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STEP 10 jaar, dit is mogelijk gemaakt door de steun van vele vrienden en
vriendinnen van STEP. In tijden van rampen overal in de wereld, recent nog in Haïti
waar heel veel geld naar toe gegaan is , beseffen wij ons dat er soms keuzes
gemaakt moeten worden. Wat van belang is voor al diegenen die ons project
steunen is dat de giften terecht komen bij de kinderen waarvoor het bedoeld is en dat
wij kritisch zijn met de besteding van het geld.

Wat hebben wij in 10 jaar bereikt?
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Het aantal kinderen in Tanwalbougou dat naar de lagere school gaat is
gestegen van 120 naar 720 nu.
Eén schoolgebouw is helemaal opgeknapt en het 2 e nooit afgebouwde op
instorten staande gebouw is eerst van een deugdelijk dak voorzien en daarna
onder leiding van STEP met geld van UNICEF afgebouwd.
Er zijn twee zonnepanelen op de school geplaatst zodat er nu ook 's avonds
gebruik van kan worden gemaakt.
De lagere school wordt ieder jaar van schoolmateriaal voorzien, vandaar ook
de enorme toename van leerlingen. De ouders hoeven nu zelf geen potloden
en schriften aan te schaffen.
Dankzij ons studiebeursprogramma krijgen kinderen uit Tanwalbougou nu een
kans op middelbaar en beroepsonderwijs.
STEP heeft op een door de Gemeente Fada N'Gourma geschonken stuk
grond twee eigen studiehuizen voor onze STEPpers kunnen bouwen. Met ter
beveiliging om deze huizen een zeer degelijke muur met afsluitbare
toegangspoort.
De studenten die met een diploma op zak uit het STEPprogramma zijn
gestapt hebben werk gevonden in verpleging, onderwijs en communicatie.
Er is een waterput bij het STEPhuis geboord die gezond drinkwater levert.
Deze is ook van groot belang voor de buurtbewoners. Zij kunnen hier tegen
een geringe vergoeding gebruik van maken .
Aanleg elektriciteit in de STEPhuizen. Huiswerk maken hoeft nu geen
probleem meer te zijn.

Watersnood
De enorme stortvloed op dinsdag 1 september 2009 waardoor velen dakloos
geworden zijn heeft ons keukengebouwtje doen instorten en ook was het oudste
STEPhuis aangetast . Het keukengebouw is inmiddels opnieuw opgebouwd en de
scheuren in het STEPhuis is men aan het herstellen. Gebeurd dit niet dan lopen wij
het risico dat met het naderende regenseizoen het STEPhuis alsnog zou kunnen
instorten.

Het nieuwe keukengebouw

Ontwikkelingssamenwerking met de Lagere School
Vanuit Tanwalbougou is een verzoek gedaan voor de bouw van noodgebouwen men
kampt namelijk met een enorm ruimte tekort. Het leerlingen aantal is door
onze steun zo explosief gestegen dat er weer 210 nieuwe leerlingen in
september bijkomen , en dit zijn allemaal eerste klassers bij ons groep drie.
Met de bouw van noodlokalen heeft men automatisch recht op nieuwe
leerkrachten. Wij willen medewerking van de ouders voor controle, uitgave
en bewaking van het bouwmateriaal. Om er voor te zorgen dat ons geld ook
daadwerkelijk besteed wordt voor dit project is er van te voren een contract
gemaakt en getekend door de dorpsvertegenwoordiging, het oudercomité en
de vertegenwoordigster van STEP.
Bij de bouw jaren geleden van het 2 e schoolgebouw door UNICEF is er door te
weinig controle van alles misgegaan en dat willen wij voorkomen.
De dorpsvertegenwoordigers en het oudercomité hebben schriftelijk toezeggingen
gedaan dat er door Tanwalbougou , zand, grind, water, keien en matten
geleverd worden voordat er uit Nederland geld overgemaakt wordt. Amina
Nana is ter controle naar Tanwalbougou gegaan en heeft gezien dat het
materiaal aanwezig is.
Zo hoort ontwikkelingssamenwerking te gaan , niet klakkeloos geld overmaken en
maar hopen dat er mee gedaan wordt waarvoor het bestemd is.
Van Amina hebben wij foto's van het zand , grind en keien ontvangen .Inmiddels is er
van onze kant geld overgemaakt en heeft men overig materiaal kunnen aanschaffen
en is men met de bouw begonnen.

Schoolresultaten
Twee STEPpers hebben eindexamen MAVO gedaan en zijn beiden geslaagd,
Madina en Etienne.
Etienne mag van ons door naar HAVO/VWO daar hij met een zeer hoog gemiddelde
geslaagd is. STEP is twee jaar geleden begonnen met eisen te stellen waaraan een
leerling moet voldoen wil hij of zij verder gaan. De afgelopen jaren hebben wij
moeten constateren dat HAVO/VWO slechts haalbaar is voor de aller/allerbeste .
Ibrahim en Adama zijn nog van voor die tijd. Zij zijn drie jaar geleden naar
HAVO/VWO gegaan en zijn allebei dit jaar voor hun eindexamen BAC gezakt. Met
het BAC heb je toegang tot de Universiteit. Zij zitten nu al 7 jaar (4 jaar MAVO en 3
jaar VWO) in ons STEPprogramma en hebben nog helemaal niks . Een studiebeurs
voor de Universiteit gaat STEP alleen verstrekken aan zeer begaafde leerlingen en
als de financiën het toelaten. En ook zijn er regels opgesteld betreffende het aantal
jaren dat een STEPper door ons ondersteund wordt. Vijf à zes jaar en in
uitzonderingsgevallen 7 jaar. Voor Ibrahim en Adama maken wij éénmalig een
uitzondering en kunnen zij als zij willen het komend jaar de eenjarige
lerarenopleiding volgen, dit is hun laatste kans.
Er zijn in Burkina Faso heel veel leerlingen met het BAC zonder enige verdere
beroepsopleiding en dat is erg jammer.

Het volgende artikel komt uit de eerste Nieuwsbrief van STEP, 10
jaar geleden december 2000, over het ontstaan van STEP.
In deze STEP nieuwsbrief aan het woord Arnold Sikking , werkzaam bij een lokaal
bosbouwkundig instituut in Burkina Faso.
‘Het idee voor STEP is afkomstig van mijn schoonouders, die na een bezoek aan
Tanwalbougou eens wat meer wilden doen dan weer een girootje invullen. Ze wilden
het dorp daadwerkelijk een stap vooruit helpen. Op dat moment was nog niet
helemaal duidelijk wat STEP moest gaan inhouden; hoe kan je een duurzame
bijdrage leveren aan een gemeenschap? In overleg met de lokale
vertegenwoordigers van het dorp hebben we uiteindelijk voor onderwijs gekozen.
Wist u dat er in Tanwalbougou nog nooit iemand er in is geslaagd om zijn middelbare
school af te maken? Met onderwijs stel je mensen in staat hun toekomst in eigen
hand te nemen. En ik denk dat ontwikkeling daar moet beginnen; uiteindelijk zullen
ze het zelf moeten doen’. ‘Iets dat me erg aanspreekt in STEP is de kleinschaligheid
van het programma. We werken alleen met kinderen uit Tanwalbougou. Die helpen
we direct door ze de mogelijkheid te geven naar de middelbare school te gaan.
STEP werkt niet met hoge overheadkosten of dikke landrovers, het geld dat STEP bij
elkaar weet te sprokkelen gaat direct het programma in. Niks geen dure
advertentiecampagnes of andere gekkigheid. Wij werken dan ook alleen met lokale
vrijwilligers die het belang van STEP uit de grond van hun hart onderschrijven. En er
wat voor willen doen. Dat maakt STEP een unieke organisatie,waar ik me graag voor
wil inzetten’.

‘Dit jaar zijn we begonnen met de eerste drie scholieren. In maart zijn ze gekozen op
basis van hun schoolprestaties en op advies van de schooldirecteur.
In die tijd zijn we ook begonnen met het zoeken naar een geschikt STEP
studentenhuis. Het huis dat we uiteindelijk gevonden hebben is opgeknapt met de
hulp van onze eerste internationale STEP vrijwilligster Irene Boon en financiële
assistentie van de stichting 40MM. Sinds begin oktober is het huis bewoonbaar en
we zijn bijzonder trots op het resultaat. Met weinig middelen kan je hier ontzettend
veel bereiken. Als je maar zorgt dat het goed terecht komt en bij STEP weet ik dat
zeker’.
Het STEP studentenhuis staat op een steenworp afstand van waar wij wonen. We
zien de kinderen elke dag en kunnen zo goed een oogje in het zeil houden. Of ze
problemen hebben met een bepaald onderwerp en bijles nodig hebben bijvoorbeeld.
Wat betreft het huishouden redden ze zich prima; het is beter georganiseerd dan bij
mij thuis! Naast wat begeleiding en veel regelwerk doe ik samen met Amina Nana de
boekhouding voor STEP. Uiteindelijk is het de bedoeling dat zij het over gaat nemen.
Ik weet dat ik hier niet voor altijd zal blijven. En dat is nou precies waarom onderwijs
zo ontzettend belangrijk is.

STEP 10 jaar

19 september 2010

Om dit te vieren nodigen wij al onze donateurs, vrienden en vriendinnen van STEP
uit op 19 september voor een feestelijke bijeenkomst in de Bibliotheek van Hengelo
Gld. Om 12 uur wordt door Ds. Christine Ferrari een expositie van foto's van ons
STEPproject geopend. Het is ons gelukt om voor onze steun en toeverlaat in
Burkina Faso, Amina Nana ,een visum te krijgen zodat zij ook aanwezig zal zijn. Op
19 september is het startzondag in Hengelo van de gezamenlijke kerken en zullen wij
met Amina Nana tijdens de oecumenische dienst in de R.K.Kerk aanwezig zijn . De
parochie H. Willibrord heeft er in 2006 voor gezorgd dat er een dak op de bijna
ingestorte school gekomen is en door een geweldige bijdrage afgelopen jaar van de
Protestantse Gemeente Hengelo hebben wij het keukengebouw opnieuw kunnen
bouwen.
Een officiële uitnodiging versturen wij in augustus, de uitnodigingskaart is al gedrukt
en door de Gemeente Bronckhorst i.v.m. haar sponsoring van stichtingen of
verenigingen die zich bezig houden met millenniumdoelen gefinancierd.

