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Beste vrienden, vriendinnen en donateurs van STEP
Er gaan ook dit schooljaar weer meer kinderen naar de lagere School in Tanwalbougou, het
aantal is dit jaar gestegen naar 947. Groep acht bestaat uit 70 meisjes en 61 jongens en dit in
een land waar meisjes meestal minder kans hebben om naar school te gaan .Het aantal kinderen
dat dit jaar in de hoogste klas van de lagere school zit is ook hoger dan voorgaande jaren. Vorig
schooljaar waren dit 50 meisjes en 59 jongens. In Burkina Faso is het heel gebruikelijk om je kind
maar een paar jaar naar school te laten gaan.
Dit jaar zijn wij begonnen het oudercomité en de leerkrachten van de Lagere School in
Tanwalbougou meer eigen inspraak en verantwoording te geven. Zij krijgen per schooljaar een
van te voren vastgesteld bedrag vanuit Nederland toegewezen , zij kunnen dit besteden aan
schoolmateriaal, onderhoud schoolgebouwen/schoolbanken, aanschaf nieuwe schoolbanken
enz.. Zij moeten zelf gaan kijken wat zij met dit bedrag kunnen doen en vervolgens een begroting
aan STEP voorleggen. Door zelf te moeten gaan inkopen wordt men er ook bewuster van wat
alles kost en dat onderhandelen over de prijs loont. Het is wel even moeilijk geweest om dit goed
duidelijk te maken maar uiteindelijk hebben ze het toch begrepen.
Dit schooljaar hebben zij ook het geluk gehad dat UNICEF schoolboeken, schriften, leitjes ,
ballpoints enz. geschonken heeft zodat het bedrag van STEP aan reparatie van de gebouwen
/schoolbanken en ook aan de aanschaf van nieuwe schoolbanken besteed kon worden.

Nieuwe schoolbanken, deuren en stoelen voor de leerkrachten.
Bezoek ook onze website voor het laatste nieuws en foto’s en brieven van alle Steppers.
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Dit schooljaar zijn er weer twee nieuwe leerlingen in de STEPhuizen in Fada N’Gourma
bijgekomen. Het zijn dit keer twee meisjes die de kans krijgen op Middelbaar en daarna
beroepsonderwijs. Asséta Sondé is een van de twee en zij schreef het volgende bericht.
Fada le 5/11/12

Bonjour ou bonsoir, selon le temps qu’il fait chez vous.
C’est avec une grande joie que je vous écris cette lettre pour informer de mes nouvelles.
Je m’appelle Sondé Asséta je suis peulh (poulotte). C’est une chance pour moi d’aller à
l’école parce que les peulh n’envoye pas leur enfant à l’école sur quand c’est une fille.
Notre travail c’est aller perdre les troupeaux. En plus de ma chance d’aller à l’école j’ai eu
la chance d’être selectionnée par l’école pour le programme STEP. STEP m’a trouvé de la
place au Lycée Diaba Lompo où je fais la 6è. Les cours se déroulent bien au lycée car on a
tous les professeurs.
Je suis issue d’une famille polygamme. Nous sommes 8 enfants J’ai 4 frères et 3 sœurs.
Je suis très contente d’être contente d’être à STEP.
Merci à STEP pour tout ce qu’il a mis à notre disposition pour bien étudier.
Je vais bien travailler pour que vous soyez contents de moi.
Je vous promets d’être polie.
Je vous remercie que Dieu vous bénisse.
Aurevoir.
Hallo of goedenavond, afhankelijk van de tijd die het bij u is.
Ik schrijf u deze brief met groot genoegen om u op de hoogte te brengen van mijn nieuws.
Ik ben Sondé Asséta, ik ben een Peulh (Poulotte)). Het is een buitenkans voor mij om naar
school te gaan, omdat de Peulh hun kind niet naar school sturen wanneer het een meisje is.
Onze taak is om de kuddes te hoeden. Behalve de kans om naar school te gaan heb ik het
geluk gehad om door de school uitgezocht te worden voor het STEP-programma. STEP heeft
een plek voor me gevonden op het lyceum “Diaba Lombo”, waar ik nu in de zesde klas zit. De
cursus verloopt goed, want er zijn veel leraren.
Ik kom uit een polygaam gezin. We zijn met 8 kinderen. Ik heb 4 broers en 3 zussen. Ik ben erg
blij om bij STEP te zijn .Dank aan STEP voor alles wat ons ter beschikking is gesteld om goed
te studeren.
Ik zal goed mijn best doen zodat u tevreden over mij bent.
Ik beloof u beleefd te zijn.
Ik dank u, moge God u zegenen.

Tot ziens Asséta Sondé
2

Peul of Peuhl (in het Frans) , Poulotte (in de taal van Burkina),Fulani of Fula( in
het Engels)
Van origine zijn de Fulani (Peulh, Fula of Fulbe) moslimherders en hebben zich door de eeuwen
heen met hun kudden over geheel West-Afrika verspreid van het Tsjaadmeer in het oosten en tot
de Atlantishe Oceaan in het westen. Zij zijn verwant aan de Wolof in Senegal en de Toucouleur
in Mauritanië. Tegenwoordig leven de Fulani voornamelijk in Nigeria, Niger, Mali, Burkina Faso,
Guinee, Kameroen en Senegal. Ze spreken Fula of Peul. Volgens hun overlevering zijn zij
afkomstig uit het zuiden van Egypte en het noorden van Soedan wat een mogelijke verklaring
zou kunnen zijn voor de lichte huidskleur van sommigen onder hen. Ook wordt gesuggereerd dat
de Fula van origine een verloren joodse stam is. Een groot deel van de Fula heeft zich gevestigd
als boer en ambachtsman en is opgegaan in de kleurrijke bevolking van West-afrika.
Door huwelijken met andere stammen en groeperingen hebben de Stadsfoula vaak een lichtere
kleur en de herders onderscheiden zich door sterk negroïde trekken. Zij trekken in nomadische
groepen en maken tijdelijke kampementen van draagbare hutten. Een deel van de
zuivelopbrengst wordt gewoonlijk geruild op markten tegen graan, het vee wordt zelden gedood
voor vlees. De Fula kennen een gelijkheidsbeginsel wat hen sterk onderscheid van andere
Moslim volkeren. Plattelands Fula’s en de nomadische herders hebben in hun partnerkeuze
duidelijke voorkeur voor huwelijken binnen de eigen stam en de meeste mannen hebben
meerdere vrouwen.
Leeftijd van de STEPpers
STEPhuizen wonen.

die een middelbare school of beroepsopleiding volgen en in de

OUOBA Etienne : 19 ans
DIMA Ousséini : 18 ans
SEGDA Mahamadi : 18 ans
TRAWINA Souleymane : 18 ans
TAPSOBA Daniel : 17 ans
NAMOANO Naomie : 16 ans
DABINI Blandine : 15 ans
DEMIAN Ouahabo : 14 ans
BAGAGNAN Daouda : 14 ans
THIOMBIANO Yénipoundi : 14 ans
NAMOANO Marie : 14 ans
SONDE Asséta : 13 ans
LOMPO Alima : 13 ans.
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Etienne heeft ons de volgende brief geschreven naar aanleiding van een vraag van onze kant
hoe het dagelijkse leven bij hun er uitziet.
Beste vrienden,
Het is met genoegen dat wij reageren op uw brief. Wij vertellen allereerst iets over ons
dagelijks leven. Wij gaan iedere dag naar school, behalve op zondag.
Na onze lessen op school, gaan wij terug naar huis om huiswerk te maken en te studeren
vooral diegenen die in de examenklassen zitten . ’s Avonds spelen we met een groepje
voetbal.
Onze voeding bestaat uit pap, rijst en bonen. Er wordt voor ons gekookt en deze maaltijd is
voor
de
middag
en
wat
er
van
overblijft
is
voor
de
avond.
Op school leren we Wiskunde, Natuurwetenschappen, Exacte Wetenschappen, Scheikunde,
Frans, Engels, Geschiedenis Geografie, Lichamelijke Opvoeding Sport. Behalve algemeen
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onderwijs, is er geen praktische opleiding met uitzondering van de l’ENEP (PABO)dit is een
opleiding om leraar te worden. Er zijn 11 studenten in het algemeen onderwijs en 2 zijn in een
school voor beroepsonderwijs.
In de onderbouw, zijn er klassen met negentig of zelfs honderd studenten. In de bovenbouw
hebben we tussen de zestig en zeventig studenten per klas. Deze condities zijn niet gunstig
om goed te werken.Tijdens onze vakanties wanneer we naar onze ouders in het dorp gaan,
helpen we hen met het bewerken van de akkers, met het verzorgen en hoeden van het vee en
met de handel. Ondertussen zijn we ook bezig met het herhalen van ons schoolwerk en het
lezen van boeken.Ook nemen wij schoolmateriaal mee naar het dorp om te oefenen. We
verblijven drie maanden tijdens de vakantie in ons dorp bij onze ouders .Wij willen meedelen
dat als STEP niet bestond zou dit alles niet mogelijk zijn. Wij danken de initiatiefnemers van
STEP en ook alle donateurs, want zonder hen zou het niet mogelijk zijn voor de kinderen uit
Tanwalbougou om op school te slagen.
Etienne
Etienne schrijft in zijn brief dat er behalve de PABO geen beroepsopleiding in Fada is, dit
klopt niet helemaal . Er is in iedergeval een verpleegstersopleiding en een soort
MEAO (administratief/economisch).

Steppers in het zonnetje
STEP bedankt alle donateurs, begunstigers, kerken , scholen, bedrijven,
en onze Belgische vrienden die ons het afgelopen jaar gesteund hebben
en wenst allen hele fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.
Allemaal hartelijk bedankt!
Wij hopen in 2013 weer op uw steun te kunnen rekenen.
Omdat wij streven naar zo laag mogelijke onkosten - zodat al uw giften in Burkina Faso
terechtkomen - sturen wij geen acceptgiro's.
Uw eenmalige gift of vaste bijdrage kunt U overmaken op Postgironr. 9011808 of
Rabobanknr. 12.13.03.268 t.n.v. STEP.

Kerstmarkt !
Evenals voorgaande jaren is STEP ook dit jaar weer aanwezig op de Kerstmarkt in
Hengelo . Op vrijdag 14 december van 17.00 uur tot 19.00 uur staan wij in de buurt van de
Remigiuskerk en niet meer zoals voorgaande jaren op zondag bij de Wilibrorduskerk.
Mooie kerststukken, klimopkransen, gemengde kransen en andere sfeervolle kleinigheden
kunt U weer vinden op onze kraam. Met Uw aankopen steunt U de kinderen In Burkina
Faso.
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