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fijne kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar!!!
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Zondag 19 september vierden wij ons 10 jarig bestaan in de openbare
Bibliotheek Hengelo, Amina Nana onze vertegenwoordigster in Burkina Faso was
deze dag onze speciale gast.
Twaalf september stond het ontvangstcomité van STEP in spanning te wachten op
de aankomst van Amina op Schiphol. Om het voor haar makkelijker te maken
hadden wij de vliegreis voor haar via Libië gepland met Afriqiyah Airways dus niet via
Parijs wat grote problemen kan geven. Ook hadden wij haar uitleg van Schiphol
opgestuurd en haar aangeraden indien mogelijk met een andere passagier mee te
lopen. Amina heeft onze raad opgevolgd en kwam zonder problemen al snel na
aankomst tevoorschijn. Voor haar was dit bezoek een opeenvolging van nieuwe
indrukken, alles totaal anders. Voor het eerst in een vliegtuig wat zij in het begin toch
wel een beetje eng vond. Zij viel van de ene in de andere verbazing. Op weg van
Schiphol naar de Achterhoek , al die super de luxe auto's , de autobanen , de grote
bouwwerken/kantoren,alles zo keurig netjes, voor ons is dit allemaal heel gewoon en
vanzelf sprekend. Voor Amina een cultuur en temperatuur shock . Gekleed in een
traditionele jurk van dun katoen met blote voeten in dunne open slippers. De
volgende ochtend meteen naar de winkel om een warme legging, sokken en een pulli
te kopen en voor 's nachts een pyjama. Schoenen , vesten en een jas konden wij wel
voor haar regelen. Voor ons had zij van alles meegenomen maar voor haar zelf had
zij vrijwel niets bij zich.

In de week dat ze in Nederland was heeft vooral het bezoek aan de Piersonschool
veel indruk op haar gemaakt. De leerkrachten en de leerlingen van de school hebben
haar een geweldige leuke dag bezorgd met als hoogtepunt de sponsorloop in de
sporthal.
Maar liefst 3100 euro is er bij elkaar gelopen, geld bedoeld voor de benodigde
schoolbanken voor de lagere school in Tanwalbougou.
Bij thuiskomst in Burkina Faso heeft zij haast gemaakt om deze schoolbanken zo
snel mogelijk te laten maken zodat ze meteen in het nieuwe schooljaar in gebruik
genomen konden worden. En dat is gelukt.
Directeur en leerkrachten van de lagere school, bedankt namens de kinderen van
Tanwalbougou, voor deze geweldige gift. 70 nieuwe banken heeft de school
ontvangen. Ze zijn er reuze blij mee!!

Op zondag 19 september vierde STEP haar tienjarig bestaan in bijzijn van
vrienden, donateurs en alle andere mensen die STEP een warm hart
toedragen.
De dag werd begonnen in de St.Willibrorduskerk met een dienst van de
gezamenlijke kerken, die in het teken stond van de hoop. De kinderen die in de
kerk aanwezig waren hebben de route naar de bibliotheek prachtig gemarkeerd
door met stoepkrijt stapjes te tekenen die symbool staan voor de stapjes van de
hoop.
Dominee Ferrari, die later in de bibliotheek de officiële opening van de STEP
fototentoonstelling verrichtte,koppelde dat thema aan de doelstellingen van
STEP. Door kinderen onderwijs te geven bied je ze hoop op een betere
toekomst. Want alles begint met leren lezen, rekenen en schrijven.
Na het officiële gedeelte werd het een gezellig samenzijn met een hapje en een
drankje. Veel mensen hebben de foto's bekeken en vragen gesteld over het
project.
Met deze receptie werd een bijzondere week afgesloten voor Amina. In de
week dat zij in Nederland was heeft zij veel gezien en meegemaakt. Het
contrast met haar eigen land Burkina Faso, is gigantisch groot.
De kerkdienst met de aansluitende receptie heeft haar duidelijk gemaakt dat het
project STEP leeft binnen de Hengelose gemeenschap en daarbuiten , zij voelt
zich daardoor gesteund in haar werkzaamheden in Burkina Faso.
Het STEPbestuur bedankt iedereen die op wat voor manier dan ook, dit bezoek
tot een succes heeft gemaakt.
Dinsdag 21 september hebben we Amina Nana weer naar Schiphol gebracht.
Rond één uur is zij weer richting Burkina Faso gevlogen. Met een hoofd vol
nieuwe ervaringen en koffers vol met franse boekjes en cadeautjes. Ze heeft
een paar geweldige dagen gehad in Nederland en heeft , naar eigen zeggen,
daar zeer van genoten. Ook voor ons als STEP bestuur, was het bijzonder om
haar als gast bij ons te hebben. We hebben veel kunnen uitwisselen over het
project STEP. En het is fijn om te constateren dat we de zelfde ideeën hebben
over hoe een en ander uitgevoerd moet worden.
Het bezoek van Amina Nana is mogelijk gemaakt omdat we de opbrengst van
de kerstmarkt en opbrengst van de verkoop van jam, apart hebben gehouden
en daarmee alles bekostigd hebben. Eén van onze donateurs heeft Amina
Nana een portemonnee met zakgeld aangeboden . Een heel leuk idee!
Door de millenniumgift van de gemeente Bronckhorst hebben wij de
fototentoonstelling, de uitnodigingskaarten en nieuwe folders kunnen
bekostigen. Die gift kwam mooi op tijd! Het ter beschikking stellen van de
bibliotheek en de artikelen die we gratis mochten lenen om de receptie aan te
kleden,dit alles heeft er voor gezorgd dat er voor weinig geld een mooi feestje
gevierd is.
Allen, die het bezoek van Amina Nana en de viering van ons 10 jarig jubileum
op wat voor een manier dan ook ,tot een succes hebben gemaakt willen we

daarvoor hartelijk bedanken.
Wij als STEPbestuur kijken met veel plezier en tevredenheid daarop terug!
Uitbreiding van de lagere school in Tanwalbougou
In een record tempo is het STEP in augustus gelukt om de lagere school in
Tanwalbougou met 6 nieuwe noodschoollokalen uit te breiden. Een jaar geleden
kregen wij een noodkreet van de lagere school. Het leerlingen aantal was de
afgelopen jaren door onze steun zo explosief gestegen dat de 6 schoollokalen
uitpuilden en lesgeven nauwelijks mogelijk was. Na het gereedkomen van de bouw is
er controle gedaan door de Overheid en zijn er zes nieuwe leerkrachten toegewezen.
De school is in tweeën gesplitst in school Tanwalbougou "A'' en Tanwalbougou
"B'' met ieder een eigen directeur. De school "A" heeft 510 leerlingen , 264 jongens
en 246 meisjes. School "B" 351 leerlingen, 201 jongens en 150 meisjes. Er gaan nu
861 kinderen naar school, in 2000 waren dit er 120.

Kerstmarkt
U kunt STEP ook weer vinden op de jaarlijkse Kerstmarkt. Op zondag 19 december
bij de ST.Willibroduskerk in Hengelo. Mooie kerststukken, klimopkransen, gemengde
kransen en andere sfeervolle kleinigheden kunt U vinden op onze kraam. Met Uw
aankopen steunt u de kinderen in Burkina Faso.
Er zijn drie nieuwe STEPpers bijgekomen, 2 meisjes(Absétou en Marie) en 1 jongen
(Ouahabo).

Absétou, Ouahabo en Marie
De volgende brief ontvingen wij van Absétou
Fada le 1er /11/2010
Chers (es) correspondants,
Bonjour ou bonsoir, selon le temps qu’il fait chez vous.
Je me nomme SANKARA Absétou née à Tanwalbougou et suis à ma première
année à STEP. Mon père a deux femmes et beaucoup d’enfant. Je suis contente de
faire parti du programme STEP et c’est une grande chance pour moi si non je serai

donné en mariage si STEP m’avait pris. Mon père n’a pas les moyens pour que je
vienne jusqu’à Fada pour étudier. Pour cela je remercie les donateurs de STEP qui
grâce à eux je suis à Fada et au lycée Diaba Lompo pour poursuivre mes études. Je
suis vraiment contente d’être à Fada car nous sommes dans des bonnes conditions
(électricité, matelas, lit eau, nourriture) car à Tanwalbougou nous n’avons pas cela.
Mes salutations à tout le monde aux Pays Bas. Je suis contente de vous..
Je suis heureuse de vous, je dis grandement merci. Grâce à vous J’arrive a
poursuivre mes études. Je vous rassure que je vais bien travailler pour obtenir une
bonne note en fin d’année je vous remercier grandement
SANKARA Absétou
Fada 01/11/2010
Beste lezer(s),
Goede dag of goede avond afhankelijk van de tijd bij U.
Mijn naam is SANKARA Absétou en ben geboren in Tanwalbougou en zit in het eerst
jaar van STEP. Mijn vader heeft 2 vrouwen en veel kinderen. Ik ben blij onderdeel
van het STEP programma te zijn, want dat is een mooie kans voor mij. Als STEP mij
niet had geselecteerd, dan was ik uitgehuwelijkt. Mijn vader heeft niet de middelen
om mij in Fada te laten studeren. Van daar mijn dank aan de donateurs van STEP,
want dankzij hen ben ga ik in Fada naar de school Diaba Lompo om mijn studie te
kunnen voortzetten. Ik ben echt blij om hier te zijn, want wij beschikken over alles
(elektriciteit, matrassen, bedden, water, voedsel) In Tanwalbougou hadden we dit
allemaal niet. Ik groet iedereen in Nederland. Ik ben heel tevreden met jullie.
Ik ben blij met jullie en hiervoor mijn enorme dank. Dankzij jullie kan ik mijn studie
voortzetten. Ik kan jullie verzekeren, dat ik mijn best blijf doen om aan het eind van
het jaar een goed rapport te krijgen. Mijn zeer grote dank.
SANKARA Absétou
Foto's van het bezoek van Amina aan ons land en het STEPjubileum vindt U op
onze website www.stepburkina.nl .
"De Wilde Ganzendag" op zaterdag 9 oktober voor kleinschalige projecten in
ontwikkelingslanden werd door ons bezocht. En 6 november de landelijke dag van
het Burkina Faso Platform met als thema SAMEN BOUWEN….SAMEN WERKEN.
Een belangrijke dag voor alle kleinschalige projecten die in Burkina Faso bezig zijn.

