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Stand van zaken projecten
bossen. Daarnaast zijn herbebossingsactiviteiten uitgevoerd.
Ook bij de bosbouwprojecten is de opleiding van mensen een
belangrijk programma onderdeel. Na akkoord door het Comité is
het tweede en laatste gedeelte van de financiering aan Méguet en
Kogo overgemaakt.

Sinds een aantal jaar is het Comité bezig met de uitvoering van
het ‘Programme Intégré de Lutte contre la dégradation des Forêts
naturelles dans les Communes de Méguet, Salogo en Kogo’. De
projecten Méguet en Kogo zijn respectievelijk gestart in 2014 en
2015. Van deze twee projecten hebben we van Pierre Kaboré een
tussenrapport ontvangen. Inmiddels zijn twee groentetuinen in
Méguet en een tuin in Kogo aangelegd. Zestig mensen werken in
deze tuinen en ze hebben allemaal hiervoor een training gevolgd.
Er worden onder meer tomaten, kool, uien en aubergines
gekweekt. Daarnaast zijn er twee boomkwekerijen opgezet, een
in Méguet en een in Kogo. In 2016 zijn circa 7.000 boompjes per
kwekerij geproduceerd. Gezien de grote vraag naar planten en
bomen is het doel om de productie in de kwekerijen te verhogen.
Ook is er een start gemaakt met de aanleg van drie nieuwe

In het vorige nummer van het Niou Nieuws (augustus 2017)
hebben we al bekend gemaakt dat met het project in Salogo
gestart is. Een nieuwe projectaanvraag heeft het Comité in
september 2017 ontvangen van ASDC via Pierre Kaboré. Het
doel van dat project is het verbeteren van de productie van twee
bestaande groentetuinen. Het Comité bestudeert momenteel de
aanvraag.

Kerstmarkt St. Aloysiusschool
Woensdag 20 december is er weer de kerstmarkt van de
St. Aloysiusschool. Het is altijd een heel gezellige markt op het
schoolplein waarbij alle groepen, van de jongste tot de oudste,
kerstartikelen verkopen. Alles is zelf gemaakt in de klas. Voor
moeders en vaders, oma’s en opa’s, leerlingen en leerkrachten
een leuke manier om in de kerstsfeer te komen. Het Comité
is uitgenodigd voor de kerstmarkt. We helpen een handje
mee door koffie, thee en chocolademelk te schenken. Van
de opbrengst van de kerstmarkt is een deel bestemd voor de
projecten van het Comité Maastricht-Niou.

Prettige feestdagen
1

en een mooi groen

2018..!

Ouaga Girls
“Hoe ga je ooit iemands vrouw zijn en zwanger worden, als je de
hele tijd onder een auto hangt?”. “Maar als je werkt, zit je haar
dan niet in de weg?”. “Stop daarmee en doe liever iets normaals,
zoals kapper of secretaresse worden”. Dit is wat de vrouwen uit
Burkina Faso die een opleiding volgen tot automonteur, vaak te
horen krijgen.
Toen Theresa Traore Dahlberg (34) vier jaar geleden naar het
West-Afrikaanse land ging, wees iemand haar op een feministisch
project in de hoofdstad Ouagadougou: een meisjesschool voor
monteurs. Ze besloot de studenten in hun laatste jaar van de
opleiding te volgen met haar camera. Daaruit ontstond de
documentaire Ouaga Girls, die te zien was op het Internationale
Documentaire Filmfestival Amsterdam (IDFA).
Link naar film: https://www.idfa.nl/en/film/f4ed6340-c17f-48df8ce6-3f5150a4f2a2/ouaga-girls

Uitvouwbare tuin
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Tijdens de Dutch Design Week 2017 in Eindhoven werd een
ontwerp van Thom Bindels getoond, getiteld: ‘Desert Pioneer’.
Het is een uitvouwbare instant-tuin van karton en zaden van
pionierplanten, bedoeld als aanzet tot een ecosysteem. Half
ingegraven in dorre grond moet hij erosie tegengaan en leiden
tot pioniervegetatie. Dat groen stimuleert de komst van ander
groen en zorgt voor een betere waterhuishouding. Thom haalde
zijn inspiratie uit een documentaire over de Chinees-Amerikaanse
ecoloog John D. Liu, die bezig is wereldwijd woestijnen te
vergroenen en biodiversiteit te
herstellen.
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De 23ste VN Klimaattop vond van 6 tot 17 november 2017 plaats in
Bonn. Het nader uitwerken van het klimaatverdrag van Parijs was de voornaamste opdracht van deze
tussentop, die werd voorgezeten door de Fiji-eilanden. Eind 2015 bond de wereld in Parijs de strijd aan
met de opwarming van de aarde. De opwarming van de aarde zou gereduceerd moeten worden tot
maximaal 2 graden Celsius.
Er is meer ambitie, leiderschap en samenwerking nodig om klimaatverandering tegen te gaan. Dat zei
António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN), tijdens de Klimaattop in Bonn.
De CO2-uitstoot moet snel dalen, wil de wereld de klimaatbeloften uit het Parijs-akkoord van 2015
waarmaken. Juist tijdens de top werd bekend dat de CO2-uitstoot in 2017 weer is gestegen na drie jaar.
De afgelopen jaren daalde de kooldioxide-uitstoot ook niet, maar bleef in elk geval stabiel.
De 195 deelnemende landen zijn het eens geworden over het opstellen van een stappenplan vóór de
volgende klimaattop, in 2018 in Polen. Daarin moet onder meer staan hoe landen de uitstoot van CO2
meten en rapporteren en hoe de uitstoot van broeikasgassen door alle landen op een vergelijkbare
manier kan worden berekend.
De gevolgen van de klimaatverandering kunnen de Sahel regio (waaronder Burkina Faso) beïnvloeden
door de verandering in het patroon van regenval. In de Sahel valt jaarlijks gemiddeld 600 mm regen.
Het regenseizoen is kort, het droge seizoen is lang. Het tekort aan water, het risico van droogte en
verdamping zullen effect hebben op de opbrengsten in de landbouw. Daarnaast zal klimaatverandering
ook leiden tot hogere temperaturen, wat weer invloed heeft op de landbouw maar ook op de kans van
het ontstaan van bosbranden.

Graphic designer

Stichting comitÉ
maastricht - niou
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Nieuwe leden gezocht !
We zijn op zoek naar enthousiaste mensen uit Maastricht en omgeving om ons
mooie Comité te versterken. Onderschrijf je onze groene doelen? Ligt je hart deels in
Afrika? Heb je zin om ons Comité te versterken? Neem dan contact op via
info@maastrichtniou.nl.
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Bijeenkomst met donateurs
Het Comité Maastricht-Niou heeft op 9 september 2017 haar
donateurs uitgenodigd voor een informele bijeenkomst. Michiel
en Carin Radder-Schrobbers stelden hiervoor hun gezellige huis
aan de Mergelweg beschikbaar. Behalve een aangeklede borrel
hadden zij ook een feestmaal voor ons allen in petto. Samen met
de bestuursleden en partners, waren er ruim twintig mensen
aanwezig. Mooie bijkomstigheid was dat er juist een aflevering
van het Niou-Nieuws was verschenen. Dit leverde direct voor
iedereen voldoende gesprekstof.
Toen de borrel goed op gang was gekomen stond Fredric
met een geestige en geestrijke speech stil bij de belangrijkste
gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Hij bedankte onze
penningmeester Michiel Radder, die het bestuur helaas verlaat,
uitgebreid voor de zeer plezierige samenwerking en zijn grote
inzet. Traditiegetrouw kreeg Michiel een beeldje uit Burkina Faso
cadeau. Daarna werd iedereen aan de lange, feestelijk gedekte
tafel uitgenodigd.
Iedereen vertrok met een tevreden en dankbaar gevoel over de
zeer geslaagde bijeenkomst en voelde zich geïnspireerd om het
Comité te blijven ondersteunen.

Herbebossing door andere organisaties
Justdiggit
Justdiggit (www.justdiggit.org) is een Nederlandse
organisatie die opgericht is in 2010 met als doel
verwoestijning in de wereld tegen te gaan en lokale
gemeenschappen te ondersteunen in het omgaan
met klimaatverandering. In grote lijnen bestaat hun programma
uit: het vasthouden van regenwater (rainwater harvesting),
bodemverbetering en herstel van de vegetatie (begroeien en
eventueel bomenaanplant). Zij zijn met hun activiteiten van start
gegaan in Kenya en voeren nu ook projecten uit in Marokko,
Tanzania en Ghana. Mogelijk gaan ze hun activiteiten in 2018
uitbreiden naar Burkina Faso.

Ondernemers Zonder Grenzen
De Belgische organisatie ‘Ondernemers Zonder
Grenzen (OZG)’ (http://www.ozg.be/) is opgericht
met als doel ondernemers de mogelijkheid te geven hun uitstoot
aan broeikasgassen te compenseren door het planten van bomen.
De organisatie heeft zich ook toegelegd op de aanplant van
bossen in Burkina Faso. Zij doen dit in het noorden, bij Gorom
Gorom, in nauwe samenwerking met de lokale bevolking. Zie
voor hun aanpak de korte documentaire ‘The forests of Lilengo’
https://www.youtube.com/watch?v=siIW0LG5Du0

“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!

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
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Nieuws uit Burkina Faso
Herdenking Norbert Zongo
In Burkina wordt elk jaar op 2 november, de Internationale
Dag tegen Straffeloosheid van Misdaden tegen Journalisten,
stil gestaan bij de moord op de onderzoeksjournalist Norbert
Zongo. Op 13 december 1998 werd Zongo onderweg naar huis
vermoord. In Burkina was de pers redelijk vrij, maar onder het
regime van Blaise Compaoré moesten tegenstanders wel rekening
houden met represaille maatregelen. Zongo stelde politieke
misstanden aan de kaak: vocht tegen onrechtmatige beslissingen,
wanbeheer, corruptie in de regering en in het bedrijfsleven. Vlak
voor zijn dood had hij aangekondigd een artikel te schrijven over
de presidentiele familie.
In Ouagadougou brandt al bijna 20 jaar een olielamp om dit te
herdenken. Op de tekst onder de lamp is te lezen ‘Deze lamp
gaat pas uit op de dag dat alles bekend zal zijn over de moord op
de journalist Norbert Zongo’. Toeval of niet, enkele weken voor
het bezoek van de Franse president Macron aan Burkina Faso,
is gehoor gegeven aan het internationale aanhoudingsbevel.
Frankijk heeft de vermoedelijke dader – de jongere broer van de
oud-president – opgepakt in Parijs. Er is de hoop dat de dader
door Frankrijk uitgeleverd zal worden en dat hij in Burkina Faso
terecht zal staan voor onder andere de moord op Zongo.

gewijzigd in Université Norbert Zongo. Dit is een erkenning van
het werk van Norbert Zongo door de politieke en universitaire
wereld. Een van de sprekers bij de onthulling van de plaquette
beschreef deze naamswijziging als een appèl om hoop te houden
en om de lamp brandend te houden.

Op 2 november 2017 was er dus eindelijk reden om te denken
aan gerechtigheid. De Universiteit van Koudougou, de tweede
universiteit van het land, heeft op 30 november 2017 haar naam

Onveiligheid in het noorden
In het noorden van Burkina Faso worden bijna voortdurend posten
van veiligheidsdiensten aangevallen door zwaarbewapende commando’s. Af en toe zijn het ook scholen en burgers. Buitenlanders
nemen hun voorzorgsmaatregelen. Zo werden begin september
2017 alle vrijwilligers van het Amerikaanse Peace Corps geëvacueerd. De grotendeels zeer arme bevolking van de noordelijke regio
lijkt door de eigen overheid geheel aan zijn lot overgelaten.

Bezoek van president Macron
Van 27-29 november 2017 bracht president Macron een bezoek
aan Burkina Faso. De laatste keer dat een Franse president Burkina
bezocht is 31 jaar geleden. President Macron sprak jongeren
toe in de universiteit Joseph Ki-Zerbo van Ouagadougou. Verder
heeft hij, samen met zijn ambtsgenoot president Roch Kaboré,
het grootste zonnepanelenpark van West-Afrika geopend. Dit
gigantische zonnepanelenpark ligt in de westelijke periferie van
Ouagadougou en zal jaarlijks 56 mégawatt produceren. Dat is 5%
van de huidige energieproductie van Burkina Faso.

Presentatie van Juul en Isabel
In 2016 zijn de families Petit en de Bruijn naar Burkina Faso
geweest. In het Niou Nieuws is daar al uitgebreid verslag
van gedaan. Juul en Isabel zitten in zes gym van het
St. Maartenscollege in Maastricht. Ze hebben een spreekbeurt
gehouden voor het vak Engels. Het was een gezamenlijke
presentatie met als onderwerp de projecten van Niou en hun
reis door Burkina. Ze hadden traditionele hoeden opgezet
en trommelden op de djembé. Een mooie manier om de
aandacht van jongeren te vragen voor Burkina Faso en onze
groenprojecten!
4

