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Om het jaar kunnen we een 
telefoontje verwachten van Pierre 
Kaboré, onze contactpersoon in 
Burkina Faso. Wanneer dat belletje 
precies komt is nooit helemaal 
duidelijk. Soms staat hij al in België 
of Frankrijk, waar hij dan voor 
andere afspraken is. Hij vraagt ons 
om hem te komen halen. Natuurlijk 
proberen we dan zoveel mogelijk 
tijd vrij te maken om de situatie in 
Burkina te bespreken tijdens de één 
à twee dagen dat hij in Maastricht 
is. Dit speelde zich 28-29 juni 2018 
weer af. En elk jaar weer krijgt 
Pierre het voor elkaar dat we aan 
zijn lippen hangen en een energie 
boost krijgen. Het is een mooie 
gelegenheid om met elkaar te 
sparren en wij luisteren naar zijn 
bevlogen antwoorden op onze 
vragen.

Veel aanvragen voor bosbeheer
Er is een duidelijke bewustwording op gang 
gekomen via onze inspanningen. Momenteel 
hebben 21 dorpen zich gemeld bij Pierre om 
in aanmerking te komen voor een bosbeheer-
project in hun naaste omgeving. De bewoners 
zien geslaagde resultaten bij de projecten 
in Méguet, Salogo en Kogo. Met name de 
vrouwen geven aan erg tevreden en blij te 
zijn met deze projecten. Geneesmiddelen 
die aan het verdwijnen waren zijn weer in de 
bossen terug te vinden. Dat is een erg goede 
terugmelding uit Burkina Faso. 

Op de bon
Een man uit een ander dorp is op de bon 
geslingerd. Hij werd betrapt met een grote 
zak gevuld met hout op zijn rug. Dit had 
hij niet van tevoren aangevraagd bij de 

boswachters. Het bleek niet 
zomaar brandhout te zijn. 
Hij had stammetjes gekapt in 
een speciale vorm en van een 
speciale harde houtsoort. Dit 
hout wordt gebruikt voor de 
stelen van daba’s (traditioneel 
werktuig om met de hand 
de bodem te bewerken). Erg 
gewild, zeker in de omgeving 
van ‘onze’ tuinen en bossen. 
De boswachters hebben 
ingegrepen zonder inmenging 
van Pierre. Dit betekent dat het 
boswachtersysteem nu bekend 
en erkend is in de omgeving. 

Burgemeesters onder elkaar
De groentetuin- en 
bosbeheerprojecten blijven 
niet onopgemerkt. Pierre is 
burgemeester van Méguet en 

de omringende dorpen. Hij krijgt veel van 
zijn collega-burgemeesters op visite die hem 
vragen naar informatie over de projecten, 
wat zijn manier van werken is en daarmee 
goede resultaten bereikt. Het lijkt erop dat 
het ‘sneeuwbal-effect’ nu daadwerkelijk gaat 
plaatsvinden. Dit is precies wat het comité 
voor ogen heeft: de vraag om kennis en het 
delen ervan moet uit de gemeenschap zelf 
komen.

Nieuwe ideeën
Pierre brengt een paar nieuwe project 
aanvragen in. De basisopleiding van het 
Centre de Formation ‘André Rieu’ bestaat 
nu 10 jaar. Pierre denkt verder. Hij zou de 
school graag willen uitbreiden met een 
vervolgopleiding. Wellicht krijgt zijn droom 
een verrassende wending.

Pierre was medio 2018 weer in Maastricht

Fijne Feestdagen 
en een groen  

2019 !



Project Zam – Sjo Nelissen project
Het project is aangevraagd voor gemeente Zam (wijk Sabcé) 
en gemeente Méguet (wijk 2) en betreft de aanleg van 
groentetuinen. De aanleg van groentetuinen moet een bijdrage 
leveren aan de verbetering van de levensomstandigheden van de 
mensen van de twee dorpen. De productie van de groenten zorgt 
voor betere voeding en biedt de mogelijkheid om inkomsten te 
verwerven door verkoop van de groenten. Daarnaast wordt bij 
de aanleg van de tuinen aandacht besteed aan praktijkgerichte 
opleiding van de mensen die gaan werken in de tuinen. De opzet 
is om de tuinen het gehele jaar door productief te laten zijn. In 
het tamelijk droge landschap van Zam en Méguet is het daarom 
nodig om gebruik te maken van water uit het stuwmeer en uit 
waterputten.

Dit project is in totaal 4 hectare groot met 80 tuintjes van 
10 x 10 meter. Belangrijk in de aanleg van dit project is dat voor 
de watervoorziening van de tuinen een irrigatiesysteem met 
motorpomp wordt aangelegd. De tuinen worden, zoals ook alle 
andere tuinen, voorzien van omheining om dieren van het terrein 
te houden.

Voor het Comité is dit een speciaal project. We willen met dit 
project Sjo Nelissen eren door de tuin in Sabcé naar hem te 
vernoemen. Sjo is sinds de oprichting in 1982 actief betrokken 
geweest bij het Comité. In 1991 is hij lid geworden en was dat 
tot zijn overlijden in 2016. In de jaren 1999-2014 was hij onze 
penningmeester. Als (oud)directeur van de Aloysius-basisschool 
gaf hij op een natuurlijke en uiterst prettige manier gestalte 
aan de samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen en ons 
Comité. Nooit werd er vergeefs een beroep op hem gedaan. Zijn 
enthousiasme voor het Comité was ook duidelijk merkbaar achter 
de promotiestand. Menigeen vertrok met een folder op zak of liet 
een adres achter teneinde in de toekomst geïnformeerd te kunnen 
blijven.

Méguet, Kogo, Salogo
Dit zijn drie projecten die via het ASDC gerealiseerd worden. De 
focus ligt op bosbeheer, inclusief de aanleg van een boomkwekerij 
en (her)aanplant van inheemse bomen. Naast bosbeheer bevat 
Salogo ook de aanleg van een groentetuin. Inmiddels hebben 
we de eindrapporten van Méguet en Kogo ontvangen. Ook is de 
tussenrapportage van Salogo binnen.

Nieuwe groentetuinen
Aanleg van groentetuin in Méguet, secteur 5 (wijk 5). Bijzonder 
is dat een groep jongeren om hulp hebben gevraagd. Sinds twee 
seizoenen proberen ze zelf hun groentetuin aan te leggen en te 
onderhouden. De oogst valt erg tegen. Met name omdat er geen 
goede afrastering is en ze het kat en muis spel met de loslopende 
geiten moe zijn. Juist dit soort verzoeken ondersteunt het Comité 
graag, net even de ‘drempel’ over helpen. 

Aanleg van twee groentetuinen in Méguet, secteur 4 (wijk 4). 
Tijdens zijn veldbezoeken wordt Pierre vaak door vrouwen 
aangesproken. Zij bedanken hem en geven aan te verdienen 
door de productie en verkoop van fruit en groente. Zo hebben ze 
steeds wat meer financiële middelen. Ze stralen als ze melden hun 
kinderen naar school te kunnen sturen. Dit geeft het belang en 
succes weer van de groentetuinen en daarom blijven we doorgaan 
met deze projecten.

Fruitboomgaard
Aanleg van een fruitboomgaard van 2 hectare in de gemeente 
Koubri in de provincie Kadiogo. De locatie bevindt zich circa 30 
kilometer ten zuiden van de hoofdstad Ouagadougou. Dit terrein 
ligt buiten het gebied waar Pierre de laatste jaren zijn focus op 
had. Een mooie spin-off van onze gezamenlijke aanpak! 
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Stand van zaken projecten



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

SNS Bank: 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!

In maart 2018 hebben we afscheid genomen van twee 
comitéleden: Frans Rutten en Annewies Majoor. Een memorabele 
avond met een etentje, cadeautjes en mooie woorden. Voor 
Frans waren er zelfs videoboodschappen ingesproken door ex-
comitéleden, Pierre Kaboré vanuit Burkina en van André Rieu. 
Er zijn niet veel mensen die zo’n staat van dienst hebben 
opgebouwd bij een organisatie als Frans in ons comité. Ruim 
35 jaar was hij lid, vervulde verschillende rollen in het comité, 
waarvan de laatste 11 jaar die van secretaris. Frans was de laatste 
van de ‘oude garde’ die het tijd vond het stokje over te dragen. 
Wij verliezen in hem een erg betrokken persoon. Hoewel hij 
één keer in Burkina is geweest kon Frans met veel kennis van 

Nieuwe secretaris
Na het afscheid van Frans Rutten heeft Willemien Lenders de 
taak van secretaris overgenomen. Haar band met Burkina Faso 
is ontstaan doordat zij daar een aantal jaren heeft gewerkt. In 
Maastricht kwam ze in contact met het Comité en is er inmiddels 
al jaren actief. Ze heeft meerdere malen de projecten in Méguet 
en omgeving bezocht. Gedurende haar verblijf in Niger heeft ze 
een paar keer de groentetuinen en het Centre bezocht. Behalve 
secretaris is Willemien ook redactielid van het Niou Nieuws.

zaken kritische kanttekeningen plaatsen en onze activiteiten in 
Burkina overbrengen aan belangstellenden. We verliezen ook een 
echte Maastrichtenaar die in de stad een groot netwerk heeft. 
Om hem te bedanken voor deze jarenlange inzet is aan hem het 
erelidmaatschap uitgereikt. 

Met het vertrek van Annewies gaat ons comité een marktante 
persoonlijkheid en een van de meest betrokken, attente en 
enthousiaste leden van ons comité missen. Meer dan 14 jaar 
zette zij zich in. Tijdens festivals of andere activiteiten waarbij 
we ons met een kraam presenteerden aan het publiek, was het 
voor bezoekers moeilijk onze kraam voorbij te lopen zonder 
aangesproken te worden door Annewies. En de vergaderingen 
die bij haar thuis werden gehouden kenmerkten zich door de 
uitzonderlijk goede gastronomische verzorging. We zullen haar 
ook blijven herinneren aan de door haar zelf gefabriceerde vlag 
van Burkina. 

Afscheid comitéleden 
Frans en Annewies



Fruitplukdag

De derde zaterdag 
van september is 
nationale fruitplukdag. 
Dit jaar kregen we 
de gelegenheid ons 
te presenteren op 
de fruitplukdag die 
georganiseerd werd 
door boomkwekerij 
Frijns in Groot-
Welsden. Op een 
prachtige plek in het Limburgse heuvelland, op een grasveld 
grenzend aan de assortimentstuin met een grote variatie aan 
appel- en perensoorten, brachten wij de fruitbomenprojecten in 
Burkina Faso onder de aandacht. Naast het mangobomenproject 
van enkele jaren geleden, waarbij de huishoudens kleine 
mangobomen kregen om te verzorgen, hebben we net besloten 
een fruitbomenproject in de buurt van Ouagadougou te gaan 
ondersteunen. Een duidelijke link dus met het thema van de dag!

Het was een zonnige dag, met vriendelijke mensen en 
enthousiaste kinderen die na een appeltje direct van de boom ook 
eens kwamen proeven van de (gedroogde) tropische fruitsoorten 
die wij in onze kraam aanboden. Wij zijn blij met de ontvangen 
donaties van de bezoekers. Zij ontvingen een certificaat voor de 
aankoop van een mangoboom. We kijken terug op een mooi 
event en waarderen de uitnodiging van de firma Frijns aan ons 
Comité dan ook zeer. Voor meer informatie: www.boomkwekerij-
frijns.nl/info+nieuwsbrief-september.

Glittering as Gold

Jarenlang hebben Har en 
Miep Schillings uit Monfort 
(Limburg) bronzen sieraden 
en versierselen verzameld 
uit West- en Midden-Afri-
ka. De enorme verzameling 
is inmiddels geschonken 
aan het Missiemuseum in 
Steyl. De mooiste en meest 
bijzondere 100 objecten 
uit hun enorme verzame-
ling zijn bij elkaar gebracht 
in een  boek getiteld ‘Glit-
tering as Gold’. Per object wordt herkomst en gebruik van het 
sieraad omschreven, daarbij vergezeld van fantastische foto’s. De 
opbrengst van het boek komt ten goede aan de stichting Kin-
derhulp Burkina Faso. Door overmaken van € 50,00 plus € 7,00 
verzendkosten op onderstaand rekeningnummer kunt u het boek 
in uw bezit krijgen. Het boek is ook te koop aan de balie van het 
Missiemuseum Steyl en het Limburgs Museum in Venlo.
IBAN: NL80INGB0663438519
ten name van: Stichting Kinderhulp Burkina Faso
o.v.v. ‘Boek, adres en woonplaats’

Nederland opent ambassadekantoor in Ouagadougou

Nadat Nederland zijn ambassade in Ouagadougou in 2013 geslo-
ten heeft, wordt er nu weer een ambassadekantoor geopend. Het 
wordt een dependance van de ambassade in Mali. De reden van 
opening is de migratiestroom uit de regio naar Europa en ook on-
dersteuning in tegengaan van extremisme. Vanuit Burkina vindt er 
nauwelijks migratie plaats naar Europa. Een vertegenwoordiging 
van de Nederlandse overheid in Burkina kan de bilaterale relatie 
tussen Nederland en Burkina Faso versterken, wat zeker gunstig 
is voor ontwikkelingsprojecten die er uitgevoerd worden. Ook in 
buurland Niger wordt een ambassadekantoor geopend. 

Vogelbescherming Nederland steunt het 
planten van bomen in Burkina Faso

Miljoenen vogels maken twee keer per jaar een 
ongelofelijke reis: in het najaar trekken vogels 
zoals de tapuit en de gekraagde roodstaart naar 
het zuiden, naar Afrika. Duizenden kilometers 
over de bergen, de zee en de Sahara. Na deze uitputtende tocht 
is er bij aankomst in de Sahel eindelijk weer voedsel. Maar er 
zijn steeds minder bomen, voedsel wordt schaars. Daarom werkt 
Vogelbescherming Nederland samen met de lokale bevolking in 
Burkina, via de organisatie Naturama (www.naturama.bf) aan het 
herstellen van het landschap.  Dit gebeurt o.a. door het planten 
van bomen (vooral de karitéboom) en het opzetten van duurzaam 
beheer. Zowel de mensen als de vogels profiteren hiervan. 
Voor meer informatie: 
www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/shea-boter-redt-vogels

Aloysiusschool

Met de Aloysiusschool heeft het Comité Maastricht-Niou al jaren 
een sterke band. Heel bekend is de Kerstmarkt die eens in de 
twee jaar wordt gehouden. December 2017 was het Comité 
aanwezig op deze gezellige bijeenkomst. Daarnaast is er elk 
jaar de Blanche Dael kerstactie op school. De leerlingen van de 
hoogste klassen nemen deel aan deze actie. Het is een veelzijdig 
project. De leerlingen brengen een bezoek aan de branderij. Daar 
zien ze hoe het bedrijfsproces verloopt, ze zien hoe de producten 
verwerkt worden en krijgen veel informatie over koffie, thee en 
chocolade. Vervolgens gaan de leerlingen zelf aan de slag met 
het afwegen, inpakken en uiteindelijk verkopen van chocolade en 

thee. Zo worden allerlei vaardigheden geoefend. Daarnaast geeft 
het Comité een presentatie over Burkina Faso en haar ‘groene’ 
projecten, zodat de kinderen een beeld hebben van het land en 
hoe de mensen wonen en werken. En zien ze wat een groente-
tuin is. Zo weten ze wat met het geld gebeurt dat de verkoop van 
de chocolade en thee opbrengt.
Dit jaar was Pierre Kaboré in juni op bezoek bij de Aloysiusschool. 
Pierre mocht een cheque in ontvangst nemen van de Kerstactie 
2017. Hij heeft namens alle mensen in Niou de kinderen bedankt 
voor hun enorme inzet bij dit project. 


