
Instructeurs van het 
opleidingscentrum.

Werken aan anti-erosie-
maatregelen door 
oud-leerlingen. 

Behalve directe training aan dorpelingen zijn er 
ook instructeurs opgeleid. Zij geven de informatie 
verder door in de dorpen en zo is het mogelijk 
een groter publiek te bereiken. Geschat wordt dat 
hierdoor de afgelopen tien jaar meer dan 6.000 
mensen hun levensomstandigheden hebben kun-
nen verbeteren. 

10 jaar trainingscentrum andré rieu

Op de metalen schoolbankjes zitten de cursisten 
ijverig te oefenen in hun schriftjes. Hier geen 
smartboard of IPad maar een schriftje en een 
bord met krijtjes. 

Het Centre de Formation André Rieu werd 
10 jaar geleden officieel geopend door onder 
andere de ambassadeur van Nederland in 
Burkina Faso. Doel van het centrum is training 
geven aan dorpelingen in landbouwtechnieken. 
Ook worden er alfabetiseringscursussen in het 
Moré, de lokale taal, gegeven. Want hoe kun je 
een boekhouding bijhouden, voorschriften lezen 
etc. als je analfabeet bent?

Na 10 jaar is het een goed moment om de 
balans op te maken. Wat heeft het centrum 
gebracht?

- 5.460 mensen hebben leren lezen en  
 schrijven in de lokale taal;
- 870 mensen hebben een training gehad  
 om de praktijk van de landbouw en bos 
 bouw te verbeteren;
- daarnaast is informatie gegeven over  
 malariapreventie, produceren van zeep  
 en voedingsvoorlichting. 

aanvraag middeLBare scHOOL

De bevolking heeft verzocht om een middelbare 
school in Kakim. Pierre Kaboré, onze lokale 
projectcoördinator, onderschrijft deze vraag en 
vindt de tijd rijp voor een regionale opleiding. 
Middelbare scholen staan in de steden en niet 
op het platteland. De reis- en verblijfkosten 
zijn daarvoor niet op te brengen. Dit weerhoudt 
jongeren om door te leren, terwijl ze wel over het 
leervermogen en doorzettingsvermogen 
beschikken. Zonde, zo wordt de capaciteit van de 

eigen bevolking niet ten volle benut. 
De bouw van een middelbare school past niet 
in onze ‘groene’ doelstelling. Maar we hebben 
goed bericht voor Pierre en de toekomstige 
leerlingen. Een externe donor neemt de 
volledige financiering voor zijn rekening van 
drie extra klaslokalen en de inrichting daarvan!! 
Inmiddels is in Kakim begonnen met het 
bouwrijp maken van het terrein en het uitzetten 
van de piketpalen.
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nieuws uit maastricHt

donatie
Een feestelijk bericht in mei. Ter gelegenheid van 
een 50ste verjaardag is als gezamenlijk cadeau 
geld ingezameld voor de projecten van het Comi-
té Maastricht-Niou. Een groot ‘barka’ voor deze 
mooie donatie! 

wisselingen in het comité
Het afgelopen jaar heeft het Comité afscheid 
genomen van een aantal (langzittende) leden en 
zijn er gelukkig nieuwe leden bijgekomen. De 
samenstelling is veranderd door meer 
jongere mensen met ieder hun eigen expertise. 
De nieuwe leden Daan Kerckhoffs, Robin Smit en 
Stéphanie Geubel zullen zich voorstellen in het 
Niou Nieuws. In dit nummer maakt u kennis met 
Daan:

“Even voorstellen: Mijn naam is 
Daan Kerckhoffs, geboren in 1980, 
een sportieve enthousiasteling die 
graag onder de mensen is, organi-
seert en verbindt. Samen met mijn 
vriendin Berny trek ik regelmatig 
de natuur in voor een mooie wan-
deling en gaan we graag op reis om 
landen en culturen te ontdekken. 

Na een aantal jaren in de technische textiel te 
hebben gewerkt, ben ik vanaf september 2019 
weer werkzaam in het vastgoed. Enkele jaren 
geleden woonde ik een presentatie bij van Jos 
de Bruyn. Zijn verhaal over de werkzaamheden 
van het Comité raakte mij meteen. Tijdens mijn 
jeugd is mijn moeder meermaals naar Senegal, 
Mali én Burkina Faso gereisd, waar ze kleinschalig 
een helpende hand heeft geboden. Haar leven-
dige en bijzondere verhalen over deze reizen en 
de ontmoeting met de lokale bevolking hebben 
mij altijd gefascineerd. Na het bijwonen van de 
presentatie heb ik Jos benaderd en een donatie 
gedaan aan het Comité. Nu, weer enkele jaren 
later, heeft Jos mij gevraagd mee te helpen de 
doelstelling van het Comité te behalen. Met veel 
plezier heb ik daar ‘ja’ op geantwoord!”

nieuws uit Burkina FasO

Onrust en instabiliteit neemt toe in 
Burkina Faso
Sinds in 2013 in Mali de militaire acties tegen 
jihadistische groepen zijn begonnen, is het 
geweld verspreid over West-Afrika. Er zijn ver-
schillende jihadistische groepen waaronder IS 
actief in Mali, het westen van Niger en noorden 
en oosten van Burkina Faso. Deze groepen 
mengen zich in lokale conflicten. Sinds eind 2018 
is de noodtoestand uitgeroepen in 14 provin-
cies van Burkina Faso. In 2019 heeft geweld al 
honderden dodelijke slachtoffers gemaakt onder 
de burgerbevolking en zijn er naar schatting  
150.000 mensen op de vlucht  voor het geweld. 
Het is een complexe situatie. Het geweld is heel 
divers, het kan zowel jihadistisch, etnisch als 
lokaal van aard zijn of een verzet tegen de fal-
ende regering. Daarbij lijken groeperingen te 
leunen op buitenlandse extremisten.
De golf van jihadistische aanvallen en vergeld-
ingsacties door het leger zijn een gevaar voor 
de sociale stabiliteit in het land en hebben grote 
invloed op de politiek. Dit is al merkbaar in de 
aanloop naar de verkiezingen van 2020 en in de 
beperking van de vrijheid van meningsuiting.

werkbezoek van minister kaag
Minister Kaag bracht in juni een werkbezoek aan 
Burkina Faso en Mali. Met premier Christophe 
Dabiré heeft zij gesproken over de aanpak van 
grondoorzaken van armoede en stabiliteit. Er was 

speciale aandacht voor de rol 
van Burkina Faso binnen de 
Sahelregio in de strijd tegen 
gedwongen huwelijken en het 
bevorderen van seksuele  en 
reproductieve gezondheid. 
Nederland staat klaar het land 
te ondersteunen bij die regio-
nale voortrekkersrol.

PrOjecten in uitvOering

Project activiteit start
Project Salogo Herstel en duurzaam beheer 

van 200 ha bos
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


