil-
lende soorten van séchoirs, 
werkend op gas of zonne-
energie. Plakken gesneden 
mango worden op platen te 
drogen gelegd. De séchoir 
zorgt voor een continu, snel 
proces. Bij de start is de oven 
60 graden, wat aan het eind 
van de dag is teruggebracht 
tot 45 graden. Voor een kilo 
gedroogde mango is zo’n 12 á 
15 kilo verse mango nodig.

St. Aloysiusschool
De Kerstactie van december 2013 is een groot succes geweest. 
Het project van groep 7 en 8 was een geslaagde activiteit: leer-
zaam door informatie die de leerlingen krijgen over Burkina en de 
kennis die ze opdoen over het hele proces van afwegen, inpak-
ken en verkopen van de chocolade. De Kerstmarkt was een zeer 
geslaagde sfeervolle avond. Het Comité Maastricht-Niou is erg blij 
dat de school zoveel aandacht wil besteden aan onze projecten. 
Helaas is in het vorige Niou Nieuws niet vermeld hoeveel de actie 
totaal heeft opgebracht. En dat willen we toch graag bekend 
maken! De actie van 2013 heeft 3.000 euro opgebracht! Een fan-
tastisch bedrag wat door alle acties van de kinderen is samenge-
bracht. Heel hartelijk dank van het Comité Maastricht-Niou. 

Insecten eten
Het is in het nieuws: het eten van insecten als sprinkhanen, 
wasmotlarven en meelwormen. Er zijn circa 1.400 verschillende 
soorten insecten die voor de mens eetbaar zijn. Daarvan leeft 2% 
in Europa. Eetbare insecten leveren veel eiwitten; in vergelijking 
met ‘ander’ vlees groeien insecten veel makkelijker en gebruiken 
daarbij niet zoveel plantaardig voedsel; en in vergelijking met bv 
maïs hebben insecten een veel hoger proteïne gehalte. Kortom 
insecten kunnen een goede, duurzame en gezonde toevoeging 
aan het dieet kunnen zijn.
Overal in de wereld worden insecten gegeten, behalve in Europa 
en Noord Amerika. Maar dat gaat veranderen. Een Nederlandse 
supermarkt gaat insectenburgers en -ballen verkopen. Inmiddels 
zijn in Groningen en Haren deze producten al te koop. Hoe zal dit 
smaken? Waarschijnlijk iets lekkerder dan de ‘gewone’ gedroogde 
meelwormen en sprinkhanen die twee jaar geleden bij El Dunya 
in onze kraam namens de festivalorganisatie geproefd konden 
worden.

De lief-en-leed pot
Het Comité heeft een lief-en-leed pot. De leden betalen elke maand 2,5 euro. Alle mutaties worden 
keurig bijgehouden, op een hele nette overzichtelijke manier. Jaren terug is Sjo Nelissen begonnen dit bij 
te houden met papier en pen. Na jaren van turven was dit kartonnetje echt vol, er kon niets meer bij. Dit 
jaar moest worden gestart met een nieuw karton. Het oude karton is een foto waard.
De lief-en-leed pot wordt o.a. gebruikt voor de jaarlijkse borrel en BBQ, waarvoor het Comité naast 
de partners en familieleden ook oud-comitéleden en 
relaties uitnodigt. Op een mooie zomerdag in september 
hebben we een hele gezellige middag in de achtertuin 
van Michiel en Carin, die ons heel gastvrij onthaalden. 
Dit jaar waren o.a. aanwezig onze oud-voorzitter Sjef 
Vink, Egide (de vormgever van het Niou Nieuws en de 
ontwerper van het grote spandoek) en een delegatie 
van de St. Aloysiusschool. Het was, zoals altijd, een hele 
gezellige bijeenkomst waar de tijd is om verhalen over 
reizen en projecten te vertellen en over nieuwe acties na 
te denken.



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

ING Bank: IBAN: NL39 INGB 0000 5073 07
SNS Bank: IBAN: NL57 SNSB 0858 8899 00

“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!

Begin juli 2014 waren Pierre en zijn vrouw Thérèse in Séclin 
(Noord-Frankrijk). Een goed moment voor Fredric en Pierre om bij 
te praten. Naar aanleiding van het geplande projectbezoek in 
oktober 2014 hebben kinderen van Jos en Fredric vragen 
meegegeven voor Pierre.

1. kom je uit Burkina Faso?
 Ja, ik kom uit Burkina Faso dat betekent land van de integere 

mensen.
2. hoe vaak kom je op bezoek in Frankrijk en in Nederland?
 Sinds 1986 ben ik elk jaar op bezoek in Frankrijk geweest, en 

twee keer in Nederland.
3. Wat doe je in Burkina Faso?
 Ik werk aan de landbouw, ik heb voor de Verenigde 

Naties gewerkt, ik werk aan de projecten voor het Comité 
Maastricht-Niou en ik ben burgemeester van Méguet.

4. hoe ben je in aanraking gekomen met het Comité 
Maastricht-Niou.

 Ik heb het Comité leren kennen via pater Walter Oyaert: die 
pastoor was in Méguet. En via Loek Masthof, een vriend van 
Walter Oyaert, die de kerk in Méguet gebouwd heeft. Via hen 
heb ik Fredric leren kennen en zijn we samen naar Sabtenga 
gegaan om een project te bespreken. Zo is de samenwerking 
met het Comité begonnen.

5. hoe is de samenwerking met het Comité?
 Ik ben heel blij met het vertrouwen en de vrijheid die ik 

krijg van het Comité. De projecten van dit Comité zijn een 
voorbeeld, niet alleen voor Méguet maar ook voor Burkina 
Faso en West-Afrika. Ik wou dat er meer comités waren die zo 
werken.

6. komt je naam uit Burkina Faso?
 Mijn traditionele naam is Raogo, Pierre is mijn doopnaam. 

Kaboré is mijn familienaam en iedereen in Burkina Faso noemt 
me Pierre.

7. hebben jullie huisdieren in Burkina Faso?
 Net zoals hier hebben wij ook huisdieren zoals kippen, 

honden, katten, geiten, paarden en ezels.
8. in Nederland heeft bijna iedereen een auto. hoe 

vervoert men zich in Burkina Faso?
 Iedereen gaat hier met de fiets of te voet. In heel Méguet, 

met 34.000 inwoners, zijn er vier auto’s en sommige 
mensen hebben een brommer. 

9. Zijn er grote verschillen tussen huizen of de manier van 
wonen in Nederland en in Burkina Faso?

 Er is een heel groot verschil. Wij hebben pas sinds 2 jaar 
elektriciteit in Méguet maar nog niet iedereen heeft 
toegang. Voor water moeten de mensen 500 of soms 
wel eens 1000 meter lopen. Er zijn maar twee mensen in 
Méguet die internet hebben. Om te koken moet er hout 
gehaald worden. WC’s zijn er nog niet, men doet dat in een 
gat in de grond. Er wonen vier tot vijf mensen in een huis, 
in een huizengroep kunnen wel 20 tot 30 mensen wonen, 
meestal is dat familie. Het merendeel van de mensen in 
Méguet is Christen, dan heeft de man één vrouw. Er wonen 
ook moslims, bij dat geloof kan een man zeven tot acht 
vrouwen hebben. Ik ben katholiek en heb één vrouw, haar 
naam is Thérèse. Het is moeilijk om het verschil uit te leggen 
omdat er zo’n groot verschil is, jullie zullen het zelf wel zien 
als jullie hiernaartoe komen.

10. Gaan alle kinderen naar school in Burkina Faso?
 Niet alle kinderen gaan naar school, maar tegenwoordig wel 

zo’n 90% nu er in alle dorpen van mijn gemeente scholen 
zijn gebouwd. De kinderen kunnen naar school vanaf zeven 
jaar. Er zijn 25 basisscholen en maar drie middelbare scholen 
in Méguet, daar is dus niet voor iedereen plaats. 

11. Spreken jullie ook nog andere talen dan Frans?
 We hebben 

onze eigen 
moedertalen 
zoals Moré, Peul 
en vele andere. 
De kinderen leren 
op school Frans, 
geen Engels, voor 
de rest hebben 
ze ongeveer 
dezelfde 
vakken als in Nederland. Op school zijn er natuurlijk 
geen computers. Op school krijgen de kinderen een 
middagmaaltijd bestaande uit rijst, couscous of bonen. 
Sommige kinderen moeten elke dag twee kilometer naar 
school lopen en dus ook twee kilometer terug. 

Groetjes, isabel en Juul

interview Met pierre Kaboré



FNCOFOR
FNCOFOR (Fédération Nationale  des Communes Forestières)  
is een Franse organisatie die zich richt op beheer en behoud 
van bosgebieden. De organisatie heeft een internationale tak 
die lokale overheden ondersteuning biedt. De focus ligt op 
de ontwikkeling van de plaatselijke bevolking, de bestrijding 
van armoede op het platteland en de aanpassing aan de 
klimaatverandering. De internationale leden delen de sterke 
overtuiging dat de lokale bevolking zelf het meest deskundig is 
om bossen (en natuurlijke hulpbronnen) te beschermen. 

De internationale organisatie is in november 2009 opgericht. 
Sindsdien hebben veel lokale bosbouworganisaties uit 
verschillende landen zich hierbij aangesloten. Naast diverse 
Europese landen betreft dat ook Kameroen, Centraal-Afrika, 
Benin, Ivoorkust, Senegal, Burkina Faso, Ecuador, Albanië, Quebec  
en Libanon. In Burkina Faso hebben bosbehoud organisaties uit de 
regio Ganzourgou en Sablogo zich aangesloten. De projecten van 
het Comité Maastricht-Niou vallen onder de regio Ganzourgou. 

Situatie Burkina Faso
In oktober 2014 braken hevige onlusten uit nadat een wet was 
aangenomen waardoor de 63-jarige Compaoré zich opnieuw 
verkiesbaar zou kunnen stellen als president. Compaoré is zelf 
na een staatsgreep in 1987 president geworden. Sinds 1991 is 
Burkina Faso weliswaar een democratie, maar voor oppositie was 
geen ruimte noch voor vrije pers. De president leidde met harde 
hand het land. Compaoré kondigde 30 oktober de noodtoestand 
af na dagen van straatprotesten waarbij tienduizenden mensen 
in Ouagadougou betoogden tegen de nieuwe wet. Tijdens 
betogingen zijn het presidentieel paleis, het parlement en het 
gebouw van de staatstelevisie bestormd. De president is 31 
oktober afgetreden en in eerste instantie gevlucht naar Ivoorkust. 

Aanvankelijk nam het leger de macht over, wat op veel kritiek 
kwam te staan uit binnen- en buitenland. Volgens de oppositie 
was de opstand een volksopstand en mocht de macht daarom 
niet geclaimd worden door de militairen. Na protesten tegen 
het leger is op 17 november de ervaren diplomaat en voormalig 
minister van Buitenlandse Zaken Michel Kafando door de 
autoriteiten in Burkina Faso aangewezen als interim-president. 

Burkinabé zijn optimistisch
Op de valreep naar het nieuwe jaar een positief berichtje uit het 
NRC. De mensen uit Burkina Faso blijken de meest optimistische 
mensen ter wereld.

Zijn aanstelling is een eerste stap om het land democratischer te 
maken. 
Kafando is gekozen uit een groep van vijf kandidaten door een 
comité van militairen, de oppositie en traditionele en religieuze 
leiders. Eind volgend jaar moeten verkiezingen plaatsvinden.

Place de la Nation, ouagadougou

In oktober werd een internationale bijeenkomst gehouden 
in Parijs, waarbij Pierre Kaboré als vertegenwoordiger van 
Burkina Faso aanwezig was. Op deze bijeenkomst zijn ook 
de bosprojecten van ons Comité Maastricht-Niou zelfs op 
internationaal niveau opgemerkt.   

Meer informatie is te vinden via website:  www.fncofor.fr


