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Beste vrienden, vriendinnen en donateurs van STEP
Nieuws uit Burkina Faso
Sinds eind februari is het onrustig in Burkina Faso. De mensen zijn vooral boos
omdat de kosten voor huisvesting en voedsel de pan uit rijzen. Deze onvrede leidde
de afgelopen maanden al vaker tot straatprotesten.
De president van Burkina Faso, Blaise Compaoré, is sinds 1987 aan de macht.
Enkele jaren later werd Burkina Faso in naam een democratie , maar toch staat de
president veel vrijheden niet toe. Afgelopen november werd de 60-jarige leider
herkozen met 80 procent van de stemmen , maar volgens zijn tegenstanders werd er
op grote schaal gefraudeerd. Onvrede over niet uitbetaalde huurtoeslagen in twee
kazernes van de presidentiële garde van Burkina Faso leidde tot het muiten van
militairen.
Staking leerkrachten.
Maandag 30 mei liep de nationale staking van de leerkrachten ten einde. Na
moeizame onderhandelingen met de regering hadden de vakbonden vrijdag
besloten om de staking voorlopig te beëindigen. Maandag 23 mei betoogden
woedende scholieren in het centrum van Ouagadougou omdat ze door de
aanhoudende staking van de leerkrachten een heel schooljaar dreigen te verliezen.
Het leek wel of de nieuwe regering onder leiding van premier Luc Adolphe Tiao, die
op 18 april werd aangesteld door president Blaise Compaoré in een poging om de
diepe crisis in het land te bezweren, wat respijt kreeg. Maar de laatste dagen is het
sociale ongenoegen weer volop zichtbaar en vooral hoorbaar in de straten van de
belangrijkste steden.
Het schooljaar 2010/2011 is voor de STEPpers ondanks alle strubbelingen in Burkina
Faso ,de stakingen en straatprotesten tegen de hoge voedselprijzen, goed verlopen.
Heel veel leerlingen zijn daardoor blijven zitten maar onze STEPpers hebben het
goed gedaan. Twee STEPpers hebben eindexamen MAVO (BPEC) gedaan en zijn
geslaagd en moeten nu een keuze maken voor een eventuele beroepsopleiding. De
anderen op één meisje na zijn allemaal over naar het volgende schooljaar.
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Wat is een microkrediet?
Microkrediet is de bekendste en oudste vorm van financiële dienstverlening die
goede resultaten boekt bij de bestrijding van armoede. Deskundigen en wereldleiders
zijn het er over eens dat toegang tot het hele systeem van financiële voorzieningen,
oftewel zaken die je bij de bank regelt, belangrijk is om mensen een beter bestaan te
geven.
Een microkrediet is een kleine lening aan ondernemende mensen met een laag
inkomen. De lening wordt gebruikt om kleine bedrijfjes op te starten of een zetje in de
goede richting te geven. Zo kunnen ondernemers een kapperszaakje of een
limonadekraampje beginnen.
Microkrediet is nodig want arme mensen kunnen bijna nooit een lening van een
gewone bank krijgen. Zij hebben namelijk geen onderpand. Bij een gewone bank
kunnen deze mensen geen lening of bankrekening krijgen omdat ze geen geld of
bezit als onderpand hebben. Dat maakt het moeilijk om uit de armoede te raken.
Want als je geen bankrekening hebt, kan je ook niet sparen. En als je geen
verzekering hebt, is de tegenslag bij een mislukte oogst of een dood dier, soms
onoverkoombaar. Het toegang geven tot verzekeringen, kredieten, betaal- of
spaarrekeningen maakt voor kleine ondernemers in ontwikkelingslanden het verschil
tussen armoede of een zelfstandig inkomen. De bankwereld vindt de risico's en de
kosten van het lenen aan hen te hoog.Microkrediet bewijst het tegendeel want maar
liefst 97 tot 99% van de leningen wordt terugbetaald. Omdat arme mensen weinig
mogelijkheden hebben om elders een lening te krijgen, doen ze hun uiterste best om
het geleende bedrag terug te betalen, zodat ze in de toekomst opnieuw een lening
kunnen krijgen. Ongeveer driekwart van de klanten van microkredietinstellingen is
vrouw. De ervaring heeft geleerd dat vrouwen beter terugbetalen dan mannen. Zij
gebruiken hun inkomen bovendien meer voor huishoudelijke zaken en
familiedoeleinden dan mannen.
Waarom nu deze uitleg over Micro-financiering. Onze eerste Stepper, Ali Soubeiga,
die 11 jaar geleden een kans kreeg middelbaar onderwijs te volgen heeft nu een
betrekking bij een instelling voor micro-financiering en dat doet ons veel plezier. Wij
ontvingen de volgende brief van hem.
Je me nomme SOUBEIGA Ali, grâce à STEP j’ai eu la chance de poursuivre
d’abord mes études à Fada et après l’obtention de mon BPEC. STEP m’a donné la
chance d’aller à OUAGA poursuivre mes études de comptabilités. Dieu merci j’ai
obtenu mon BAC en comptabilité et depuis ma sortie je suis comptable dans agence
de vente carte de téléphonie mobile. Je m’en sors avec le salaire que je gagne et
vienne en aide à ma famille. Actuellement j’ai posté dans une institution de micro
finance pour être comptable et avoir un salaire bien payé.
Je remercie STEP pour la confiance placé en mois en acceptant payer mes études
de comptabilisé à Ouaga qui a coûté énormément à STEP sur le plan financier. Le
village de Tanwalbougou est fier de STEP qui a donné à ce village des
fonctionnaires (Enseignants, infirmières, comptable etc…)
Que le Seigneur donne longue vie à STEP et à ses donateurs.
Ali Soubeiga
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Vertaling brief Ali
Mijn naam is Ali Soubeiga, dankzij STEP heb ik de kans
gekregen eerst in Fada mijn MAVO te halen en daarna hebben zij
mij de kans gegeven om in Ouaga mijn studie MEAO/HEAO te
vervolgen. Gelukkig heb ik mijn examens gehaald (BAC)en daarna
heb ik als administrateur bij een communicatiebedrijf gewerkt.
Ik leef van het salaris dat ik verdien en ondersteun mijn
familie. Op dit moment heb ik een betrekking als
administrateur bij een instelling voor microfinanciering en
ontvang ik een goed salaris.Ik bedank STEP voor het vertrouwen
dat zij in mij gesteld hebben door mijn studie in Ouaga te
betalen wat heel veel gekost heeft.
Het dorp Tanwalbougou is trots op STEP die aan het dorp mensen
met een opleiding gegeven heeft ( leraren,
verpleegster,administrateur enz.).
Dat de Heer een lang leven aan STEP en zijn donateurs geeft.
Van Chantal die gelijk met Ali van ons een kans gekregen heeft ontvingen wij
volgend bericht:
Ik ben verpleegster van beroep. Na mijn tweejarige opleiding aan het ENSP ben ik
aangenomen bij een privee ziekenhuis in Ouagadougou. Ik bedank STEP en alle
donateurs die hun hand in hun zak gestoken hebben om ons financieel te
ondersteunen en al mijn studies betaald hebben. Dat heeft mij de kans gegeven om
op school te slagen. Tegenwoordig houd ik mij bezig met mijn broertjes en geef hun
de kans om net als ik naar school te gaan.Ik heb een man die werkt en die militair is.
Wij hebben een kindje van 3 jaar.
Ik wil aan de donateurs van STEP zeggen dat als STEP niet bestond er geen
mogelijkheid zou zijn voor kinderen om naar school te gaan. Voor het bestaan van
STEP waren er 0 opgeleide inwoners in Tanwalbougou maar nu telt STEP al
meerdere met een beroepsopleiding allemaal afkomstig uit Tanwalbougou.
Langleven voor STEP en zijn donateurs.
Chantal Wango

Het lokale vervoer van boeken, schriften, leitjes, krijtjes enz. naar de lagere school in
Tanwalbougou.
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Burkina Faso staat op het punt om geschrapt te worden uit het ontwikkelingshulp
programma van Nederland. Zelfs de Nederlandse ambassade in Ouagadougou
verdwijnt. Burkina Faso heeft geen grondstoffen, geen mineralen, geen
landbouwgrond , ligt niet aan zee, er is daar niks. Investeerders komen niet makkelijk
in een land als er geen ambassade meer is. De regering denkt dat Nederland er zelf
meer aan heeft als we elders aan ontwikkelingshulp gaan doen. In landen die iets
rijker zijn dan Burkina Faso. Ontwikkelingshulp is niet altijd goed,sommige hulp werkt
zelfs averechts, het kan eigen initiativen van lokale mensen kapot concureren. Maar
in landen waar Nederland aan ontwikkelingshulp doet is het makkelijker om zaken te
doen.
In het magazine over Internationale Samenwerking IS nummer 6/juli 2011 staat een
reportage van Brecht van Hulten Verbroken Belofte .
De vraag is: Waarom, o waarom?
Het is voor de Burkinabé niet te begrijpen dat Nederland ineens zegt : wij houden
ermee op.
Onderwijs,in ieder geval dat men kan lezen, schrijven en rekenen behoren tot de
basisvoorwaarden om mee te kunnen doen in de samenleving. Het percentage
schoolgaande kinderen is in tien jaar tijd vrijwel verdubbeld. Het aantal analfabeten
daalt ook, van 82 procent van de volwassenen in 1994 tot zo'n 70 procent in 2006
toen voor het laatst een meting is gedaan.
Het artikel Adieu, Burkina Faso is te lezen op de site van www.ismagazine.nl
Ga voor ons volledige jaarverslag naar onze website www.stepburkina.nl
Enkele punten uit het jaarverslag:
Het STEPjubileum.
• De bouw in samenwerking met de ouderraad van 6 nieuwe
noodschoollokalen.
• Sponsorloop Piersonschool Hengelo Gld. voor aanvulling schoolbanken.
• Opnieuw stijging van leerlingen aantal van 719 naar 861.
• Herbouw keukengebouw bij STEPhuizen na watersnood.
• Kerstmarkt

Laatste Nieuws:
De Belgen "de 7" ( www.de-7.be ) gaan ons project begin volgend jaar voor de 2 e
keer bezoeken. Van de provincie West-Vlaanderen krijgen zij een bedrag van 10.500
euro voor de bouw van een lerarenwoning bij de lagere school in Tanwalbougou.
Deze woning wordt met cementstenen gebouwd en is daardoor beter bestand tegen
regenbuien in het regenseizoen dan een met stenen van leem gebouwde woning.
Het cement en ander bouwmateriaal moet helemaal uit Ivoorkust aangeleverd
worden maar dit huis heeft dan niet zoals de STEPhuizen ieder jaar heel veel
onderhoud nodig.
Blijf ons steunen want door jullie hulp krijgen de kinderen in TANWALBOUGOU een
kans op een beter toekomst !
BEDANKT !!!!
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