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DAK VOOR LAGERE SCHOOL TANWALBOUGOU
In de Nieuwsbrief van afgelopen december heb ik verslag gedaan van mijn bezoek aan
Tanwalbougou. Het Hoofd van de Lagere School liet ons het oude schoolgebouw zien dat met de
financiële hulp van een Belgische jongerenorganisatie van binnen en van buiten opgeknapt was en
daardoor weer leefbaar geworden was. En ook het tweede nieuwe nooit afgebouwde schoolgebouw.
Doordat er verkeerde te kleine en te lichte golfplaten gebruikt waren voor het dak , waren deze er al
voor een deel afgewaaid.
Voor het herstellen van het dak en het afbouwen van de school zou een groot geldbedrag nodig zijn
en al bleef het Hoofd van de school optimistisch dat alles op een dag wel goed zou komen , wij van
STEP zagen op dat moment geen oplossing.
En toch werd dit optimisme en het geloof in een betere toekomst beloond. December 2004 bezochten
Bertus Waarle en zoon Hans ons project in Burkina Faso. Teruggekomen in Hengelo Gld. heeft Bertus
over zijn reis en ons project in het "Parochie Nieuws"een stukje geschreven en in de Kerk er iets
over verteld .
De Parochie H.Willibrord Hengelo Gld. besloot om dit jaar niet mee te doen aan de landelijke
vastenactie maar om zich in te zetten voor de Stichting STEP die te Hengelo gezeteld is. In de
vastentijd wordt van de parochianen verwacht enige soberheid in de wijze van leven te betrachten. De
daaruit voortkomende baten kunnen worden geschonken aan een goed doel. Landelijk worden
daarvoor vanuit de bisdommen projecten aangegeven. De Parochie heeft dit jaar besloten dat de
opbrengst van de vastenactie in overleg met STEP gebruikt zou gaan worden voor het aanbrengen
van een dak op de school in Tanwalbougou. Ook diaken Robben heeft de giften, die hij bij zijn
emeritaat gaan mocht ontvangen, aan ons project geschonken. Een belangrijk gegeven is daarbij, dat
de giften ten goede komen aan het project waarvoor gegeven is .
Een echt stevig dak op de nooit afgebouwde school zou er in ieder geval voor zorgen dat het
gebouw tijdens het komende regenseizoen niet nog meer in verval zou kunnen raken.

Door STEP is bij de Stichting Wilde Ganzen een aanvraag ingediend om een aanvullende premie te
kunnen krijgen op het bedrag van de vastenactie. Ook vanuit Burkina Faso is door FEET(Fondation
pour l' Education des Enfants de Tanwalbougou) een begroting en gegevens opgestuurd naar Wilde
Ganzen. Wij zijn natuurlijk heel erg gelukkig en blij dat ons project, Dak voor lagere school
Tanwalbougou, een Meerwaarde-actie met Wilde Ganzen is goedgekeurd.
Zaterdag 25 en zondag 26 maart hebben Bertus Waarle en ikzelf in de Woord- en Communiedienst
verteld over ons project in Burkina Faso.
Voorin de kerk was onze actie ook in beeld gebracht. De koster had een "Afrikaans schooltje"
gebouwd. Het was een gebouw geworden met een "open dak" met de opgave aan de parochianen om
het dak te dichten.
De Kinderwoorddienst steunde in de 40-dagentijd ook de vastenactie t.b.v. STEP. De kinderen
kregen een vastenspaardoosje
mee naar huis. Elke week namen zij iets mee vanuit de

kinderwoorddienst voor het schooltje: een schoolbord met tekst, zonnetjes, een mand vol met
schoolspullen en sterretjes. Tevens werden er door de kinderen symbolisch een paar golfplaatjes op
het schooltje gelegd.

De opbrengst van de vastenactie en de giften bij het emiraat-gaan van diaken Robben bedroeg
samen 2393 euro. Stichting Wilde Ganzen heeft dit bedrag aangevuld zodat wij de dag na Pasen
met de bouw konden beginnen.

Het begin van de bouw

Twee weken later. Voor het
regenseizoen hebben de kinderen in ieder geval een dak boven hun hoofd.

begin van het

Hoe het balletje verder rolde:
Rond Pasen, net toen het dak op de school geplaatst werd, kwam onze aannemer Abdoulaye toevallig
in contact met iemand van UNICEF. Het enthousiasme van Abdoulaye sloeg over op de
verantwoordelijke voor de afdeling onderwijs van UNICEF (meneer Kafondo) en samen zijn zij de
voortgang van het werk gaan bekijken.
Meneer Kafondo vertelde dat UNICEF wel ooit de intentie had gehad om de lagere school af te
bouwen maar nooit een betrouwbare partnerorganisatie heeft kunnen vinden. Het feit dat STEP het
initiatief heeft genomen om een dak te plaatsen en bewezen heeft een serieuze organisatie te zijn
heeft er toe geleid dat UNICEF-BF toegezegd heeft het resterende werk op zich te nemen. Zij stellen
de materialen en bouwvakkers beschikbaar en de uitvoering/controle zal door STEP (Amina,
Abdoulaye en het oudercomité) gebeuren. We hopen dat de materialen spoedig geleverd gaan
worden!
Maria Kuijpers.

Al onze trouwe donateurs willen wij zonder ze allemaal bij naam te noemen in het zonnetje zetten.
In de zes jaar dat wij bezig zijn hebben wij al heel veel bereikt. Twee eigen STEPhuizen met
zonnepanelen en een stevige muur er omheen. De STEP kinderen, Ali, Chantal, Fatima,Phillipe.
Michel, Ibrahim, Hamidou, Adama, Maimounata, Djibrille, en Madima die een kans gekregen hebben
op een betere toekomst. En deze kans ook met beide handen gegrepen hebben. De lagere school in
Tanwalbougou die dankzij het verstrekken van schoolboeken, leitjes, potloden, schriften enz.
gegroeid is van 120 naar 360 leerlingen. Het oude schoolgebouw dat door hulp van Belgische
jongerenorganisaties opgeknapt is. Het nieuwe schoolgebouw dat door de vastenactie in Hengelo
gered is van totaal verval.
En niet te vergeten alle gulle gevers (o.a. leerlingen van het Ulenhofcollege, 40 MM, COSMOS) van
grote éénmalige giften waardoor wij financieel instaat zijn meer kinderen een kans te geven om in ons
STEPprogamma opgenomen te worden.

Fatima en Philip hebben hun
middelbareschooldiploma behaald en Ali
is voor zijn MEAO/boekhouder-opleiding
geslaagd!
Ali , onze eerste STEPper is geslaagd voor zijn vervolgopleiding en dat geeft ons een heel goed
gevoel . Alle donateurs en gulle gevers willen wij dan ook feliciteren met dit resultaat. Met z'n
allen hebben wij dit mogelijk gemaakt ! De eerste jongen uit het dorp Tanwalbougou die een
vakopleiding voltooid heeft.

De kinderen in schooluniform bij het STEP meisjeshuis. Sinds het afgelopen schooljaar moeten alle
kinderen die naar de middelbare school gaan gekleed gaan in voorgeschreven kleding.

Jaarrekening STEP 2005

Overzicht van baten en lasten van januari 2005 t/m december 2005

Baten
Inkomsten donateurs
Subsidie S.I.S
Rente bank
Chemie studenten
Eenmalige giften
Brommer + zonnep.
kerst/paas enz.
NCDO

Lasten

totaal

€ 5.034,36
€
122,02
€
418,77
€
600,00
€ 9.576,07
€ 1.150,00
€
472,67
€ 1.277,00
-----------------€ 18.650,89

Totaal

€ 18.650,89

Kosten kinderen B.F.
Kantoor/folder/postzegels
Kosten Bank
Lagere school Tanwalbougou
Bouw STEPhuis
Brommer + zonnep.
K.v.K. + div.

€ 5.400,00
€
122,02
€
101,24
€
600,00
€ 2.700,00
€ 1.150,00
€
60,54

totaal
Voordelig resultaat

---------------€ 10.133,80
€ 8.517,09

Totaal

€ 18.650,89

Hopelijk kunnen wij ook de komende jaren weer op uw steun rekenen. Zoals U weet sturen wij geen
acceptgiro's maar laten het aan U over hoeveel en wanneer U iets aan ons doneert. Gelukkig hebben
wij door veel éénmalige giften een reserve kunnen opbouwen zodat wij de kinderen ook in minder
goede jaren kunnen blijven ondersteunen. De kosten voor STEP zullen de komende jaren ook gaan
toenemen omdat er meer kinderen de vervolg/beroepsopleiding gaan volgen.

Mali, 7 juli 2006

Ondanks dat wij sinds oktober niet meer in Burkina Faso wonen blijven we goed op de
hoogte van de voortgang van het STEP gebeuren in Burkina Faso. We communiceren wat af
met Amina Nana (leve de e-mail), onze lokale steun en toeverlaat!
Met onze scholieren gaat het uitstekend. Alle kinderen zijn over met mooie cijfers en de drie
examenkandidaten geslaagd. Philippe en Fatima gaan nu naar het middelbare
beroepsonderwijs. Fatima heeft al een keuze gemaakt, zij wil graag naar de lerarenopleiding
die gelukkig ook in Fada beschikbaar is. De Nederlandse overheid heeft deze school
opgezet in het kader van de bilaterale samenwerking Nederland – Burkina Faso. Philippe is
nog aan het nadenken maar met de hulp van zijn ouders en Amina komt hij er vast wel uit.
Ali heeft zijn diploma gehaald voor zijn boekhoudkundige opleiding (MEAO). De eerste
STEPper en de eerste inwoner van Tanwalbougou met een vakdiploma!
Negen van de elf STEPpers hebben een brief geschreven aan de donateurs waarvan een
aantal in deze nieuwsbrief zijn opgenomen. Ali en Ibrahim waren niet in Tanwalbougou want
de eerste zat nog midden in zijn examens in Ouagadougou de hoofdstad van Burkina Faso
en de tweede is met zijn nomadische Pheul familie vee aan het hoeden gedurende de
schoolvakantie. Dat is ook één van de aardige kanten van het STEP beursprogramma; dat
we jongeren van verschillende stammen, gezinssituaties en geloven samen de kans geven
aan een betere toekomst voor henzelf, hun families en Tanwalbougou te werken.
De meeste STEPpers komen uit polygame gezinnen, hun vaders zijn met twee, drie of in het
geval van Fatima zelfs met vier vrouwen getrouwd. Opgroeien in zo’n gezin is dikwijls niet
erg aangenaam aangezien er, gecombineerd met de enorme armoede, ook concurrentie
heerst tussen de vrouwen en elk alleen voor haar eigen kinderen zorgt. Als je dan zoals Fati
ook nog de pech hebt dat je moeder overleden is dan zijn je kansen wel bekeken.
Na zes jaar beginnen we ook de eerste vruchten te plukken; het eerste MBO diploma is
binnen, komend jaar zitten er vier STEPpers op vakscholen en zullen de eerste STEPpers
ons programma gaan verlaten als ze slagen. Van uit Afrika nogmaals onze dank aan alle
donateurs voor uw steun! Met uw giften financieren we het beursscholieren-programma.
Als u hoort van een actie bij u in de buurt waarvoor men een goeddoel zoekt – vergeet dan
vooral STEP niet!
Met name nogmaals hartelijke dank aan Bertus uut Hengelo. Zijn familie heeft een
zonnepaneel gesponsord. In één van de brieven wordt weer melding gemaakt van de
hiermee gerealiseerde verlichting van de STEP-huizen, een groot wonder voor de kinderen
en reuze handig om ’s avonds je huiswerk te kunnen maken. Zij die wel eens STEP bezocht
hebben in Fada weten dat de huisvesting van de kinderen degelijk maar naar onze
standaard zeker niet luxe is. Interessant is het dan om te lezen dat Djibrilla (Gabriël) vindt dat
er een verschil is tussen zijn thuissituatie en het STEP programma als tussen dag en nacht.
Dankzij de actie van de Hengelose kerk en Wilde Ganzen is er ook in Tanwalbougou veel
veranderd! Er zit een dak op het tweede schoolgebouw zodat alle klassen nu bruikbaar zijn
en UNICEF heeft beloofd het opknappen van de rest van het gebouw op zich te nemen. Dit
zal dan uitgevoerd worden door STEP!

Ook Irene Boon willen wij nogmaals noemen. Zij zet zich elk jaar weer in om STEP onder de aandacht
van de stichting 40 MM te brengen.Het is ontzettend fijn om elk jaar weer op 40MM te kunnen
rekenen!
De Studenten vereniging COSMOS steunt ons ook al vele jaren.
Natuurlijk vergeten wij ook onze Vlaamse weldoeners niet; dankzij hun gulle gift hebben wij het oudste
schoolgebouw opgeknapt en een begin kunnen maken aan het tweede gebouw en zo is het balletje
aan het rollen gekomen!
Het erf van STEP met de twee huizen is er gekomen dankzij dezelfde oudleiding van de chiro van
Passendale en van Westrozebeke, 40 MM, de familie Griede en onze trouwe donateurs! En een
anonieme geefster heeft er voor gezorgd dat Amina mobiel is op haar blitse brommer!

Allemaal hartelijk bedankt en zonnige groet,
Arnold Sikking & Bernadette Kuijpers

BRIEVEN STEP KIDS JULI 2006
Beste Vrienden,
Ik ben blij onderdeel te zijn van de STEP scholieren! Daarom groet ik alle donateurs van
STEP. Ik heet Djibrilla Salambere en mijn vader heet Saadou Salambere. Ik heb nu
zomervakantie en ben in Tanwalbougou. Mijn leven in Fada is aangenaam want ik heb de
mogelijkheid om mij te concentreren op mijn school. Voor het eerste semester heb ik
gemiddeld een 7 gehaald en voor het tweede een 7,5 dankzij uw steun. Ik ben ervan
overtuigd dat STEP de toegangspoort voor een succesvolle studie is.
Op dit moment zijn wij onze akkers aan het bewerken. Als we Fada en Tawalbougou
vergelijken is het een verschil als dag en nacht.
Ik kom nogmaals terug op het feit dat ik het geluk heb gehad deel uit te mogen maken van
de STEP beursscholieren want ik weet dat ik een goede toekomst tegemoet ga.
Groeten,
Djibrilla Sambere

Beste Weldoeners,
Het is met een hart vol vreugde dat ik alle donateurs van STEP groet die ons dag en nacht
ondersteunen.
Ik ben al met vakantie in mijn dorp. Alles gaat goed met mij en ik hoop dat het zelfde geldt
voor onze Nederlands vrienden. Ik ben Hamidou Trawina en ben over naar de derde klas.
Mijn vader heet Yacouba Trawina en mijn moeder Salmata Bako. Mijn vader heeft twee
vrouwen en veel kinderen. Ik ben het enige kind van mijn moeder die naar school gaat. Ik
dank STEP voor uw onschatbare steun die het voor mij mogelijk maakt om mijn studie voort
te zetten. Zonder uw steun zou ik nooit een vak kunnen leren.

Mijn leven in Fada is erg goed want wij hebben bedden, matrassen, licht, te eten, fietsen,
etc. en de meeste van deze zaken hebben we zeker niet in ons dorp. Nogmaals hartelijk
dank voor uw steun.
Tot ziens
Hamidou Trawina

Beste Weldoeners,
Allereerst groet ik allen die aan ons denken en zich inzetten voor onze toekomst.
Ik ben blij onderdeel te zijn van de STEP-familie. Ik heet Maimouna Soubeiga. (Maimouna is
een volle nicht van Ali. red.) Mijn familie is onderdeel van de vluchtelingen die bij het
uitbreken van de laatste burgeroorlog in Ivoorkust teruggekeerd zijn naar Burkina Faso. Al
ons hebben en houden hebben we daar achter moeten laten vanwege de oorlog. Als STEP
mijn studie niet zou betalen dan had ik niet door kunnen leren want mijn vader moest weer
van nul af aan beginnen omdat we alles in Ivoorkust achter hebben moeten laten.
Mijn leventje in Fada bevalt mij niet alleen omdat we alles hebben om goed te kunnen leren
maar ook omdat er iemand (tante Amina) is die ons begeleidt en adviseert. Ik denk dat als zij
er niet zou zijn dat het niet zo zeker zou zijn dat wij onze studies zouden halen.
Op dit moment zijn de regens begonnen en zijn we aan het ploegen en zaaien op onze
akkers. Gelukkig regent het want het is moeilijk om het vee te voeden in het droge seizoen
als er geen gras en weinig water is.
Groeten van Maimouna Soubeiga

Beste vrienden,
Allereerst mijn hartelijke en oprechte groeten.
Het is een plezier voor mij om u deze brief te kunnen schrijven. Ik ben in goede gezondheid
net als mijn familie en onze tante Amina en ik hoop dat het ook goed gaat met alle donateurs
in Nederland. Ik heet Michel Yougbare en mijn familie is armer dan die van de anderen
STEPpers. Dus het is voor mij een enorm geluk dat ik in het STEP programma zit want ik
had anders nooit verder kunnen leren na de lagere school. Ik dank alle donateurs van STEP
die het mij mogelijk hebben gemaakt om mijn middelbare school af te maken en dat ik nu op
het beroepsonderwijs verder studeer. Mijn leven in Fada is prima want we hebben alles om
goed te kunnen studeren. Onze vrienden uit Tanwalbougou die niet in het STEP programma
zitten zijn jaloers op ons.
De belangrijkste activiteit van Burkina Faso en van onze families is akkerbouw en
veehouderij. Ik ben benieuwd wat bij u in Nederland de belangrijkste economische sector is.
Groeten,
Michel Yougbare

Beste vrienden,
Allereerst mijn achtenswaardige groeten. Ik schrijf u om u op de hoogte te houden van de
laatste ontwikkelingen en ben benieuwd om van u te horen.
Ik heet Philippe Kaboré. Ik woon in Burkina Faso, en om precies te zijn in Fada bij de STEPfamilie.
Mijn vader heet Denis Kabore en mijn moeder Henriette Zougmoure. Ik heb drie zussen en
drie broers. Mijn ouders zijn boeren en leven van de opbrengst van hun velden. In
Tanwalbougou wonen wij in hutten met een dak van stro en ik vraag mij of er ook
strooiendaken zitten op huizen in Nederland.
Als ik de foto’s bekijk op de kalender die mama Maria ons gestuurd heeft dan valt mij op dat
Nederland heel anders is dan Burkina en zeker dan Tanwalbougou.
Ik ben blij onderdeel te zijn van de STEP-familie, ik heb dankzij STEP dit jaar mijn
middelbare school diploma behaald. Mijn ouders kunnen het niet betalen om mij verder te
laten studeren in Fada want naast het schoolgeld moeten ze dan ook een kostfamilie voor
mij vinden. Daarom bedank ik met heel mijn hart de donateurs van STEP die het mogelijk
maken dat ik studeer in Fada. Als ik naar de foto’s van Nederland kijk heb ik zin om het land
in het echt te zien.
Ik wens u alle een goede gezondheid en geluk in uw leven toe en hoop dat u ons blijft
steunen.
Tot ziens Philippe Kaboré
Beste vrienden in Nederland,
Ik ben blij onderdeel te zijn van de STEP-familie want dankzij STEP heb ik niet alleen een
goed leven maar ook goede studie-resultaten. Ik ben u oprecht dankbaar want ik kom uit een
polygaam gezin en heb dus heel veel broertjes en zusjes met als gevolg dat ik geen enkele
hoop had dat ik mijn studie voort zou kunnen zetten in Fada. Dankzij STEP ben ik
middelbare scholier geworden!
Ik ben ook erg blij met ons huis in Fada en vooral met het licht wat wij hebben dankzij de
zonnepanelen waardoor we ’s avonds makkelijk ons huiswerk kunnen maken.
Ik zit nu drie jaar in het STEP-programma en ik ga over naar de vierde klas. Ik wil in deze
brief ook tante Amina bedanken die ons op alle mogelijke manieren steunt. Als we ergens
problemen mee hebben helpt zij altijd om een oplossing te zoeken.
Ik hoop leraar te worden want dat vind ik een leuk beroep en ik weet dat dit mogelijk is
dankzij de steun van STEP.
Groeten,
Adama Dima

Beste vrienden,
Het is fijn om u, mijn vrienden in Nederland, te kunnen groeten.
Alles gaat goed met mij net als met mijn STEP collega’s, tante Amina en onze ouders. Ik
hoop dat alles ook goed gaat met onze vrienden in Nederland.
Ik heet Chantal Waongo, ik ben 22 jaar en zit sinds 6 jaar in het STEP programma. Mijn
geboortedorp is Tanwalbougou wat op 45 km van Fada ligt waar mijn
verpleegkundigenschool is. Ik kom uit een Mossi familie die leeft van de opbrengst van hun
velden. Mijn vader heeft maar één vrouw. Ik heb vijf broers en drie zussen dus wij zijn met

negen kinderen. Er gaan drie naar school; eentje zit in de eerste klas van de lagere school,
eentje in de tweede klas en ik zit op de verpleegkundigenopleiding.
Beste vrienden, ik wil u iets vertellen over mijn opleiding tot verpleegkundige.
Mijn school heet ENSP wat staat voor Ecole Nationale de Santé Publique (Nationale School
voor Volksgezondheid, red.), ons programma bestaat uit twee onderdelen.
Gedurende het eerste jaar wat in december begonnen is hebben we eerst vier maanden
uitsluitend theorie gehad en daarna twee maanden stage ’s ochtends en ’s middags les.
Onze vakantie begint in juli na de examens en in september begint het tweede jaar. Het
tweede jaar eindigt in juli 2007 met het eind-examen. Ons lesprogramma bestaat uit 28
vakken en 15 daarvan vormen het eind-examen.
Op onze school, net als op vele opleidingen in Burkina Faso, ontbreken er nog al wat
lesmaterialen en studieboeken.
Beste vrienden veel lees plezier en tot binnenkort.
Chantal Waongo

Beste donateurs,
Ik ben blij u deze brief te kunnen schrijven. Allereerst mijn oprechte groeten. Ik ben in goede
gezondheid, net als mijn STEP collega’s, tante Amina en onze ouders. Ik hoop dat ook alles
goed gaat met u onze Nederlandse vrienden.
Ik heet Fatimata Toguyéni. Ik ben 20 jaar oud en zit in het STEP programma sinds vijf jaar.
Mijn geboortedorp is Tanwalbougou wat op 45 km van mijn middelbare school ligt.
Ons gezin is groot want mijn vader heeft drie vrouwen zonder mijn moeder mee te tellen en
mijn oom die ook bij ons woont heeft één vrouw en drie jongens.
De drie vrouwen van mijn vader hebben geen van alle kinderen. Alleen mijn moeder heeft
kinderen gekregen. Zij is overleden toen ik drie jaar was en ik vier oudere broers en een
oudere zus had, mijn jongere broertje is een paar maanden na mijn moeder overleden. Het
was niet makkelijk om op te groeien zonder moeder.
Toen ik zeven jaar oud was mocht ik naar de lagere school. In het laatste jaar ben ik blijven
zitten. (Fati moest als meisje voor haar broers zorgen en had nauwelijks de tijd om naar
school te gaan. red.)
Het was een enorm geluk voor mij om in het STEP programma te komen want nu woon ik in
Fada en Fada is een interessante stad. Mijn vroegere klasgenootjes wonen nog steeds in
ons dorp want zij hebben niet het geluk gehad om in het STEP programma te komen en hun
ouders hebben niet de financiële middelen om hun door te laten leren.
Tijdens de schoolvakanties ga ik naar mijn dorp waar ik mijn familie help met het
huishoudelijk werk en het werk op het land (water halen, hout sprokkelen, het zaaien,
ploegen en schoffelen van onze akkers). Het regenseizoen is een heel boeiende tijd want
alle inwoners van Tanwalbougou hebben het heel druk overdag maar ’s avonds komen ze
samen om ideeën uit te wisselen.
Landbouw en veehouderij zijn de belangrijkste activiteiten in mijn land. De boeren telen
gierst, sorghum, maïs etc.
Tot ziens,
Fatimata Toguyéni

Beste weldoeners,
Allereerst mijn oprechte groeten aan al mijn vrienden in Nederland. Ik heet Madina Belem en
sinds 1 jaar maak ik onderdeel uit van de STEP-familie. Ik heb geluk gehad om in het
programma te komen omdat STEP ook de kans geeft aan meisjes want ik was niet de
allerbeste van mijn klas (nummer één en twee waren jongens die omdat zij minder
huishoudelijke taken hebben vaak betere schoolresultaten hebben, red.) Dit was een groot
geluk voor mij en ben u daar erg dankbaar voor. Ik woon in Tanwalbougou bij mijn tante. Mijn
vader heeft één vrouw en vijf kinderen.
Ik zit in de eerste klas en ben over naar de tweede klas.
Groeten,
Madina Belem

