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Beste vrienden, vriendinnen en donateurs van STEP
Het schooljaar 2012/2013 is afgesloten met gelukkig goede resultaten voor de meeste
STEPpers . Naomie is geslaagd voor het MAVO (BEPC) examen en heeft inmiddels gekozen
voor de lerarenopleiding, jammergenoeg kwam Blandine net een paar punten tekort en is
daarom gezakt. Zij mag het examenjaar van ons overdoen. Alle anderen zijn overgegaan en zijn
op één na weer terug naar Tanwalbougou om hun families bij te staan met het bewerken van de
akkers. Alleen Etienne die eindexamen VWO aan het doen is moet nog wachten op de
resultaten. Juni, juli en augustus zijn de maanden dat het regenseizoen van start gaat. De
akkers worden dan met de hak bewerkt en daarna ingezaaid met gierst of sorghum en dan maar
hopen dat het ook daadwerkelijk gaat regenen.

Een nieuwe bank wordt getest door Ange en Samuel, de zoons van Amina.
In het najaar 2012 kwam er een noodkreet uit Tanwalbougou dat er een zeer groot tekort
was aan tenminste 60 nieuwe schoolbanken . Doordat STEP een aantal schoollokalen
bijgebouwd heeft is het leerlingen aantal de afgelopen jaren ook enorm toegenomen. Er zijn
in het najaar wel 20 nieuwe banken bijgekomen en 20 oude schoolbanken opgeknapt maar
dat was slechts een druppel op een gloeiende plaat.
In maart hebben wij door een grote gift de Lagere school in Tanwalbougou kunnen
verblijden met de vervulling van hun wens ,aanvulling met 30 nieuwe schoolbanken.
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Op 23 maart heeft het bestuur van STEP de Burkina Faso Platform dag te
Geldrop bezocht
Om de 18 tot 24 maanden wordt ergens in Nederland een Burkina Faso platvormdag
georganiseerd. Tijdens deze dagen is er een formeel programma, maar ook veel tijd voor
informele contacten met deelnemers van diverse projecten actief in Burkina Faso. Het is altijd
een gezellig evenement met de diverse personen die op de één of andere manier de bevolking
van Burkina Faso een beter perspectief wil aanbieden. Deze dag wordt ook altijd bezocht door
vertegenwoordigers van de Ambassade van Burkina Faso te Brussel ,ook de oud
ambassadeur van de Nederlandse Ambassade in Burkina Faso was deze dag één van de
toehoorders.Een discussiepunt was een presentatie van FIAN, een internationale
mensenrechten organisatie over de onteigening van landbouwgrond voor de sterk opkomende
goudwinning in Burkina Faso.
Door de nieuwe goudkoorts heeft de productie van het edelmetaal de positie van katoen
overgenomen als voornaamste bron van inkomsten voor Burkina Faso. Dat heeft echter ook
zijn donkere kanten. Mijnbouw heeft diepgaande gevolgen voor de welvaart van de
overwegend rurale bevolking in het Afrikaanse land, waar een grote meerderheid van de
mensen sterk afhankelijk is van landbouw. Tachtig procent van de bevolking woont in rurale
gebieden en 86 procent van hen leeft van landbouw,
Een Canadees bedrijf, IAMGOLD zou veel te goedkoop winningconcessies hebben verkregen
en zich niet aan de afspraken houden om de locale bevolking voldoende te compenseren voor
het verlies aan landbouwgrond. Goud wordt hoofdzakelijk in het noorden rond het dorp
Essakane in de regio Gorom Gorom gevonden. De bevolking leefde er hoofdzakelijk van de
landbouw om aan de eigen voedselvoorziening te kunnen voldoen. De kleinschalige
goudwinning was om extra inkomsten te verwerven. Vanwege de industriële ontginning op de
vindplaatsen van het goud worden hele dorpen verplaatst en verliest de bevolking de beste
landbouwgrond om nu en in de toekomst in de eigen voedselvoorziening te voorzien. De
landbouwgronden worden met cyanide besmet en door de wind wordt deze cyanide met het
stof over veel grotere gebieden verspreidt. Ook de huizen gebouwd in de nieuwe leefgebieden
zouden van inferieure kwaliteit zijn en veel scheuren vertonen. Scheuren in de muren van
leemstenen zijn eerder regel dan uitzondering en dit is inherent aan de bouwwijze in
Burkina Faso. Volgens FIAM gaat 90% van de goudopbrenst naar IAMGOLD en komt slechts
10% ten goede aan de regering en de bevolking van Burkina Faso. Vanuit het publiek kwam
veel tegenwind op deze toch wel eenzijdige presentatie van de problemen. Net als het
Nederlandse aardgas zijn de bodemschatten eigendom van de overheid en niet van de
eigenaar van het grondgebied aan de oppervlakte. Dat er in de uitgifte van
ontginningsconcessies fouten zijn gemaakt heeft veel eerder te maken met een te zwakke
overheid welke mogelijk ook nog corrupt is geweest. Nu al wordt jaarlijks circa 30 ton goud
gewonnen en dit wil men opvoeren tot jaarlijks ruim 50 ton. Een groot potentieel probleem
wordt de kwaliteit van het drinkwater. Nu wordt dit door de mijnbouwonderneming aangevoerd,
maar wanneer deze na 10 tot 15 jaar vertrokken zijn wordt dit onzeker. Het is niet uit te sluiten,
dat tegen die tijd het grondwater met cyanide is vervuild. Kortom dit is een probleem dat niet
even op een Burkina Faso platvormdag kan worden opgelost.
Er is verder veel gediscussieerd over hoe er meer werkgelegenheid kan worden gecreëerd.
Scholing is mooi, maar wat heeft scholing voor zin wanneer er geen bijbehorende banen
worden aangeboden. Hiervoor is veel meer nodig. Wanneer een overheid of het politieke
klimaat niet betrouwbaar is zal er niet door buitenlandse investeerders werkgelegenheid
worden gecreëerd. Maar wanneer er lokaal geen goed opgeleide beroepsbevolking is zullen
investeerders ook uitblijven. Dit wordt ook gezien bij de mijnbouwprojecten , waar verreweg de
meeste werknemers van buiten de regio en van buiten Burkina Faso zijn gekomen. Gezien de
geografische ligging van Burkina Faso zijn grote gebieden veel te droog en liggen oplossingen
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niet voor het oprapen. Hulp van buiten zal nog wel een tijd nodig blijven om de bevolking een
min of meer menswaardig leven te kunnen aanbieden.
s’Middags werden er discussie groepjes geformeerd en werd er onder andere gediscussieerd
over transportmogelijkheden naar Burkina Faso, communicatie ,water problemen, meer
samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de projecten en over hoe nu verder.
Conclusie: Een geslaagde dag met veel gelijkgestemde mensen,die allen de minderbedeelde
medemens, in gebieden waar de mogelijkheden veel slechter zijn dan in ons goed
georganiseerde Nederland,een warm hart toedragen. Wij mogen dan klagen over 7%
werkeloosheid van onze beroepsbevolking . Het betekent wel, dat er voor 93% wel een baan
beschikbaar is. In Burkina Faso spreekt men niet over werkeloosheid, omdat er nauwelijks
werkgelegenheid is buiten de landbouw en veeteelt om in eigen levensbehoeftes te voorzien.

1 juli aanvang bouw 2 nieuwe STEPhuizen

het Maison Mme Jansen
Op 1 juli wordt gestart met de bouw van twee STEPhuizen ter vervanging van de lemen
huizen ,ze worden met elkaar verbonden door een patio, die toekomstbestendig zijn net als de
degelijke van cementstenen gemaakte muur die om het perceel heen staat.
.

.
Na twee dagen handmatig sloopwerk staat er alleen nog de solide muur
Mevrouw Jansen uit Keyenborg heeft aan STEP een bedrag nagelaten waarvan van echte
cementstenen een jongens en een meisjeshuis gebouwd gaat worden. De huizen die er nu
staan zijn van leem en hebben veel onderhoud nodig. Na het regenseizoen ontstaan er
scheuren in de muren en die moeten op tijd gerepareerd worden. Doet men dit niet dan is er
na enkele jaren niets meer van het huis overgebleven als enkel een hoopje leem.
Het meisje Asséta Sonde heeft haar eerste middelbare schooljaar achter de rug
hebben haar gevraagd om iets over haar zelf te schrijven.

en wij

Chers donateurs,
Je m’appelle SONDE Asséta, je suis de ethnie peulh et les peulhs mettent rarement leurs
enfants à l’école. Mon père a été tué par un bœuf quand j’avais 6 ans. Et ma mère m’avait
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aussi abandonné à cause de la manière dont mon père était décédé. C’était pénible pour
elle de supporter cette situation dans le même lieu et elle a préféré m’abandonné entre les
mains des parents de mon père. Eux aussi m’ont remis à l’école primaire de Tanwalbougou
et c’est ainsi que le Directeur à l’époque m’a mis à l’école. Depuis lors je suis resté à l’école
dans la cour de tous les directeurs qui sont passés à Tanwalbougou. C’est grâce aux
enseignants que j’ai été à l’école.
Etant orpheline de père j’ai été contente quand j’ai été sélectionné par STEP.
Je remercie tous les donateurs qui ont permis de venir poursuivre nos études à Fada. Je
suis très contente dans la maison de STEP. Merci pour mes conditions de vie qui ont
changées. Les mots me manquent pour exprimer ma joie car j’ai été contente.
Longue vie à STEP, à ses membres Fondateurs et à tous les donateurs.
SONDE Asséta
Beste donateurs,
Ik ben SONDE Asséta Ik ben van het Fulani volk . Fulani( veehoeders ) laten hun kinderen
heel zelden naar school gaan. Mijn vader werd gedood door een stier toen ik 6 jaar oud
was. En mijn moeder heeft mij ook verlaten vanwege de manier waarop mijn vader stierf.
Het was pijnlijk voor haar om met dit verdriet op deze plaats te blijven en ze verkoos het om
mij te verlaten en in de handen van de ouders van mijn vader te geven. Zij melden mij ook
aan bij de basisschool in Tanwalbougou en de directeur die er toen was plaatste mij op
school. Sindsdien ben ik op school gebleven onder het bewind van vele wisselende
schooldirecteuren Als vaderloze ben ik blij geweest toen ik door STEP geselecteerd ben.
Ik dank alle donateurs die het mogelijk gemaakt hebben om vervolgonderwijs in Fada te
volgen. Ik ben zeer gelukkig in het huis van STEP. Dank u voor mijn leefomstandigheden
die veranderd zijn . Woorden schieten tekort om mijn vreugde uit te drukken, want ik was
blij.
Lang leven aan STEP, aan de oprichters en aan alle donateurs

Voor U gezien en gelezen:
Op 4 juni heeft de VARA in het programma van Vroege Vogels de documentaire “Living on
the Edge” deel 1 uitgezonden. Een documentaire van Vogelbescherming Nederland. Het gaat
over de relatie tussen mensen en trekvogels. In de documentaire worden aan de hand van een
aantal lokale bewoners in Burkina Faso, de veranderingen in de Sahel in beeld gebracht. Hoe
overleven mensen en vogels in de Sahel? Gelukkig zijn er inmiddels tal van hoopgevende
initiatieven waarbij mensen in Afrika proberen de levensomstandigheden van zowel vogels als
mensen op duurzame wijze te verbeteren.
Deze documentaire is terug te zien bij uitzending gemist.
In het tijdschrift “ONE WORLD” nummer 6 juli/augustus staat een artikel over twee studenten
waterbouwkunde aan de Universiteit van Ouagadougou.
Zij hebben een zeepje ontwikkeld dat malariamuggen afweert. Malaria is nog steeds
doodsoorzaak nummer één in Burkina Faso . Muggenspray en klamboes zijn niet voor
iedereen voorhanden en betaalbaar. Voor 59 dollarcent heb je een stukzeep wat hetzelfde
werkt als spray. Gemaakt van lokaal te verkrijgen natuurlijke ingrediënten zoals citroengras,
Afrikaanse goudsbloem en takjes van de karitéboom. Betaalbaar en in Burkina Faso gemaakt.
De twee studenten weten zeker dat de Faso zeep zal aanslaan: iedereen in Afrika wast zich met
zeep,ook de allerarmsten.
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