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Ali, Chantal, Fati en Michel geslaagd !!!
Op13 juli ontvingen wij het bericht dat Ali voor de MEAO/HEAO en Chantal voor de
gezondheidszorg/verpleegopleiding geslaagd waren. Inmiddels weten wij ook dat
Michel en Fati geslaagd zijn voor de leraren opleiding.
Geweldig, de eerste 4 kinderen uit het dorp Tanwalbougou die een opleiding gevolgd
hebben met een positief resultaat.
De 4 afgestudeerde STEPpers hebben van STEP ieder een bonus van 250 euro
gekregen als opstap naar een nieuwe fase in hun leven. Willen zij nog verder
studeren( Ali ) dan kunnen zij dit geld als start kapitaal gebruiken.
Dat het geven van een kans aan kinderen uit Tanwalbougou om in ons
STEPprogramma te komen een enorme stimulans is voor de ouders om hun
kinderen naar de lagere school te laten gaan blijkt wel uit de enorme stijging van het
aantal kinderen dat nu in Tanwalbougou naar school gaat. In 2003 waren het er 120,
nu in het schooljaar 2007/2008 zijn het 299 jongens en 268 meisjes, totaal 567
schoolkinderen. Dit is o.a mogelijk geworden door het verstrekken van schoolspullen
(schriften, leitjes, schoolboeken enz.) en het opknappen en afbouwen van de lagere
schoolgebouwen waardoor er nu 6 bruikbare schoollokalen zijn.

De STEPpers jaargang 2007/2008 van links naar rechts: Philippe, Ousséni, Segda, Ibrahim, Amidou,
Adama, Etienne, Djibrilla, Maimouna en Madina.
Ousséni en Segda zijn de twee nieuwe STEPbeursscholieren.

Bezoek ook onze nieuwe Website www.stepburkina.nl
Op 16 december staat STEP op de Kerstmarkt te Hengelo Gld. met
kerstkransen en kerststukjes , de opbrengst gaat naar STEP.

EEN HALVE EEUW WILDE GANZEN
Op 30 juni bezocht een vertegenwoordiging van STEP het 50 jarig jubileum in
Theater Orpheus in Apeldoorn, waar o.a. de voorzitter van Wilde Ganzen de Heer
Peter Idenburg een toespraak hield. Een klein stukje uit de toespraak willen wij
citeren:
De achterkant van die mondialisering is dat wij, als bewoners van de óver
ontwikkelde wereld, ons niet kunnen onttrekken aan alles wat zich elders afspeelt, en
wat wij dagelijks in de krant of op TV zien, of beleven wanneer wij de wereld elders
bezoeken. In de turbulente laatste 50 jaar van mondialisering is één feit onveranderd
gebleven: 20 % van de wereldbevolking ontvangt 80 % van het wereldinkomen. Maar
vroeg of laat raken de ontwikkelingen elders ons, want alles is met alles verbonden.
In de komende 50 jaar ( onze kinderen maken die periode waarschijnlijk nog mee)
komen er 3 miljard mensen bij de huidige 6 miljard. Van die 3 miljard is de toename
in het Westen slechts 50 miljoen (ongeveer 1½ %). Mondialisering heeft
onmiskenbaar een morele dimensie. Wij zijn wederzijds afhankelijk. Hulp, in de vorm
van actie of gift, is dus geen vrijgevigheid of opoffering, maar een noodzakelijke
investering in evenwicht, stabiliteit en vrede in deze, onze wereld.
Bevlogen heeft ook een dubbele betekenis: ideeënrijk, gedreven, geïnspireerd,
bezield. Dat is het kenmerk van iedereen die bij WG is betrokken: actievoerders,
gevers, ontvangers en staf.
Bevlogen is ook de vlucht van de wilde ganzen, in tegenstelling tot de tamme, die uit
zichzelf niet in beweging zijn te krijgen, maar door de wilde op sleeptouw worden
genomen. Iedereen heeft wel eens een vlucht wilde ganzen zien -, maar vooral horen
overvliegen. Wist u dat, wanneer een wilde gans met zijn vleugels klappert, hij een
opwaartse kracht en energiestroom voor zijn opvolgers creëert en dat een vlucht
ganzen in V- formatie op die manier 71 % meer vliegbereik haalt dan een enkele
wilde gans? Dat een gans die op kop vliegt en moe wordt in de formatie doordraait
en dat dan een ander op kop gaat vliegen? Maar dat de ganzen van achter in de
formatie snateren om de ganzen voorop aan te moedigen om de vaart erin te
houden? Aarzelt u dus vooral niet te snateren wanneer u een tamme gans ontmoet
en breng hem of haar in beweging.
Steppers in het zonnetje
Juf Adri en alle leerlingen van de Piersonschool te Hengelo Gld.verdienen het om door STEP
extra in het zonnetje gezet te worden, door hun actie staan er nu 120 schoolbanken verdeeld
over drie lokalen in de lagere school in Tanwalbougou. Maar natuurlijk ook basisschool "De
Lappendeken "uit de Steeg , deze heeft ervoor gezorgd dat er kasten, lessenaars en stoelen
in de drie lokalen staan. Het Ulenhofcollege Doetinchem, COSMOS, Thema B.V., Caritasinstelling Mulders Fluite, 40 MM , De 7 (Belgen)en natuurlijk alle trouwe en nieuwe
donateurs die wij niet allemaal bij naam kunnen noemen die ons dit jaar weer zo geweldig
gesteund hebben.Daardoor hebben wij dit jaar heel veel kunnen verwezenlijken .Nieuwe
banken, kasten,stoelen, tafels ,schoolboeken, schriften enz.voor de lagereschool. Twee
nieuwe fietsen + opknapbeurt oude fietsen, vervanging oude klamboes , beddengoed, twee
nieuwe bedden + matrassen, opbergkisten enz. voor de STEPpers. Reparaties aan de
STEPhuizen en onderhoud van het erf. Kleding(School-uniformen) van de STEPpers.
Studie-boeken en alle benodigdheden voor middelbaar-schoolonderwijs.

In de plaatselijke krant van de Gemeente Bronckhorst "Het
Contact" van 24-7-2007 werd het volgende artikel geplaatst.

Juf Adri verlaat de Piersonschool op de STEP
Donderdag 19 juli stond voor de kinderen, ouders en leerkrachten van de
Piersonschool in Hengelo helemaal in het teken van het afscheid van Juf Adri
Roskam. Na 10 jaar Piersonschool gaat zij samen met haar man genieten van de
FPU. Juf Adri had al in een vroegtijdig stadium aangegeven dat ze graag een actieve
afscheidsdag wilde waarbij de nadruk lag op STEP (Stichting Tanwalbougou
Educatie Project). STEP is een Nederlandse Stichting die zich inzet voor de toekomst
van de kinderen in Burkina Faso. De dag is inderdaad actief begonnen. Juf Adri en
haar man werden verwelkomd door een grote groep steppende kinderen. Twee grote
steps stonden klaar voor de juf en haar man. Steppend heeft ze de laatste meters
van haar schoolroute afgelegd en werd ze op school onthaald. Na het toezingen en
het in ontvangst nemen van een prachtig herinneringsboek kon het eerste
programmaonderdeel beginnen: een door de leerkrachten uitgezette speurtocht met
leuke opdrachten in de omgeving van de school. De kinderen gingen onder
begeleiding van veel vrijwilligers in twee routes langs de verschillende spelletjes. Zo
kon er worden gevoetbald, gefietst en gespeeld in de plaatselijke speeltuintjes.
Gelukkig stond er aan het eind voor elk kind een bakje patat klaar. Het hoogtepunt
van de dag moest toen nog komen. De sponsorloop. Juf Adri die zelf een actief
sporter is en dagelijks op de fiets naar school komt vanuit Ruurlo wilde graag dat
haar cadeau in de vorm van een Sponsorloop voor STEP werd gegeven. De
kinderen hebben zich twee keer het vuur uit de sloffen gelopen. Eerst een sponsor
zoeken en daarna zoveel mogelijk rondjes lopen in de sporthal. Van jong tot oud is
fantastisch gelopen en aan het eind van de sponsorloop werd er een bedrag van
5.072,31 euro overhandigd aan Maria Kuijpers van STEP. De kinderen, de
leerkrachten, maar vooral Juf Adri werden door een erehaag verwelkomd en sloten
de dag af met een lekkere verfrissing op het veldje naast sporthal De Kamp. De dag
voor de afscheidsnemende Juf was toen nog niet voorbij. 's Avonds hebben ouders,
belangstellenden en alle relaties die Juf Adri in die 10 jaar heeft opgebouwd afscheid
genomen tijdens de receptie in de tent bij de school. Naast de gebruikelijke
toespraken hebben de collega's een spetterend cabaret opgevoerd, waarin Juf Adri
nog een keer in het middelpunt stond.

Waaraan is het bedrag van 5.072,31 euro bestemd voor STEP besteed?
Het oudercomité van de lagere school in Tanwalbougou is dit voorjaar naar de
provincie hoofdstad Fada N'Gourma gereisd om daar financiële hulp te vragen voor
het aanschaffen van schoolbanken voor het nieuwe schoolgebouw. Het resultaat was
9 banken voor ongeveer 250 leerlingen. Dit betekent 3 schoolbanken per lokaal. De
actie van de Piersonschool kwam dus als geroepen! Nog geen week na de actie
werd er aan een schoolbanken productie bedrijfje in Fada N'Gourma opdracht
gegeven om te starten met het vervaardigen van 120 banken.De schoolbanken zijn
inmiddels klaar en afgeleverd. De ouders in Tanwalbougou hebben gezorgd voor het
vervoer. Het is van groot belang, al zijn de mensen nog zo arm ,hen erbij te
betrekken.

Actie Basisschool "De Lappendeken" in de Steeg
Basisschool "De Lappendeken"in de Steeg heeft als afsluiting van het schooljaar
2006/2007 een zomermarkt georganiseerd en een deel van de opbrengst daarvan
bestemd voor een goed doel, en dat was STEP dit jaar!
Op 20 september j.l werd tijdens een bijeenkomst met alle leerlingen en leerkrachten
een cheque van maar liefst 800 euro aan Maria Kuijpers en Anneke Duitemeijer
overhandigd. Aan de hand van een DVD kregen de leerlingen en leerkrachten een
beeld van het dorp Tanwalbougou en de basisschool waarvoor ze actie gevoerd
hebben. Na de toelichting van Maria Konden er vragen worden gesteld, en dat werd
ook met groot enthousiasme gedaan. Het geld zal besteed worden aan
boekenkasten voor 3 lokalen, en tafels en stoelen voor de onderwijzers. De
leerkrachten in Tanwalbougou zijn hier uiteraard reuze blij mee!

De nieuwe schoolbanken

De nieuwe tafel/lessenaar

Aankomst schoolmateriaal gesponsord
Samenwerking met onze Studenten)

door

COSMOS(Commissie

Ontwikkelings

Bezoek aan de KPA-Wildeganzendag op 10 november 2007 in Fort Voordorp
te Groenekan bij Utrecht door Maria Kuijpers en Wim Schimmel.
De afkorting KPA staat voor Kleinschalige Plaatselijke Activiteiten.
In Fort Voordorp hadden zich voor deze dag 900 hoofdzakelijk zeer gemotiveerde
mensen verzameld met één gemeenschappelijk doel: Het iets willen betekenen voor
de vele mensen op deze aarde, die met een minimum aan middelen en
mogelijkheden ook moeten leven.
Goede initiatieven, welke de financiële draagkracht van de organisatie te boven gaan
kunnen bij De Wilde Ganzen subsidie aanvragen. Bij de bouw van het dak op de
school in Tanwalbougou heeft ook STEP hiervan mogen profiteren.
Dit jaar zijn er alleen in Nederland circa 800 nieuwe KPA projecten gestart. In het
interactieve debat met 2 kamerleden en een wetenschapper, welke onderzoek heeft
gedaan naar het effect van deze KPA projecten kwam duidelijk naar voren, dat de
vele kleine projecten wel degelijk effectief zijn. Voorwaarde is wel, dat de plaatselijke
bevolking de projecten wil en ondersteunt. Een voorbeeld hoe het niet moet was de
bouw van een tandheelkundige kliniek in Afghanistan met super moderne apparatuur
waar helaas niemand mee kon werken. STEP heeft met behulp van onze lokale
FEET organisatie een goede binding met de bevolking. Ook wordt het terugdringen
van analfabetisme door de regering van Burkina Faso onderschreven.
Met de hulp van de vele donateurs van STEP willen we een bijdrage blijven leveren
om de bevolking van Tanwalbougou een betere toekomst te bieden .

Ook kleine beetjes helpen, zelfs in een slechte wereld.
Ja, kleinschalige ontwikkelingshulp bestrijdt de onrechtvaardigheid Nee, niet
als de politieke steun ontbreekt.
Artikel in de NRC NEXT van 20 november gaat over de discussie of
Kleinschalige hulpprojecten zinvol zijn. "Kleinschalige hulpprojecten"
incasseerden stevige kritiek. Lau Schulpen van de Radboud Universiteit Nijmegen
publiceerde een onderzoek waaruit blijkt dat kleine hulporganisaties niet goed
verantwoorden hoe zij hun geld uitgeven. Ook evalueren zij hun eigen effectiviteit
nauwelijks. Bovendien zouden de kleinere organisaties zich zo zeer afzetten tegen
grotere organisaties dat zij geïsoleerd raken.

Afrika-expert Dick Wittenberg schreef vorig jaar in de NRC een stuk over goede
doelen :"Geef aan kleinschalige hulpprojecten , die geen geld vermorsen aan grote
kantoren, dikke salarissen en dure auto's".
Ralf Bodelier reageert met het volgende artikel op het onderzoek van Lau Schulpen.
Is ontwikkelingshulp in een onvrije en onrechtvaardige wereld wel zinvol?
Het helpt de armen in elk geval hun lot eindelijk in eigen handen te nemen.
Is ontwikkelingshulp in een onvrije en onrechtvaardige wereld wel zinvol? Helpt het
om hulpprojecten op te zetten in een wereld waarin rijke landen tariefmuren
opwerpen voor goederen uit arme landen, terwijl ze zelf naar hartelust exporteren?
Waarin rijke toeristen overal op vakantie kunnen, maar arme migranten op de
wereldmarkten worden geweerd? Waarin de rijkste boeren fors worden
gesubsidieerd en de armste boeren worden uitgeknepen voor hun koffie, cacao of
suiker? Is in zo'n wereld ontwikkelingshulp niet gewoon een doekje voor het
bloeden?
En zo ja, geldt dat dan niet in versterkte mate voor kleinschalige particuliere hulp?
Want grote organisaties als Oxfam Novib, Cordaid of Hivos kunnen tenminste
politieke campagnes voeren tegen die onrechtvaardige verhoudingen. De doe-hetzelvers komen aan de politieke dimensie niet eens toe. Zij bouwen schooltjes, delen
medicijnen uit of sponsoren een weeshuis. Niemand twijfelt eraan: voor de
scholieren, zieken en wezen is die hulp van levensbelang. Maar lost het structureel
ook iets op?
Het antwoord op beide vragen is: ja.
Groot- en kleinschalige hulporganisaties bieden mensen in ontwikkelingslanden op
een concrete manier kansen om voor zichzelf te zorgen en voor hun rechten op te
komen. Hulp helpt om de machtsongelijkheid tussen arm en rijk van binnenuit op te
heffen.
Natuurlijk zouden in een werkelijk vrije en rechtvaardige wereld de rijken hun vrijheid
niet beschermen ten koste van de armen. In een goede wereld zouden migranten
overal welkom zijn, worden producten overal verhandeld en krijgt elk individu de kans
om zijn leven in te richten zoals hij dat wil.
De Wereldbank becijferde zelfs dat in een wereld zonder handelsgrenzen de wereld
economie met 2,8 biljoen dollar extra zou kunnen groeien. Daarvan zou 1,3 biljoen
dollar ons ten goede komen, terwijl liefst 1,5 biljoen naar de Derde Wereld zou gaan.
Binnen tien jaar, zo stelde de Wereld Bank, zouden dan circa 320 miljoen mensen
van de armoede zijn verlost.
Maar wij zijn nog altijd bang voor zo'n vrije wereld; wij zijn bang voor migranten uit
Afrika, voor terroristen uit het Midden-Oosten en voor de concurrentie uit China. En
dat zal niet veranderen , zolang de armen ons niet tot verandering dwingen.
Maar ze kunnen ons niet dwingen.
Wie de armen dus een kans wil geven om voor hun vrijheid te vechten, ziet het
belang van ontwikkelingshulp onmiddellijk in. Alleen de Afrikanen, Aziaten en ZuidAmerikanen die de mogelijkheid krijgen om naar school te gaan, te studeren en hun
malaria-aanvallen te bestrijden, kunnen zich bemoeien met politiek en bestuur. De
800 miljoen mensen die dagelijks honger lijden - de armsten onder de armen kunnen hun rechten simpelweg niet afdwingen. Zij zijn al blij wanneer ze de dag van
morgen halen.

Nu is ontwikkelingshulp zeker geen wondermiddel. Vooral omdat de omvang ervan
nog steeds zeer bescheiden is: officieel geeft de westerse wereld dit jaar 70 miljard
euro aan hulp. Dat is, verdeeld over 2,5 miljard armen, minder dan 10 eurocent per
arme per dag. Onthutsend weinig dus, vooral omdat de meeste hulp niet bij de
armsten terechtkomt. Particuliere hulpverleners, met hun weeshuizen, schoolboeken
en waterpompen staan wat dat betreft machteloos.
Maar tóch zijn hun inspanningen niet vergeefs. De miljoenen mensen die dankzij
kleinschalige ontwikkelingshulp nú naar school gaan, nú over schoon drinkwater
beschikken en nú bij een arts terecht kunnen, hebben beduidend meer kans om zich
later als rechthebbende burgers te manifesteren. Critici die pleiten voor afschaffing
van dit soort hulp omdat het toch zinloos zou zijn, hebben dus ongelijk. Juist in een
onrechtvaardige wereld is deze hulp van wezenlijk belang: om de armsten een kans
te bieden het lot in eigen handen te nemen.

Klein maar fijn – de STEP filosofie
Elke beslissing heeft zo zijn gevolgen, niet alleen direct voor de STEPpers maar ook
logistieke en financiële gevolgen voor het programma. We gaan dan ook niet over
één nacht ijs bij het nemen van beslissingen.
De kracht van het STEPprogramma is dat het klein, direct en concreet is. Hier willen
we graag aan vasthouden. Dit houdt in dat we niet groter willen groeien dan een
programma wat door onze vrijwilligers in Burkina Faso te managen is.
Dit houdt in dat de volgende regels gelden:
§ Twee nieuwe beursscholieren per jaar; de beste leerlingen van de lagere
school ook als dit uitsluitend jongens zijn.
§ STEP zorgt voor goede huisvesting, voeding en alles wat nodig is voor de
studie van de kinderen, echter de levensomstandigheden moeten
vergelijkbaar blijven met die van andere families in Fada.
§ Voorkeur voor MBO/HBO opleidingen waarbij kansen op werk aanzienlijk
beter zijn dan puur theoretische opleidingen. Geen financiering van ellenlange
universitaire studies.
§ Voorkeur voor opleidingen in Fada, zodat de kinderen in het STEPhuis wonen
en begeleid kunnen worden.
§ Na afronden beroepsopleiding een starterpremie van € 250.
Hiermee hopen we de duurzaamheid en de effectiviteit van het STEP
studiebeursprogramma te kunnen garanderen en veel kinderen op weg te kunnen
helpen!

Hallo STEP,
Hierbij brieven die zijn vertaald in het Nederlands.De brief van Etienne, leerling
tweede klas middelbare school die zo hard mogelijk zijn best doet (met gemiddeld
een negen vorig jaar!), is echt aandoenlijk. Het maakt weer eens overduidelijk dat
STEP goed werk doet.

Een aantal speciale evenementen van afgelopen jaar worden in een aantal brieven
vermeld; de zeven Belgen die langs zijn gekomen (met veel cadeaus), de
Nederlanders van het Kangaroo reisgezelschap die een geweldige hoeveelheid
nieuwe kleren en schoolspullen aan STEP geschonken hebben en de gulle geefster
die een flink bedrag voor aankoop en opknappen van de fietsen gedoneerd heeft.
Natuurlijk
vermelden
ze
allemaal
ook
het
allerbelangrijkste;
het
STEPbeursprogramma wat dankzij de giften van vele trouwe donateurs nu alweer
zeven jaar bestaat.
Ibrahim maakt melding van het waterprobleem wat het STEPhuis heeft. Er is geen
waterleiding in de wijk en de twee tonnen komen lang niet altijd op tijd. Wat hij niet
weet is dat dit STEP ook nog eens best wat kost. Echter zeer binnenkort zal dit
probleem voorgoed verholpen zijn met de waterpomp die voor het erf van STEP
geslagen zal worden.
Deze waterpomp, die metersdiep gaat en schoondrinkwater zal leveren, wordt
gefinancierd door de oudleden van de Chiro van Passendale, de-7. De pomp staat
buiten het STEP erf (wel op STEP-grond) en zal beheerd worden door een
buurvrouw. Tegen een kleine vergoeding kan de hele buurt bij deze dame zijn
emmertjes laten vullen (STEP natuurlijk gratis) wat voor iedereen in de wijk een
enorme verbetering is. Een deel van de inkomsten worden aan STEP afgedragen
voor het onderhoud van de pomp, het overige deel is voor de buurvrouw zodat zij
ook een vergoeding voor het beheren heeft.
Het jaar 2006-2007 was een succesvol jaar met vier STEPpers die een
beroepsopleiding afgerond hebben! Wij hopen dat 2007-2008 wederom een jaar van
succes en vooruitgang zal zijn.
Arnold en Bernadette
Beste Donateurs,
Met veel plezier ben ik aan tafel gaan zitten om u deze brief te schrijven.
Ik heet Hamidou Trawina en ben geboren te Tanwalbougou. Mijn vader heeft twee
echtgenotes en veel kinderen. Ik zit in de vierde klas van de middelbare school en
als alles goed gaat dan heb ik aan het eind van dit jaar mijn VMBO diploma. Ik heb
het geluk gehad beurstudent van het STEP programma te zijn, als STEP mij niet zou
ondersteunen dan was ik in Tanwalbougou gebleven en niet naar de middelbare
school gegaan.
Nogmaals mijn hartelijke groeten. Ik schrijf deze brief zodat u op de hoogte bent dat
het goed met mij gaat en om te vragen hoe het met u gaat. Ik ben werkelijk heel blij
in het STEP programma te zitten.
Het is dankzij uw hulp dat ik naar school ga, anders was ik nu koeien aan het
hoeden.
Wij wensen u alle goeds en hopen dat u ons blijft ondersteunen totdat we klaar zijn
met onze opleiding en een baan hebben. Met ons gaat alles goed.
Heel erg bedankt en ik denk dat we dankzij u hup allemaal zullen slagen net als onze
voorgangers. Ik dank u oneindig veel.
Hartelijke groeten, Amidou Trawina

Met veel plezier ben ik er voor gaan zitten om u deze brief te schrijven. Allereerst
mijn hartelijke groeten. Hoe gaat het met u?
Ik heet Etienne Ouoba, ik zit in de tweede klas van de middelbare school en ik kom
uit een polygaam gezin. Mijn vader heeft twee vrouwen en veel kinderen. Hier in
Fada, om precies te zijn bij de familie STEP, gaat alles goed en ik hoop dat bij u ook
alles goed gaat.
Ik ben heel blij in het programma van de STEP familie te zitten en ik hoop dat u ons
blijft steunen totdat wij slagen.
Onze ouders zijn ook verheugd dat wij STEPpers zijn, zij danken u hartelijk en
wensen u veel gezondheid toe.
Ik persoonlijk, als ik niet de kans had gekregen in het STEP beursprogramma te
zitten, dan was ik niet naar Fada gekomen om mijn studie voort te zetten. Sinds twee
jaar heeft mijn vader een geestesziekte en kan hij niet meer de familie ondersteunen.
Om hier het beste van te maken heb ik besloten heel hard te studeren nu ik in het
STEPprogramma zit. Vorig jaar had ik voor alle vakken gemiddeld een negen en was
ik beste van mijn klas. Dit jaar zit ik in de tweede klas en hoop ik weer de beste te
zijn.
Ik dank de donateurs van STEP oneindig veel want ik ben niet alleen beursstudent
maar STEP ondersteunt ook de lagere school met schoolmaterialen. Toen ik op de
lagere school zat heb ik dankzij STEP mijn schoolspullen gekregen.
Etienne Ouoba

Beste Donateurs,
Met plezier ben ik aan tafel gaan zitten om u deze brief te schrijven. Allereerst mijn
aller hartelijkste groeten. Goedemorgen / goedenavond, afhankelijk van hoe laat het
bij u is. Hoe gaat het met u?
Ik heet Djibrilla Salambere en ik zit in de derde klas van de middelbare school. Mijn
vader is boer en heeft twee vrouwen en meerdere kinderen.
Met mijn familie en in mijn dorp gaat alles goed, ik hoop bij u ook.
Ik ben heel blij in het programma van de familie STEP te zitten. Ik wens u het
allerbeste en hoop dat u ons blijft steunen totdat wij geslaagd zijn.
Mijn ouders zijn ook erg blij dat ik in het STEP programma zit want zonder deze
steun was het absoluut niet zeker dat ik naar de middelbare school zou kunnen
gaan.
Mijn ouders wensen ook alle gezondheid toe aan alle donateurs van STEP.
Djibrilla Salambere

Beste Donateurs,
Het is met een hart vol vreugde dat ik u deze brief schrijf.
Ik heet Adama Dima en ik zit in de eerste klas van het vervolgonderwijs want vorig
jaar heb ik mijn VMBO diploma gehaald. Mijn vader is boer in Tanwalbougou en is
met twee vrouwen getrouwd. Hij heeft veel kinderen en velen gaan niet naar school.

Ik ben heel blij met uw ondersteuning die van onschatbare waarde is. Ik ben heel blij
in het STEP programma te zitten en ik maak deel uit van hen die hun
middelbareschool diploma hebben en nog verder studeer.
Ik dank ook de zeven Belgen die helemaal vanuit België naar Burkina Faso gereden
zijn. Deze Belgen hebben heel veel cadeaus meegenomen.
Ik wens alle donateurs van STEP een langleven. Dankzij hun kunnen wij in Fada
studeren onder goede omstandigheden.
Ik wil ook alle Nederlanders die ons schoolspullen en kleren gestuurd hebben,
bedanken.
Ik dank ook de donateur die de opknapkosten voor onze fietsen betaald hebben, dit
was werkelijk een heel goed idee en hard nodig.
Adama Dima
Beste Donateurs,
Ik schrijf u deze brief om u te groeten en u te danken dat u ons en onze families
gelukkig gemaakt heeft. Ik groet daarom alle donateurs en ook Arnold en Bernadette.
Ik heet Ibrahim Bandé en ik zit in de eerste klas van het vervolgonderwijs na de
VMBO. Mijn stam is Pheul (half nomadische veehouders, red.). Onze stam stuurt niet
vaak hun kinderen naar school maar ik heb heel veel geluk, niet alleen dat ik naar
school ga maar ook dat ik STEP beursscholier ben.
Hier in Fada bij de STEP familie gaat alles goed, we hebben alles om goed te
kunnen studeren. Wij krijgen goed te eten en zijn dit jaar ook heel goed gekleed
dankzij de kleren die wij van de Nederlanders en de Belgen gekregen hebben.Onze
fietsen zijn ook helemaal opgeknapt en wij hopen dat dit ook de komende jaren
gedaan wordt.
Het enige echte probleem wat wij momenteel hebben is de aanvoer van water. Elke
dag komen er twee tonnen maar soms niet op het moment dat we water nodig
hebben. In de wijk is men nu elektriciteit aan het aanleggen, wij hopen op een
aansluiting van de STEPhuizen op het net.
Heel erg bedankt voor alles wat wij dit jaar van u gehad hebben, wij hopen dat alle
jaren zoals afgelopen jaar zullen zijn.
Ibrahim Bandé

Geachte Donateurs,
Ik schrijf deze brief om u te informeren over mijn wel en wee. Met mij en met mijn
familie gaat het goed.
Ik heet Ali Soubeiga et ik heb zeven jaar in het STEP studiebeurs programma
gezeten. Ik heb deze zomer het programma verlaten en heb de afgelopen jaren mijn
diploma MAVO, HAVO en MBO/HBO boekhouden behaald.
Ik woon momenteel in Fada waar ik sinds oktober stage loop bij het kantoor van de
Sociale Verzekeringen dankzij tante Amina. Hierdoor kan ik praktische ervaring
opdoen als boekhouder. Eind november loopt deze stage af en vanaf dan heb ik
dankzij tante Amina een stageplaats gekregen bij APRG (een lokale

boerenbelangenorganisatie red.) waar zijzelf werkzaam is. Deze stage loopt door
totdat ik een baan vind. Ik denk dat ik ongeveer zes maanden stage nodig heb om
voldoende praktische ervaring op te doen in de boekhouding, het werken op een
bureau en vooral ook met computers. Vervolgens ga ik solliciteren om een betaalde
baan te vinden.
Ik wil hierbij STEP heel erg bedanken voor de ondersteuning die ik gekregen heb
gedurende de afgelopen zeven jaar. Ik heb de bijzondere kans gekregen om mijn
laatste twee jaar van mijn opleiding in de Ouagadougou te mogen volgen wat heel
veel geld gekost heeft.
Ik dank STEP ook voor de cadeaus (kleren) die we afgelopen schooljaar hebben
ontvangen.
Heel erg bedankt voor de afscheidspremie ter hoogte van € 250. Ik heb een
spaarrekening geopend en beheer mijn eigen geld zonder enig probleem. De premie
is ontzettend nuttig want hiermee kan ik mijn stages in Fada financieren. Ik huur nu
een kamer voor € 5 en zorg zelf voor mijn eten en zo kan ik zonder in problemen te
raken mijn stages afronden.
Ik dank u nogmaals voor alle steun die u mij gegeven heeft gedurende mijn gehele
studie. U heeft de basis gelegd voor mijn toekomst en dat zal ik mijn hele leven niet
vergeten.
Ali Soubeiga

Overzicht van stand van zaken betreffende Tanwalbougou,
de plaats waar de STEPpers vandaan komen.
Aantal inwoners 4176
Publieke voorzieningen :
1Verpleegkunde - en kraamvrouwenpost
1 lagere school met 6 lokalen
1 belangrijke markt
1 dierenartspost
Omliggende plaatsen die op Tanwalbougou aangewezen
Pentchangou, Lopiengou, Moudeni, Douboudi, Pempedi.

zijn:

Bomoane,

De inwoners in Tanwalbougou bestaan uit de volgende bevolkingsgroepen: Mossi,
Peul en Gourmantché.
De infrastructuur van de lagere school:
6 lokalen in goede staat
4 huizen in goede staat voor 6 leerkrachten
4 toiletten in goede staat voor de leerkrachten
2 toiletten in goede staat voor de leerlingen
1 keukengebouwtje van leem voor de leerlingen( school kantine) in slechte staat

