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Nieuw project: een proefboerderij

Het inmeten van een stuk grond

Voorbeeld van een proeftuin

Papaya

Waarom een proefboerderij?
Doel van de aanleg van een proefboerderij is het bereiken 
en informeren van meer mensen over groenprojecten. Zo 
kunnen belangstellenden uit de omgeving van Méguet op 
de proefboerderij trainingen krijgen. Dat is op het terrein van 
andere boeren, in de al aangelegde groenprojecten, lastig 
te realiseren en niet voorzien. Door de onrust in het noorden 
van het land en (in mindere mate) het coronavirus is het ook 
lastiger geworden om te reizen. Ook daarom zocht onze 
contactpersoon Pierre naar een oplossing om toch zijn kennis 
te blijven delen over groenprojecten, maar dan dichter bij huis. 
Dit idee is nu te realiseren door een donatie van grond waarop 
de proefboerderij aangelegd kan worden.

De proeftuin zorgt ook voor werkgelegenheid, in eerste 
instantie de aanleg en vervolgens het onderhoud. Dit is met 
name voor jongeren belangrijk, die anders naar de hoofdstad 
trekken of in goudmijnen gaan werken. Momenteel stimuleert 
de regering de landbouwproductie. Door het platbranden 
van dorpen en landbouwgronden in het noorden en oosten 
van Burkina zijn voedseltekorten ontstaan. Gelet op al deze 
factoren hebben wij het verzoek gehonoreerd en zijn we een 
nieuw project rijker!

De activiteiten
Het terrein is 4,5 hectare groot en 
wordt geheel omheind. Voor het 
benodigde materieel wordt een 
opslagruimte gebouwd. Naast een 
groentetuin (0,5 ha) is herbebossing 
en bosbescherming (2 ha) voorzien 
met inheemse boomsoorten. Nieuw 
is een boomgaard met sinaasappels 
en papaya (2 ha). Voor de watervoorziening wordt een boorgat 
gemaakt met daarop een pomp op zonne-energie. Als back-up 
systeem voorziet een (diesel) generator in elektriciteit. 

De training
De training staat in het teken van het verbeteren van 
de levensomstandigheden van de plattelandsbevolking 
door bosbescherming, herbebossing, verbetering van de 
vruchtbaarheid van de grond en productie van groenten 
en fruit. De proefboerderij onderricht de traditionele 
werkwijzen maar er is zeker ook ruimte voor aanvullende, 
nieuwe landbouwtechnieken. Boeren uit de omgeving 
(zowel mannen als vrouwen) en overheidsdiensten (zoals 
landbouwvoorlichters) worden uitgenodigd om een training 

te volgen. Iedereen is welkom. De deelnemers worden wel 
geselecteerd op hun motivatie. Het doel is de opgedane 
kennis door de boeren verder te verspreiden in het dorp van 
herkomst of via trainingen door de landbouwvoorlichters. 

Bijzondere financiering
Naast de bijdrage van het Comité wordt de proefboerderij 
ook financieel ondersteund door ondernemers en 
ambtenaren uit de regio. Zo dragen ook zij bij aan de 
ontwikkeling van hun regio. 



Fietsers met mondkapje in de stoffige straten van Ouagadougou  
(bron: https://www.thenewhumanitarian.org/2020/03/30/burkina-faso-coronavi-
rus-crisis)

Afbeelding boven en onder: 
Vluchtelingenkamp in Barsalogho
(Foto’s door Philip Kleinfeld/TNH)

Corona is slechts één van de vele 
plagen van Burkina Faso

‘Het enige dat ik over heb, zijn tranen 
om te huilen’ 

Burkina Faso kent een lange geschiedenis van religieuze 
tolerantie en sociale harmonie. Dit in tegenstelling tot andere 
landen in de regio. Maar die situatie is veranderd. Geweld door 
Islamitische militanten en een patchwork van andere militia 
groeperingen verwoesten de sociale samenhang en zetten 
dorpen tegen elkaar op. Momenteel zijn er volgens de VN zo’n 
840.000 binnenlandse vluchtelingen en meer dan twee miljoen 
mensen die hulp nodig hebben. 
Een recente serie van aanvallen door jihadisten op kerken in 
Burkina doet de vrees oplaaien dat er religieuze strijd ontstaat. 
Maar volgens Tiégo Tiemtoré, een imam in Ouagadougou, 
heeft het geweld juist geleid tot meer solidariteit tussen 
religieuze groeperingen. ’Het is als een boot – als die zinkt, 
zinkt iedereen samen’, zegt hij. Mensen realiseren zich dat het 
belangrijk is dat ze elkaar ondersteunen omdat ze anders nog 
meer zullen lijden onder de situatie. 
Vanwege de onveiligheid zijn, met name in het grensgebied, 
meer dan 2.500 scholen gesloten. In scholen die nog wel 
operationeel zijn, zijn 
leerkrachten en leerlingen 
niet op hun gemak. Telkens 
wanneer een brommer 
langs komt – het meest 
gebruikte transportmiddel 
van de gewapende 
groeperingen – kijken ze 
bezorgd uit het raam. Dat 
is niet bevorderlijk voor het 
lesgeven. Want, zegt docent 
Tiono, om les te kunnen 
geven moet je een rustige en 
veilige omgeving hebben. Veel leerkrachten zijn de onveilige 
regio’s ontvlucht, vaak naar de hoofdstad.  
In het filmpje ‘Fleeing Violence in Burkina Faso’ op Youtube 
van ‘Artsen Zonder Grenzen’ is het verhaal te zien van een 
vluchteling die zijn woonplaats in het noorden verliet en 
onderweg van al zijn bezittingen beroofd werd: ‘het enige dat ik 
nog over heb, zijn tranen om te huilen’. 

De regio waar ons comité projecten ondersteunt, de regio rond 
Méguet, is nog gevrijwaard van aanvallen van terroristen. Wel 
is er een toestroom van vluchtelingen uit onveilige gebieden, 
meldt Pierre Kaboré. En dat legt een druk op de gemeenschap.  

Naar: https://www.thenewhumanitarian.org/feature/2020/04/20/burkina-faso-
voices-violence

PROJECTEN IN UITVOERING

Project Activiteit Start
Project Salogo Herstel en duurzaam beheer van 200 ha bos, inclusief boomkwekerij Maart 2017

Project Zam en Méguet secteur 2 (Project Sjo Nelissen) Aanleg groentetuin van 4 ha Juni 2018

Project  Méguet secteur 4 Aanleg twee groentetuinen van 2 ha totaal Januari 2019

Project Koubri Fruitboomgaard van 2 ha Januari 2019

Project Middelbare school Uitbreiding school bij Centre de Formation André Rieu Januari 2019

Project Proefboerderij Omheining 4,5 ha, opslagruimte, groentetuin (0,5 ha), herbebossing en 
bosbehoud (2 ha), fruitboomgaard (2 ha)

Maart 2020

Het aantal geregistreerde sterfgevallen dat direct gelieerd kan 
worden aan het coronavirus is beperkt: op 17 juni 2020 waren 
dat er 53. Het laatste sterfgeval was een maand geleden. Maar 
nog steeds zijn er nieuwe besmettingen. 
Indirect heeft het coronavirus echter grotere impact. Als gevolg 
van het coronavirus was de noodtoestand uitgeroepen in grote 
steden en was er een reisverbod afgekondigd. Hierdoor komt 
hulp nog moeilijker op plaatsen waar het dringend nodig is. 
Het gezondheidssysteem was al verzwakt door de onveiligheid 
in de grensgebieden. Gezondheidsposten in het noorden 
van het land zijn gesloten of kunnen bijna niet functioneren. 
Als gevolg hiervan zijn vaccinatiecampagnes tegen mazelen 
opgeschort. Vooral kleine kinderen gaan aan deze ziekte dood. 
Bovendien lag als gevolg van de maatregelen tegen 
de verspreiding van het coronavirus de luchthaven bij 
Ouagadougou plat en was bevoorrading van medicijnen en 
hulpmiddelen moeilijk geworden.
De droogte zorgde vorig jaar ook voor een slechte oogst en 
ondervoeding van 2,2 miljoen mensen. De voedselsituatie is nu 
zeer kritiek in delen van het land. Ondervoeding is een enorm 
probleem, vooral bij kinderen.
Een andere zorg is malaria, doodsoorzaak nummer 1 in 
Burkina Faso. Heel veel klinieken in de regio zijn door het 
aanhoudende geweld gesloten. Dus is de behandeling van 
malariapatiënten een probleem. Preventie met muskietennetten 
is de beste oplossing, maar de distributie ervan is lastig nu 
het zo gevaarlijk is en mensen zich verplaatsen naar vaak ook 
ontoegankelijke gebieden om het geweld te ontlopen.

Naar: https://www.trouw.nl/buitenland/corona-is-slechts-een-van-de-vele-plagen-
van-burkina-faso~baa6c45a/
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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!
 

WILT U ONS STEUNEN?
t.n.v. Stichting Comité Maastricht-Niou te Maastricht 

SNS Bank: NL57 SNSB 0858 8899 00 

Christelle in traditionele 
kleding

Interview met Christelle - 27 mei 2020
Christelle (18 jaar) komt uit 
Ouagadougou, de hoofdstad van 
Burkina Faso, en is sinds augustus 2019 
student aan het United World College 
in Maastricht. Vanuit een grotendeels 
verlaten school vertelt ze ons via 
videobellen over ervaringen tot nu toe. 
Hoe ervaart ze het leven in Nederland? 
Wat mist ze vooral? Wat kan ze ons 
vertellen over haar leven in Burkina? Lees 
het in het interview hieronder. 

Wat waren je eerste indrukken van 
Nederland?
Ik voelde me heel welkom, ik had dat 
niet verwacht, maar iedereen die ik 
tegenkwam was aardig voor mij. Op 
school probeerde men mij op mijn gemak 
te stellen. De taal was wel erg wennen. 
Ik was niet gewend om Engels te praten, 
dus dat was een hele omschakeling. 

Was je al eerder in Europa? Wat viel je het meeste op in 
Nederland?
Het is voor mij de eerste keer in Europa. In het begin viel mij 
vooral op dat zoveel mensen fietsen. In Burkina fietsen alleen 
arme mensen, maar hier doet iedereen dat. Dat is wel goed want 
het is goed voor het milieu en voor je conditie. 
Verder vind ik dat Nederland goed georganiseerd is. Bij 
vergaderingen komt iedereen op tijd. In Burkina was ik dat niet zo 
gewend. 

Wat mis je het meest nu je al bijna een jaar hier bent?
Mijn familie, natuurlijk! Het is voor het eerst dat ik zo lang van huis 
ben. En het eten zoals bladeren met pindasaus en rijst die mijn 
moeder maakt. En tenslotte ook het weer: ik had de zon nooit zo 
gewaardeerd, maar nu ben ik erg blij met een zonnige dag.

Ga je na deze opleiding terug naar Burkina?
Nee, de bedoeling is dat ik verder ga studeren aan een 
universiteit. Het UWC heeft goed contact met universiteiten in 
de VS. Maar nadat ik de universiteit heb afgerond wil ik graag 
teruggaan naar Burkina. Ik denk erover om een economische 
studie te gaan doen of iets met data-management. 

Hoe verschilt het onderwijs hier met dat in Burkina?
De aanpak van het onderwijs is anders. In Burkina was er veel 
nadruk op het uit het hoofd leren van de stof, minder op begrijpen. 
Hier ligt veel meer nadruk op het toepassen van de kennis. We 
doen allerlei experimenten en hebben regelmatig activiteiten 
buiten school, in de lokale gemeenschap. Ook wordt er in de 
les veel gebruik gemaakt van allerlei technologische middelen, 
terwijl je in Burkina vooral veel gedicteerd kreeg. Hier moet je zelf 
bedenken wat belangrijk is om te noteren. Je hebt hier ook meer 
mogelijkheden om onderwerpen te kiezen die je leuk vindt of waar 
je goed in bent, terwijl in Burkina het schoolprogramma voor elke 
leerling gelijk is. 

Met ons comité ondersteunen we o.a. groentetuinen. En heb je 
misschien nog tips voor onze groentetuinen?
In Burkina zijn er op een bepaald moment van het jaar weinig 
tomaten te koop. Op het moment dat er veel tomaten op de markt 
zijn, maakt mijn moeder een soort tomatenpuree om te gebruiken 
op momenten van schaarste. Dus als er tomaten geproduceerd 
kunnen worden in tijden van schaarste zou dat heel goed zijn. Ook 
handig is als je producten kunt opslaan in tijden van overvloed en 
verkopen in tijden van schaarste, als de prijzen hoog zijn. 

Hoe beïnvloedt het coronavirus het leven van je familie?
Mijn broers en zusje gaan niet naar school en hebben ook niet 
‘online’ les, want veel gezinnen hebben geen computer en wifi 
thuis. Ook mijn moeder werkte een tijd vanuit huis. Het voordeel 
van de situatie was dat ze als gezin meer samen waren, want ook 
in Burkina werd afgeraden het huis uit te gaan. 

In Burkina zijn er de laatste tijd regelmatig aanvallen van 
jihadistische organisaties en andere rebellen. Heeft dat invloed op 
het leven in Ouagadougou?
De aanvallen beïnvloeden het hele land, maar vooral de 
plattelandsgebieden. Daar moeten mensen vluchten naar 
andere gebieden, waardoor ze niet genoeg voedsel hebben. In 
Ouagadougou had ik niet echt een gevoel van onveiligheid. 
Vóór ik naar Nederland kwam, was ik niet zo bezig met de 
economie van Burkina. Maar nu realiseer ik me dat door de 
onveilige situatie bedrijven niet zoveel willen investeren en dat 
heeft een negatieve invloed op de economie. 

Aan het eind van het interview is er nog uitwisseling over onze 
groenactiviteiten en onze bottom-up aanpak in Burkina. Ze 
zegt heel graag onze activiteiten in Burkina te willen bezoeken 
en op één of andere manier bijdragen eraan. Deze zomer zal 
dat waarschijnlijk niet lukken door de reisbeperkingen, maar 
misschien wel in de zomer van 2021.
Ze wil heel graag bijdragen aan activiteiten van het comité in 
Maastricht. Maar hoe is door de huidige situatie nog onduidelijk. 

Wat is UWC?
 
United World Colleges (UWC)
is een wereldwijde onderwijs-
beweging die mensen, landen 
en culturen samenbrengt voor 
een vreedzame en duurzame 
wereld.

UWC werd opgericht in 1962 met UWC Atlantic College 
in Wales als eerste school. De Koude Oorlog was op zijn 
hoogtepunt en een aantal enthousiaste wereldverbeteraars 
wilde jonge mensen uit verschillende landen bij elkaar brengen 
en ze door onderwijs op basis van gedeelde leerervaringen, 
samenwerking en onderling begrip opleiden als ambassadeurs 
van vrede.

United World College Maastricht is met ruim 900 leerlingen in 
de leeftijd tussen 4 en 18 jaar een van de grootste scholen in 
het wereldwijde netwerk van zeventien United World Colleges. 

https://www.uwcmaastricht.nl/
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Mock-up van de nieuwe website door We RS 

We RS - Creative Consultants

Succes begint met een goed idee. En dat is wat ‘We RS’ 
doet. Oplossingen vinden voor complexe communicatie-
problemen door middel van design en creativiteit.

Zo ook voor de nieuwe website van Comité Maastricht-
Niou. Daan Kerckhoffs van het Comité heeft contact 
opgenomen met Rob Simons en Ramon Schelleman 
voor de ontwikkeling van de nieuwe online presentatie.

Een bijzonder proces was het. Voor het Comité een moment om na te denken over 
waarom het belangrijk is om mensen te betrekken bij het ondersteunen van de 
ontwikkeling van de bevolking in Burkina Faso. Waarom zijn de groen projecten zo 
belangrijk en hoe kunnen deze projecten meer aandacht krijgen. Hoe kan dat op 
een heldere en duidelijke manier op de website uitgelegd worden? Samen met de 
kennis en meer dan 20 jaar ervaring van ‘We RS’ zijn beslissingen gemaakt die er 
voor hebben gezorgd dat de nieuwe site helemaal van deze tijd is en er weer jaren 
tegenaan kan.

Het ontwikkelen van een nieuwe site is samen te vatten in 3 fases. In de eerste 
fase wordt eerst onderzocht wat het doel is van de website, wat we precies willen 
vertellen en laten zien, en vooral ook ‘wie’ de site straks zal gaan bekijken. Aan de 
hand hiervan maken we een stroomschema waarin duidelijk wordt welke pagina’s 
er aangemaakt moeten worden en in welke volgorde ze komen te staan. Op basis 
van dit stroomschema maken we per pagina een zogenaamd wireframe. Een 
schematische weergave van iedere pagina waarin we bepalen waar welke content 
moet komen. Dus bijvoorbeeld: beginnen we bovenaan meteen met een mooie foto 
om sfeer te creëren en een bepaald gevoel op te roepen? Waar komen belangrijke 
stukken tekst te staan? Waar komen bepaalde belangrijke knoppen en ‘call to 
actions’ te staan en hoe vaak herhalen we dit?

Na de wireframe fase is de blauwdruk voor de site eigenlijk klaar en gaan we van 
start met het ontwikkelen van de grafische schil. Kleuren, lettertypes, witruimtes 
en marges, vlakverdeling, vorm- en beeldtaal worden vastgelegd. Deze visuele 
bouwstenen worden vervolgens over een technisch framework gegoten om zo de 
site tot leven te wekken. Tot slot worden alle juiste teksten en foto’s geplaatst en 
wordt de site responsive gemaakt zodat hij ook optimaal zichtbaar is op tablet en 
mobiel. 

En dan kan hij live gezet worden! En dat is reeds gebeurd. Op 2 juni is onze 
prachtige nieuwe site gelanceerd en live gezet. We kijken terug op een zeer soepele 
en plezierige samenwerking! We RS zal achter de schermen nog meer bijdragen 
leveren bij het ontwikkelen van communicatie-tools. Welkom We RS als nieuwe 
vaste partner/sponsor van onze stichting! 

Het is u vast opgevallen: deze nieuwsbrief 
met jaargang nummer 31 heeft een 
nieuwe vormgeving. Jarenlang bestond 
de kop van het Niou Nieuws uit een foto 
van Burkinabé jongeren en ons logo en 
was het Niou Nieuws geprint op geel 
papier. Egide Rutten heeft jaren geleden 
het ontwerp gemaakt en jarenlang de 
grafische vormgeving van het blad 
verzorgd. Het was fijn samenwerken met 
Egide. Inmiddels verzorgt Robin Smit de 
vormgeving van het blad. 

De verandering van het Niou Nieuws 
gaat samen met de vernieuwing van 
de website. Dit valt samen met een 
afscheid. De website is jarenlang door 
Nico-Jan van den Heuvel beheerd. 
Via de Parochie  Sint- Pieter kwam 
Nico-Jan bij het Comité. Zelfs na zijn 
verhuizing naar Vlaardingen is hij de 
beheerder gebleven. Hij had plezier in 
de techniek achter de site. Zo heeft hij 
destijds de programmatuur van de site 
vernieuwd, zodat de website actueel 
bleef in het gebruik. We zijn heel blij dat 
hij het beheer ondanks de afstand en 
met een steeds drukker wordend gezin, 
is blijven doen. Het is dan ook jammer 
maar begrijpelijk, dat Nico-Jan aangaf 
dat hij het beheer van de site zou willen 
overdragen. Het Comité dankt Nico-Jan 
voor zijn enorme bijdrage. Barka!

Media: nieuwe vormgeving en nieuwe website!

Bezoek onze vernieuwde website www.maastrichtniou.nl  
en volg ons op Instagram en Facebook

https://www.facebook.com/maastrichtniou
https://www.facebook.com/maastrichtniou
https://www.instagram.com/comite_maastricht_niou/?hl=nl
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