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De STEPkinderen

Een droom komt uit, STEP bouwt een tweede studenten huis!
Omdat het eerste studentenhuis zo
naar financiering voor de bouw
studiebeursprogramma. Dankzij een
verkoop van kerstkransen , jam
collecteopbrengst in de N.H.Kerk

langzamerhand behoorlijk vol zat was STEP op zoek
van een tweede huis voor de meiden in het
royale gift van het Ulenhof College in Doetinchem, de
, paasbloemen, statiegeld actie bij A.H. + een
te Hengelo. Dit aangevuld met een subsidie door

de
Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame
Ontwikkeling was eind maart het geld bijeen en kon de bouw beginnen. Het tweede huis is
ook weer gebouwd onder supervisie van Abdoulaye Nana waarbij gebruik is gemaakt van
lokale leem voor de muren aangesmeerd met een laag cement. Nou klagen wij in Burkina
Faso vaak en terecht over het gebrek aan regen, regenen deed het in april! Dit was niet
alleen geheel onverwacht (het regenseizoen begint normaliter in juni) maar in dit geval ook
ongewenst omdat de ongebakken leemstenen een aantal dagen in de zon moeten drogen
alvorens ze gebruikt kunnen worden. Tot drie maal toe zijn de stenen weggespoeld! Maar
Amina, de lokale coördinatrice van STEP, en Abdoulaye, de architect, hebben de moed niet
opgegeven en ondertussen staat het huis en is het bijna af. Wat zal het fijn zijn voor de
meiden om komend jaar hun eigen stek te hebben (natuurlijk wel op het ruime STEP-erf) met
een beetje meer privacy en de jongens hoeven dan ook niet meer met z’n zevenen in een
kamer van 3 x 4 meter te slapen. Klagen daarover deden ze niet want ze hadden wel super
koele stapel bedden als de enige in Fada!

STEP bestaat vijf jaar; Wat heeft STEP al bereikt?

ü STEP

heeft een trouwe achterban in Nederland en een aantal zeer gemotiveerde
vrijwilligers in Nederland en Burkina Faso;

ü Sinds

de oprichting van STEP in 2000 is het aantal scholieren op de basisschool in
Tanwalbougou verdubbeld;

ü Er zijn nu voldoende schoolmaterialen voor alle kinderen op de lagere school;
ü Het oudste schoolgebouw van drie klassen is helemaal opgeknapt;
ü Er gaan negen meisjes en jongens uit Tanwalbougou op kosten van STEP

naar

voortgezet en beroepsonderwijs;

ü STEP

heeft een eigen studentenhuis voor deze jongeren gebouwd in de provinciale
hoofdstad.

FEET is een feit!
In Burkina Faso is een zusterorganisatie van STEP opgericht geheten Fondation pour
l’Education des Enfants de Tanwalbougou (FEET) die de STEP projecten ter plaatse
uitvoert. FEET bestaat uit de lokale en internationale vrijwilligers en de ouders van de
scholieren uit Tanwalbougou.
Eigenlijk verandert er dus weinig. De projecten worden nog steeds gecoördineerd door
Amina en de andere STEP vrijwilligers ter plaatse die zich zelf al een tijdje FEET noemden.
Maar het is nu ook eindelijk officieel. Alle papieren zijn rond en dit geeft FEET een officieel
tintje.

STEP bestaat vijf jaar en wat zijn STEP’s plannen voor de
toekomst?
* Voortzetting van het studiebeursprogramma
STEP wil doorgaan met de jaarlijkse instroom van de beste leerlingen van de basisschool in
het studiebeursprogramma. Het huidige studiebeursprogramma wordt gedragen door
STEP’s trouwe donateurs, voor uitbreiding zal STEP zich actief blijven inzetten voor de
werving van nieuwe donateurs.
* Voortzetting van de ondersteuning van de basisschool
De steun aan de basisschool zal blijven bestaan uit de aanschaf van schriften, pennen en
schoolboeken. STEP is ook hard op zoek naar fondsen om het tweede schoolgebouw, wat
nooit afgebouwd is door de provinciale overheid, met steun van de ouders af te bouwen.
* Het verzelfstandigen van de lokale partner FEET
FEET is STEP's zusterorganisatie in Burkina Faso. STEP wil FEET verder professionaliseren
in o.a. organisatiemanagement, het werven van fondsen en het verbeteren van de
verslaggeving.

* Ondersteuning oudercomité
STEP wil het oudercomité van de basisschool beter informeren over haar rechten, plichten
en werkzaamheden. Tevens wil STEP met het oudercomité en de leraren gaan bekijken hoe
in Tanwalbougou de ouders gestimuleerd kunnen worden om meer meisjes naar school te
sturen.
* Actie op Nederlandse basisscholen
Voorlichting over ontwikkelingssamenwerking en je inzetten voor leeftijdgenoten in een arm
land kan niet jong genoeg beginnen. Daarom wil STEP met de actie ‘Naar welke school ga
jij?’ zoveel mogelijk scholieren van Nederlandse basisscholen bereiken. De actie richt zich
op leerlingen van groep zeven en acht die op een speelse manier informatie krijgen over het
leven van de basisscholieren in Tanwalbougou.

Voortgang van STEPpers
Dit jaar wonen er negen STEP-studiebeursscholieren in het studentenhuis waar zij op kosten
van STEP dankzij de steun van onze donateurs leren voor een betere toekomst. Ali zit
inmiddels op een beroepsopleiding voor boekhouder in Fada N’Gourma. Omdat Ali een
ijverige en zeker ook een heel intelligente jongen is heeft hij het schooljaar zonder al te grote
problemen gehaald. Wel is er voor een flink aantal vakken geen leraar (maar wel toetsen!).
Niet echt een goede uitgangssituatie voor een gedegen opleiding. Momenteel zoeken wij uit
wat de mogelijkheden zijn van de voortzetting van zijn studie in Ouagadougou, de hoofdstad
van Burkina Faso.
Hamidou en Maimouna onze nieuwe STEPpers hebben bewezen niet voor niets een STEPstudiebeurs gekregen te hebben. Fluitend hebben zij het eerste jaar gehaald. Adama, onze
voetbal fan, en Ibrahim, onze stille Pheul-student, hadden ook geen enkel probleem met hun
studie. Ook zij zitten inmiddels weer in Tanwalbougou voor de grote vakantie.
Ali, Maimouna, Hamidou en Adama zijn ongetwijfeld aan het werk op de velden van hun
families. Het regenseizoen is dit jaar vroeg begonnen, en het is de periode waarom alles
draait in een landbouw gemeenschap zoals Tanwalbougou. Wie weinig oogst zal ook weinig
eten. Ibrahim is Pheul, een half nomadische stam van veehouders. Het is mogelijk dat hij in
Tanwalbougou alleen zijn moeders en tantes treft met zijn zusje, nichtjes en de kleinste
broertjes omdat de mannen van de familie naar het noorden zijn getrokken met de kudde
opzoek naar goede weidegronden. Het is vrij uniek dat zijn familie één van hun kinderen
naar het basisonderwijs gestuurd heeft en het is natuurlijk geweldig dat Ibrahim ook nog
eens zo’n slimme jongen is waardoor hij een STEP-beurs gekregen heeft.
Voor Michel, Philippe, Chantal en Fatima is het dit jaar er op of er onder! Ze zitten alle vier in
de examen klas. Ondanks dat STEP natuurlijk probeert de leerlingen alle kansen te geven
zijn er factoren waarop wij helaas geen invloed hebben. Ook in de examenjaar is er sprake
van een flink aantal vakken waarvoor er geen gekwalificeerde leraren zijn aangetrokken door
het Lyceum. Al hoewel…….. ze waren wel gerekruteerd maar na een staking zijn een flink
aantal ontslagen. Dat kan zomaar in Burkina Faso. Een gedeelte is tijdelijk vervangen door
VWO leerlingen (!) die nu aan de HAVO leerlingen les geven. En de landelijke examens
houden daar natuurlijk geen rekening mee. Onze vier examen kandidaten krijgen wel de
nodige ondersteuning van een bijles leraar dus we gaan duimen dat de resultaten op het
examen (eind juni) toch positief uitvallen.

De Basisschool in Tanwalbougou
Dit schooljaar (2004-2005) hebben er een aantal grote veranderingen plaats gevonden op de
basisschool in Tanwalbougou. Allereerst hebben alle vier de leraren inclusief de
schooldirecteur banen gekregen op andere scholen. Onderling was er de nodige wrijving
tussen de leraren en de overheid heeft dat op deze manier proberen op te lossen. Het
positieve voor de basisschool is dat er zes nieuwe leerkrachten voor in de plaats zijn
gekomen. Voor elke klas één! Dat mag ondertussen wel want de school telde dit jaar 351
leerlingen. Een groot deel van de toename (met 134%!) is aan de activiteiten van STEP te
danken.
Vijf jaar geleden telde het dorpsschooltje 150 leerlingen, tweederde waren jongens en
eenderde meisjes. Het overgrote deel van de kinderen hadden geen leitjes, schriften of
pennen en de school had een dertigtal schoolboeken. Nu zijn er voldoende schoolmaterialen
dankzij de jaarlijkse steun van de Nederlandse studenten vereniging COSMOS én maak je
als leerling kans om door te leren via het studiebeursprogramma van STEP. Het zijn
natuurlijk maar een paar hele intelligente leerlingen die deze kans zullen gaan krijgen, maar
als dit de ouders stimuleert om hun kinderen naar het basisonderwijs te sturen en daar ook
de volle zes jaar de kans te geven zicht te ontwikkelen is dat een mooi bijeffect van het
beurzen programma. Maar natuurlijk zijn wij er nog niet, nog heel veel kinderen uit
Tanwalbougou gaan nog niet naar school!
Een aantal cijfers m.b.t. Tanwalbougou en de basisschool:
- Inwonertal: 3634
- Populatie jonger dan 20 jaar: 2247
- Aantal klassen op de basisschool: 6
- Aantal kinderen op de basisschool: 351
- Aantal meisjes op de basisschool: 151 (43%)
- Aantal jongens op de basisschool: 200 (57%)
- Aantal dorpen waaruit de leerlingen afkomstig zijn: 7
De school in Tanwalbougou bestaat uit twee gebouwen; één gebouw met drie klassen van
15 jaar oud en één gebouw wat om onbegrijpelijke redenen nooit afgebouwd is. In de laatste
STEP Nieuwsbrief hebben we geschreven over de erbarmelijke staat waarin beide
schoolgebouwen zich bevonden. Vleermuizen tussen het plafond, elke dag alle
schoolbanken weer onder de vleermuizen poep, stank die niet te harden was en ook nog
eens het nodige kabaal wat de kolonie maakte. Het gebouw wat niet af is was nauwelijks te
gebruiken.
De oudleiding van de Chiro van Passendale uit Belgie heeft onze noodkreet gehoord en
de geweldige opbrengsten van hun jaar feest aan STEP gedoneerd voor het opknappen van
de school. En het resultaat is geweldig! Het bedrag was genoeg om het oude schoolgebouw
vleermuisvrij en vleermuisproof te maken, de loszittende ramen vast te zetten, scheuren in
de muren en vloeren te repareren en het te schilderen. Het niet afgebouwde gebouw wordt
momenteel ook gebruikt maar STEP zoekt nog naar een grote sponsor om het werk hier
helemaal af te kunnen maken.

Gulle gift van 40 MM
40 MM staat voor de veertigduizend meter mars. Oftewel 40 km (of minder) wandelen voor
een goeddoel. Deze mars vindt plaats in het voorjaar in West Friesland (Noord Holland) en
met de opbrengsten worden een enorm aantal kleine organisaties zoals STEP gesponsord.
40 MM is één van onze trouwste sponsoren en ook dit jaar hebben wij weer een gulle gift (€
1400!) mogen ontvangen.

Bezoek in Tanwalbougou uit Nederland!
Bertus en Hans Waarle uit Hengelo Gld (of zoals Bertus liever zegt: ''uut Hengel") hebben in
de plaats van een weekje bakken aan de Costa del Sol dit jaar voor een wel heel bijzondere
vakantiebestemming gekozen: Tanwalbougou! Naar aanleiding van stukjes in de lokale krant
en ontmoetingen in het dorp Hengelo met het STEP bestuur was Bertus op de hoogte
gekomen van de activiteiten van STEP in Burkina Faso. Na wat kontact over en weer
besloten Bertus en zijn zoon Hans na hun twee weken vrijwilligerswerk in Ouagadougou ook
ons project te bezoeken.
Naar aanleiding van hun wel heel speciale vakantie heeft Bertus een verslag geschreven
waaruit wij hier onder vrij citeren.
29 december Als we dan aankomen in het
dorp, is er de wekelijkse markt nog bezig. Wij
worden van alle kanten bekeken. Vele
kinderen willen graag die rare blanke figuren
een hand even. We maken al snel kennis met
enkele ouders van kinderen die een ervaring
hebben met het Step-project.Ook wordt er
direct
een
groep
van
ouder
vertegenwoordigers bijeen
geroepen. Men
komt wel snel “to the point '. We gaan de
lagere school bekijken , en maken kennis met
de nieuw benoemde directeur (pas een paar
maanden in dienst)en leden van het
ouderbestuur.
Opmerkelijk feit dat er in schoolraad geen
enkele vrouw deelneemt. Jammer dat de
emancipatie dit hier niet toelaat(willen de
vrouwen soms niet?).Ook blijkt er
geen
enkele ouder Frans te spreken naast het lokale
taaltje. Alles wordt vertaald door Amina en
Abdoulaye.

kunnen doen dan tijdens de aanwezigheid van
de scholieren uiteraard.Omdat ik in Hengelo
had gehoord dat er een vleermuizen probleem
was geweest, informeer ik hier eerst naar.
Doordat de dakconstructie is aangepast, blijkt
dit opgelost te zijn.

na het opknappen: het schoolgebouw ziet er
weer tiptop uit!
We maken inmiddels ook kennis met meerdere
kinderen die in het Step-project zitten, en
enkele anderen die heel graag willen, nu of
volgend jaar. We gaan vandaag en
morgenvroeg ook meerdere kinderen en hun
families thuis opzoeken.

voor de verbouwing: schoolbanken onder de
vleermuizen ontlasting
Bij de school aangekomen blijkt dat met op dit
moment volop bezig is om de schade aan de
muren te herstellen. Als ik aan Abdoulaye
vraag of er alleen nu wordt gewerkt omdat er
een paar Hollanders komen controleren,
ontkent hij dit ten stelligste. Dit was zo geplant
omdat de school nu dicht is vanwege de
kerstvakantie, en de mensen beter nu het werk

30 december Vandaag gaan we op
huisbezoeken. De directeur en ’n Step leerling
op een motor en Hans en ik op een andere.
We gaan via vele woestijnwegen en enkele
droge rivieren naar het huis van Philippe en
Chantal en …! Dit is toch wel geweldig. Als je
ziet hoe hier het echte BF leven in z'n werk
gaat. De ouders die werkelijk beretrots zijn op
het geen hun dochter of zoon mag / kan doen
middels een bijdrage uit NL We horen ook dat
de kinderen in het dorp echt hoog staan
aangeschreven in Tanwalbougou. Dit is de
hulp die nodig is, en meer rendement oplevert
dan al die omhoog gevallen instanties met hun
duurbetaalde (zich in 4wd auto’s

verplaatsende) personen tot stand brengen! Dus STEPPEN iedereen! Hier is de echte directe hulp van NL
mensen voor BF kinderen zonder dat er sprake is van de "strijkstok"!
Je merkt ook hier weer het verschil tussen de culturen: een man heeft hier meerdere vrouwen ter beschikking.
Soms wel 3 of 4 stuks. Anderzijds is het de vrouwen niet toegestaan om meerdere mannen te hebben. Hoezo
ongelijkheid? De "moeders" van Phillipe maken ons eten klaar, en moeten dan weer terug in hun eigen "huis".
Constante factor in het geheel is toch wel de gedrevenheid van de kinderen om te studeren en de steun van
de ouders die hierin meegaan.Men wil gezamenlijk trachten de toekomst te verbeteren in hun dorp/streek.
Ook de kinderen geven toe dat ze een beter leven willen creëren voor zichzelf en hun (eventuele) kinderen.
Na al deze bezoekjes is het weer tijd om naar school te gaan voor een laatste bijeenkomst met de ouderraad.
Er wordt ons uitgeleide gedaan door de meeste STEP kinderen, 2 leraren, de ouderraadleden en de directeur
van de school.

Zonne-energie verlicht STEP-huis
Het plan om betere verlichting te realiseren in het STEP-huis was een idee van Hans en Bertus
Waarle naar aanleiding van hun bezoek aan het studentenhuis tijdens hun ‘vakantie’. De afgelopen
jaren was de verlichting middels kerosinelampen. Elke student had er één. Dit is ook hoe de meeste
mensen in Burkina Faso hun huis of hut verlichten. Elektriciteit is duur en in de meeste dorpen maar
ook in veel wijken van de steden zijn er geen aansluitingen op het net mogelijk. Zo ook in de wijk
waar het Step-studentenhuis staat. Elektrisch licht heeft natuurlijk wel als voordeel dat het een
ruimte veel helderder verlicht, wat bijvoorbeeld handig is als de Steppers ’s avonds huiswerk maken
of bijles volgen. Via een de Nederlandse firma Free Energy zijn wij in contact gekomen met het
bedrijf dat goede en betaalbare zonnepanelen (en overige accessoires) verkoopt in Burkina Faso.
De totale kosten voor twee systemen (2 panelen, 4 lampen, bedrading, 2 accu’s etc) voldoende voor
twee STEP-huizen waren €500 waarvan 80% gefinancierd is door de familie Waarle. Deze panelen
zijn dus ondertussen al geïnstalleerd en functioneel. Heel handig voor de vier Steppers die dit jaar
examen moeten doen en tot in de kleine uurtjes over hun boeken gebogen zitten!

STEPpers in het zonnetje
De STEPper die we deze keer met veel plezier in het zonnetje willen zetten is Greet van der
Boom, Greet is bij STEP betrokken sinds de oprichting als bestuurslid. Gedurende vijf jaar is zij
voorzitster geweest van het bestuur, een functie die dit jaar over wordt genomen door Anneke van
Doorn. Greet blijft natuurlijk actief als bestuurslid. Voor het STEP jubileum heeft STEP gebruik
mogen maken van haar prachtige huis waarin vele donateurs met open armen ontvangen werden.
Ook heeft Greet familie en vrienden aangespoord tot gulle donaties voor de kinderen in
Tanwalbougou; wij noemen o.a. een flinke bijdrage aan de bouw van de muur rond het STEPperceel en recentelijk is er dankzij haar inzet ook een enorme verbetering getreden in de mobiliteit
van Amina Nana, onze steun en toeverlaat in Fada N’Gourma!!! Greet bedankt.

Ook nog in het zonnetje: het Ulenhofcollege te Doetinchem, Thema Uitgeverij Zaltbommel, 40 MM
en Chiro van Passendale.

KPA-Wilde Ganzen-dag, zaterdag 25 juni 2005
Kleine Zaken Grote Gevolgen?
Op 25 juni bezochten Greet van der Boom en Maria Kuijpers de conferentie voor
KPA'ers(Kleinschalige Plaatselijke Activiteiten) georganiseerd door NCDO en Wilde Ganzen. Deze
dag in Fort Voordorp te Groenekan werd bezocht door 700 vertegenwoordigers van kleinschalige
ontwikkelingsprojecten. Bij binnenkomst kregen wij een klein boekje van 3 bij 4 cm met de
millenniumdoelen 2015 uitgereikt.
Tijdens deze dag hebben wij veel gehoord, gezien en geleerd en als allerbelangrijkste dat vooral
kleinschalige projecten doeltreffend zijn.
Kathleen Ferrier(woordvoerder Ontwikkelingssamenwerking van het CDA) hield een toespraak over
de beperkingen, mogelijkheden en professionalisering van kleinschalige ontwikkelingsprojecten.
Vervolgens was er een interview met Maarten de Vries (Directeur Wilde Ganzen)en Henny Helmich
(Directeur NCDO): over de samenwerking tussen NCDO en Wilde Ganzen.
Wat vooral naar voren kwam was dat kleine projecten grote gevolgen kunnen hebben. Bij
kleinschalige projecten komt het geld ook daadwerkelijk op de plaats waar voor het bestemd is en
blijft er niets aan de strijkstok hangen.
NCDO streeft
naar een grotere betrokkenheid van de Nederlandse bevolking bij
ontwikkelingssamenwerking. NCDO doet dat onder andere door middel van campagnes, debatten,
exposities en documentaires. NCDO ondersteunt daarnaast mensen en organisaties in Nederland
die zich inzetten voor de verbetering van de positie van mensen in ontwikkelingslanden. Dat doet zij
door het leveren van kennis en geld en door het bevorderen van informatie -uitwisseling.
Daarbij stelt zij structurele armoedebestrijding in ontwikkelingslanden en de realisering van de acht
millenniumdoelen van de Verenigde Naties centraal.
Wilde Ganzen werkt, vanuit een oecumenische inspiratie, aan de verbetering van kansarmen in de
wereld en voert acties in Nederland voor concrete en kleinschalige projecten. Wilde Ganzen steunt
actievoerders met raad, daad en baat. Actievoerders ontvangen een premie, geld dat ten goede
komt aan mensen elders in de wereld die dat nodig hebben. Dit doen ze onder het motto "Samen
kom je Verder". Want samenleven doe je met z'n allen.
De millenniumdoelen
189 landen hebben in 2000 met elkaar afgesproken dat vóór 2015 belangrijke wereldproblemen zijn
aangepakt. Bijvoorbeeld dat alle kinderen naar school kunnen, malaria en Aids teruggedrongen zijn,
de helft minder mensen van één dollar per dag hoeft te leven en meer mensen schoon drinkwater
hebben.
Dat noemen we de millenniumdoelen van de Verenigde Naties.
1 De armoede halveren en minder mensen honger
Het aantal mensen dat in extreme armoede leeft, is in 2015 tot de helft teruggebracht ten opzicht
van 1990.
2 Alle kinderen naar school
In 2015 volgen alle kinderen in alle landen basisonderwijs.
3 Mannen en vrouwen gelijkwaardig
Gendergelijkheid en empowerment van vrouwen zijn gerealiseerd, onder meer door gelijke
participatie van jongens en meisjes in het onderwijs te realiseren voor 2015.

4 Minder kindersterfte
De sterftecijfers van kinderen onder de 5 jaar zijn in 2015 in elk ontwikkelingsland teruggedrongen
met tweederde ten opzichte van 1990.
5 Verbetering van de gezondheid van moeders
Het niveau van moedersterfte is in 2015 in elk ontwikkelingsland teruggedrongen met driekwart ten
opzichte van 1990.
6 Bestrijding Van HIV/Aids, malaria en andere dodelijke ziektes
Voor het jaar 2015 is de verspreiding van aids, malaria en andere ziektes gestopt.
7 Meer mensen schoon drinkwater
Meer mensen leven in een duurzaam milieu in 2015 door het integreren van duurzame ontwikkeling
in nationaal beleid en halvering van het aantal mensen zonder toegang tot veilig drinkwater. Voor
2020 zijn de levensomstandigheden van tenminste 140 miljoen bewoners van krottenwijken
aanzienlijk verbeterd.
8 Toegang tot betaalbare medicijnen en een eerlijk handelssysteem
Minder schulden voor ontwikkelingslanden. Er wordt een mondiaal samenwerkingverband
(partnerschap) voor ontwikkeling gesloten, met afspraken over goed bestuur, de ontwikkeling van
een open en eerlijk handels- en financieel systeem, het bevorderen van jongerenwerkgelegenheid,
een oplossing voor het schuldenvraagstuk en de overdracht van nieuwe technologieën.

Durf te dromen….. maak het waar!
Bovenstaande doelen lijken niet haalbaar, maar dat leken andere gebeurtenissen in de
wereldgeschiedenis ook niet. Zoals Nelson Mandela als eerste zwarte president van Zuid-Afrika, de
eerste man op de maan en de val van de muur.
Wij willen samen met Nederlanders en Nederlandse organisaties ervoor zorgen dat Nederland een
steentjes bijdraagt aan het halen van deze millenniumdoelen.

Vrouwenbesnijdenis
De New York Times signaleert in de krant van 8 juni 2004 dat vrouwenbesnijdenis in Afrika aan
populariteit inboet. Unicef voert in 2004 campagne tegen de wrede traditie. Gedelegeerden uit dertig
Afrikaanse landen besluiten op een conferentie een eind te maken aan vrouwenbesnijdenis. In
Burkina Faso krijgt een vrouw drie jaar celstraf wegens genitale verminking, de maximale straf. Zo'n
hoge straf is bijzonder, want meestal blijven vrouwenbesnijdenissen ongestraft.
Nog even ter herinnering, wij versturen geen acceptgiro's. Dit kost ons geld, wij kunnen dit beter in
Burkina Faso besteden.

