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Samenwerking met UWC
 
Het Comité is de samenwerking 
aangegaan met het United World 
College in Maastricht. Binnen de 
opleiding tot een Internationaal 
Baccalaureaat Diploma 
(vergelijkbaar met VWO-niveau) doorlopen studenten een 
CAS-project. CAS staat voor ‘Creativity, Activity, Service’. 
Dit houdt in dat de studenten de kans krijgen om een reeks 
ervaringen op te doen tijdens hun studie. 

In het vorige Niou Nieuws (zomer 2020) hebben jullie al 
kennis kunnen maken met de Burkinese Christelle die we 
toen hebben geïnterviewd. Zij en nog twee andere studenten, 
Nederlander Christian en nog een studente uit Burkina, 
Rahinatou, gaan ons comité de komende paar maanden 
versterken. Deze jonge ondernemende studenten gaan zich 
vooral bezighouden met de vertaling van de website en het 
bijhouden van de social media kanalen van het comité om zo 
een breder en ook jonger publiek en mogelijke sponsors te 
bereiken. 

We kijken uit naar een inspirerende samenwerking! 

Actie Aloysiusschool
Ondanks de Corona perikelen gaat het jaarlijkse inpakken en verkopen van koffie en 
chocolade gewoon door. Dat was best even spannend. Traditioneel voorziet Blanche 
Dael de hoogste groepen van koffie en chocolade en is het daarna een drukte van 
belang met het wegen en inpakken van het lekkers. Groep 7 en 8 hebben een les over 
Burkina Faso gevolgd met daarbij ook uitleg over de projecten. Zo is iedereen goed op 
de hoogte waarvoor de actie gehouden wordt. Helemaal top allemaal!

Meisjes tussen de tangelo’s (citrusfruit) in de 
tuin van Koubri

Oogst aubergines in tuin van Koubri

EEN GOED EN GEZOND
2021!
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Bouw van middelbare school Perceel met niébé (peulvrucht) in 
proefboerderij in Fidma

Plantage van bananen in Méguet 
secteur IV

Veld met jonge aubergine planten in Méguet secteur II

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 

Wisseling van de wacht

Afgelopen half jaar heeft binnen ons Comité een wisseling van de wacht plaatsgevonden. 
Willemien Lenders heeft na 18 jaren besloten om niet verder te gaan binnen het Comité. We 
gaan haar kritische blik, enorme betrokkenheid en inzet ontzettend missen. Daarnaast bracht 
Willemien haar inhoudelijke kennis van de plattelandsontwikkeling in Burkina Faso in. Zij heeft 
ook jarenlang het secretariaat onder haar hoede gehad. Deze taak wordt nu door Madeleine 
Inckel ingevuld.
Het Comité bestaat nu uit 6 leden: Fredric Petit (voorzitter), Madeleine Inckel (secretaris), 
Carina Pullens (penningmeester), Jos de Bruijn en Daan Kerckhoffs (fondswerving) en Robin 
Smit (communicatie). We zijn op zoek naar aanvulling van ons Comité. Je kunt je interesse 
doorgeven via info@maastrichtniou.nl. 

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 bos-
behoud (2 ha), fruitboomgaard (2 ha)

Maart 2020

In oktober en november zijn 
tussenrapporten ontvangen van de 
lopende projecten. Een rapport beschrijft 
de uitvoering van het project met de 
eerste resultaten, naast de nog uit te 
voeren onderdelen. Dit betekent dat 
de projecten Zam & Méguet 2, Méguet 
4 en Koubri het tweede deel van de 
financiering hebben ontvangen. Ook het 
project met de bouw van de middelbare 
school vordert goed. Het tweede deel van 
de financiering van dit project is door ons 
betaald. 


