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Tweede barrage bij Méguet
 
Zo’n 20 jaar geleden is de eerste groentetuin langs een 
barrage (= water opvangbekken) bij Méguet ontwikkeld met 
steun van het Comité Maastricht Niou. Na de eerste aanleg 
volgde al snel meerdere uitbreidingen met tuinen. Nu is 
het een groot aaneengesloten gebied van groentetuinen. 
De tuinen bieden voedsel en inkomsten aan de gezinnen. 
In de huidige onrustige tijd blijken deze tuinen extra 
belangrijk, ze bieden voedselzekerheid aan de bevolking.

In 2021 heeft de Burkinese overheid deze ontwikkeling in 
Méguet ondersteund door de financiering van de aanleg 
van een tweede barrage: barrage de Taba. Deze dam en 
andere werken zijn in juni gerealiseerd. Een extra aanleg 
van 50 hectare aan tuinen is hiermee mogelijk gemaakt. 

Situatie in Burkina
De veiligheidssituatie in Burkina Faso blijft grimmig en 
onzeker. De Corona-pandemie waart wel rond, maar maakt 
gelukkig niet veel slachtoffers. Dat is volgens de officiële 
cijfers. Gelet op een jonge bevolking en op het leven 
buitenshuis komt Burkina Faso hier hopelijk relatief ‘goed’ 
doorheen. 

Een veel groter probleem blijven de terroristische 
aanslagen, gijzelingen en ontvoeringen. Het laatste 
half jaar van 2021 is weer onrustig, met name langs de 
landsgrenzen. Af en toe is er een bericht dat in Nederland 
het nieuws haalt. Op 7 november was in het nieuws 
een melding van gewapende milities die dorpen hebben 
aangevallen, de bevolking verjaagd en zelfs ook vermoord. 

Deze onveilige situatie is de reden dat het Comité 
ook in 2021 niet naar Méguet kon reizen om de 
verschillende projecten te bezoeken. Graag zouden we de 
ontwikkelingen zelf zien.  Via mail en whatsapp hebben 
we gelukkig wel regelmatig contact over de projecten. De 
projecten worden voortgezet en laten mooie resultaten 
zien.

Aanleg van de barrage met dam

Voor en na de bouw van de nieuwe barrage met dam in omgeving Méguet:

Prepareren van land voor tuin- of 
rijstbouw

Rijstverbouw in afwachting van de start 
van de tuinbouw in november

Rijstverbouw

Fijne feestdagen en een groen 2022

Naast de herinrichting van het gebied is ook omheining rondom 
de tuinen aangelegd. Zo wordt loslopend vee (geiten en koeien) 
uit de tuinen geweerd. De belangstelling van de bevolking voor 
deze nieuwe groentetuinen is erg groot. Weer meer gezinnen 
kunnen een perceel krijgen en groente verbouwen.

Door de dam in de nieuwe barrage is het niveau van het water 
beter te regelen. Naast groentetuinen is het gebied nu ook 
geschikt voor rijstbouw. De rijstbouw vindt plaats gedurende het 
natte seizoen (juni-september), mits het flink heeft geregend en 
de barrage vol staat. Onderstaande foto’s zijn allemaal in 2021 
genomen. Dezelfde velden doen in het droge seizoen (vanaf 
november) weer dienst als groentetuinen. 
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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 

Donatie
De donatie van Bert de Bruijn was een erg 
leuke verrassing. Bij het diner ter gelegenheid 
van zijn 89ste verjaardag heeft Jos, lid van 
het Comité, een presentatie gehouden over 
onze activiteiten in Burkina Faso. Jos heeft 
daarna een mooie donatie in ontvangst mogen 
nemen. Wij zijn hier heel blij mee, daarom 
“Barka”!

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

Klimaatadaptatie
Ook in Burkina Faso is er aandacht voor de gevolgen 
van klimaatverandering. Pierre Kaboré heeft een 
training gevolgd in Zianré. Deze werd georganiseerd 
door een Duitse organisatie met financiële 
ondersteuning uit de EU. Veel van de besproken 
klimaatadviezen voor planning en (re)organisatie 
van de landbouw passen we al toe in onze projecten 
‘Groen voor Burkina Faso”! 

De gekozen werkwijze van het Comité wordt meer 
gevolgd. Steeds meer organisaties zijn op deze 
manier actief. Hieronder staan links naar een aantal 
interessante organisaties, artikelen en films over 
bodemverbetering en boomaanplant in Burkina Faso. 

• Tree Aid (organisatie): treeaid.org/projects/burkina-faso
• The man who stopped the desert in Burkina 
Faso (artikel): weforum.org/agenda/2018/09/burkinabe-
farmer-wins-alternative-nobel-for-drought-fighting-technique
• The man who stopped the desert in Burkina 
Faso (film): youtube.com/watch?v=fPqVSagqB7I 
• Crop production grow more and better with less 
water (film): youtu.be/bitBJCh2kJQ
• Organic fertilizers to lift African farmers out of 
poverty (artikel): genevasolutions.news/explorations/11-
african-solutions-for-the-future-world/organic-fertilizers-to-lift-
african-farmers-out-of-poverty

(In de digitale versie van het Niou Nieuws kan er 
op de links geklikt worden. Kijk hiervoor op onze 
website.)

Nieuws uit Maastricht
In 2021 heeft het Comité geen activiteiten 
kunnen organiseren in Maastricht. Door 
Corona zijn allerlei evenementen niet 
doorgegaan, zoals het El Dunya festival en 
de Kerstmarkt van de St. Aloysiusschool. 
Dat is jammer, maar de realiteit. We hopen 
dat er in 2022 weer de mogelijkheid is om 
onze projecten in Burkina te presenteren. 

Pierre met kinderen naast jonge 
bananenplanten

Fruitbomen
Het fruitbomenproject wordt voortgezet. In 
de kwekerij zijn vooral mango’s, moringa’s 
en bananen gekweekt. Dit jaar zijn er 70 
families die een boom hebben aangevraagd. 
Het idee is dat de boom wordt geplant 
op het erf. De boom zorgt voor groen en 
schaduw bij het huis en voor voedsel. Een 
ander belangrijk voordeel is dat afvalwater 
zo kan worden benut, namelijk door de 
fruitbomen water te geven.

Ferme pilot in Fidma
De proefboerderij in Fidma ontwikkelt zich goed. Ook 
voor dit project is er belangstelling vanuit de Burkinese 
overheid. Begin juni zijn technici van het Ministerie 
van Onderwijs op bezoek geweest. De boerderij is nu 
erkend als opleidingsplek voor het opleiden van jonge 
mensen in de bos- en landbouw. De overheid helpt bij 
het werven van docenten. De komende tijd kunnen 30 
jongeren met de opleiding starten. 

Op de boerderij wordt onder meer 
geëxperimenteerd met het telen van een 
combinatie van gewassen op hetzelfde 
perceel. Zo worden op een veld met 
aubergines ook bananen geplant. Een 
nieuwe aanwinst zijn de zelf gemaakte 
bijenkorven. Bijen helpen bij de 
bevruchting van de fruitbomen, zoals de 
aangeplante bananen- en citrusbomen.

Bijenkorf bij 
Ferme pilote

Aubergines en bananen op één perceel
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