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Beste vrienden, vriendinnen en donateurs van STEP

Fada N’Gourma

16 juni 2016

Chers donateurs,
Nous sommes dans la joie de vous écrire cette lettre et de vous donner de vos nouvelles.
Nous nous portions tous bien à Fada et dans la maison de step ainsi que nos parents au
village. Nous avons passé une très bonne année scolaire dans l’ensemble malgré les
troubles qu’a connus notre pays. Mais malgré ces perturbations certains ont bien travaillé.
Les élèves de la 6è, 5è, 4è ont très bien travaillé et ont eu tous de très bonnes moyennes
au 1er et au 2è trimestre (la forte moyenne est de 18,38 et la plus faible moyenne est de
14,44). Pour le 3è trimestre on aura les moyennes après les examens du BEPC et du BAC.
Les élèves de la 3è ont une faible moyenne et on espère qu’elles réussiront à leur BEPC
car les résultats du 1er tour sont disponibles et elles sont admises au second tour et on
attend les résultats définitifs dans les prochains jours.
Pour les élèves de la seconde ils ont eu la moyenne et Daouda a été le 1 ER de sa classe
avec une très forte moyenne de 16,80 contre 11,06 pour Yenipoundi.
Concernant les élèves de l’ENEP ils ont aussi bien travaillé mais ils n’ont pas encore fini car
ils finissent en juillet.
Nous sommes pressés de retrouver nos parents et de les aider dans les travaux
champêtres car les pluies ont commencé à tomber. Nous pensons avoir les bulletins après

le bac et nous pourrons enfin rentrer au village. D’une part la vie au village est bien avec
les pluies qui tombent régulièrement et il y a beaucoup de fruits comme le karité, les raisins,
le néré etc. Mais d’autre part il y a l’insécurité dans les villages tels que les attaques
armées, les coupeurs de route etc… Les populations dans tous les 4 coins du Burkina ont
formés des groupes auto-défense pour venir à bout des bandits de grand chemin.
Avec la crise que le Burkina a connue les activités sont au ralenti car nous l’avons constaté
au village et même à Fada. Nous avons remarqué qu’il y a une crise financière sur
l’ensemble du Burkina et on a l’impression que le Président Blaise Compaoré est parti avec
tout le trésor du Burkina. L’argent ne circule plus beaucoup.
Actuellement les autorités du pays et la population sont dans l’attente des résultats
définitifs des élections municipales et nous espérons que tout va se terminer bien.
Ont écrit :
DABINI Blandine : 2è année à l’ENEP (lerarenopleiding)
DEMIAN Ouahabo : 1ère année à l’ENEP ,,
,,
NAMOANO Marie : 1ère année à l’ENEP ,,
,,
BAGAGNAN Daouda : 2nd c
THIOMBIANO Yénipoundi : 2nd c
LOMPO Alima : 3è
SONDE Asséta : 3è
Kima Yacinthe : 4è
SAWADOGO Moussa : 4è
YAMEOGO Odile : 5è
KASSAGA Zakaria : 5è
OUEDRAOGO Hawa : 6è
KANLA Adama : 6è
Geachte donateurs,

(vertaling brief van de STEPpers)

We zijn blij om u deze brief te schrijven en aan U ons nieuws te geven.
Het gaat ons allemaal goed in Fada en in het STEPhuis ,evenals onze ouders in het dorp.
In het geheel hadden wij een zeer goed school jaar ondanks de onrust in het land. Maar
ondanks deze verstoringen hebben sommige goed gewerkt.
De STEPpers in de 6e, 5e en 4e klas hebben heel goed gewerkt en hebben allen een zeer
goed gemiddelde gehaald in het 1e en 2e kwartaal (het hoogste gemiddelde van 18,38 en
het laagste gemiddelde was 14,44). Voor het 3e kwartaal zullen we de gemiddelde cijfers
krijgen na examens van BEPC(MAVO/HAVO) en BAC(Atheneum).
De STEPpers in de 3e Klas(eindexamenklas MAVO/HAVO) hebben een laag gemiddelde
en we hopen dat ze voor hun BEPC zullen slagen want de resultaten van de 1e ronde zijn
beschikbaar en ze zijn toegelaten tot de tweede ronde en de uiteindelijke resultaten worden
verwacht in de komende dagen.
De STEPpers in de 2e klas (is 1e klas atheneum) hebben hun gemiddelde resultaten
gekregen en Daouda was de 1e in zijn klas met een zeer hoog gemiddelde van 16,80 tegen
11,06 voor Yenipoundi.
Wat betreft de leerlingen op het ENEP( PABO) zij hebben ook goed hun best gedaan maar
zij zijn nog niet klaar omdat het einde van hun schooljaar in juli afgelopen is..
We staan te popelen om naar onze ouders te gaan en hen te helpen het land te bewerken,
omdat de regen is begonnen te vallen. Wij denken onze cijferlijsten te krijgen na de
eindexamens zodat wij eindelijk terug kunnen keren naar ons dorp. Voor een deel is het
leven in het dorp goed met de regen die regelmatig valt en er veel vruchten zijn zoals de
karité , sorghum, gierst en de néré enz. Maar aan de andere kant is er de onveiligheid in
de dorpen, zoals gewapende overvallen, de struikroverbendes op de wegen enz ...De
bevolking in alle 4 hoeken van Burkina hebben burgerwachten gevormd om een eind te
maken aan de bandieten die de wegen onveilig maken.
Tijdens de crisis waar Burkina mee te maken heeft, zijn de activiteiten traag, want wij

hebben het zelfs in het dorp en in Fada vastgesteld. We hebben gemerkt dat er een
financiële crisis is in geheel Burkina en men heeft de indruk dat de vorige president Blaise
Compaore met de schatkist van Burkina vertrokken is. Geld rouleert helemaal niet meer.
Momenteel zijn de autoriteiten en de bevolking van het land in afwachting van de
definitieve resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen en wij hopen dat alles goed zal
eindigen.
Is geschreven door: Alle STEPpers

De Néré
Deze feeder boom geeft veel voedingsstoffen (eiwitten, vetten, koolhydraten, jodium, diverse
vitaminen) van zeer hoge kwaliteit. Daarom is het voor Afrika een zeer belangrijke bron in
termen van kwaliteit van voedsel en voeding. Het gemalen meel van de Néré bezit alle
essentiële aminozuren die belangrijk zijn voor het lichaam, ijzer (in de orde van 15,5 mg / 100
g), maar ook vitamine C om het risico van scheurbuik te verminderen.
De Néré (sprinkhaan boom) produceert een gesteelde vrucht met een geel poeder met een
sterke geur die in stoofpotten wordt verbruikt.
De zaden worden gekookt, gefermenteerd en gebruikt, gemengd met okra (Hibiscus
esculentus) om een populaire saus genaamd "soumbala" in Burkina Faso te bereiden.

De Karité
De grootste concentratie Karité bomen bevindt zich in Burkina Faso. Hier bracht de export
in 2000 van enkel de noten 7 miljoen dollar op. Een positief punt is ook dat de verdiensten
uit productie vrijwel geheel ten goede komt aan de locale (vaak zeer arme) bevolking, dit in
tegenstelling tot verdiensten uit katoen en goud. De karitéboom, in het Nederlands ook wel
boterboom genoemd, is samen met de baobab één van de meest karakteristieke bomen in
het Burkinese landschap. De producten van de boom worden door de bevolking op tal van
manieren gebruikt. Zo kennen de wortels en de schors medicinale toepassingen, het rode
hout is zeer gewild voor de fabricatie van graanvijzels en djembé’s . Het vlees van de
vruchten wordt gegeten, en het boomsap heeft dezelfde eigenschappen als rubber.
Sheabutter wordt gewonnen uit de vruchtpitten van de in het wild groeiende Karite boom.
Het voorkomen van de boom beslaat een gebied van zo'n 3,7 miljoen kilometer, verspreid
over een groot aantal Afrikaanse landen gelegen in het sub-Sahara gebied. De boomsoort
bezit een grote genetische diversiteit . Menselijke invloeden leiden vaak tot een afname
hiervan. Ondanks de lange relatie met de mens laat de Karité boom een uitzonderlijke
genetische diversiteit zien. Dit is samen met klimatologische invloeden en verschillen in
winningmethoden een van de redenen waarom het samenstellingsprofiel van sheabutter

zo variabel is. Een bijzonder voorbeeld is de Noord Ugandese sheabutter welke geen butter
is maar een olie (vloeibaar).
Sinds de jaren 60 importeert het Westen en Japen de onbewerkte noten van de Karite
boom voor de voedselindustrie. Shea Butter verkregen uit de noten wordt hoofdzakelijk
gebruikt bij de productie van chocolade, als vervanging van cacaoboter of ter aanvulling
hiervan. Ook de cosmetische industrie is verantwoordelijk voor een deel van de import. In
2002 was het aandeel voor de voedselindustrie zo'n 90%.

De warenmarkt in Tanwalbougou

De veemarkt in Tanwalbougou

Nieuws vanuit Burkina Faso
In de brief van de STEPpers was al te lezen dat het niet overal meer veilig is. Vanwege
berovingen en gewapende overvallen op de wegen wordt geadviseerd om alleen overdag
te reizen. Voor het noorden van Burkina Faso dat grenst aan Mali is een negatief
reisadvies van kracht.
16 januari 2016 is er in Hotel Splendid in de hoofdstad van Burkina Faso, Ouagadougou ,
een aanslag gepleegd door lokale terroristen van al-Qaeda .Bij deze aanslag werden 29
mensen gedood en meer dan vijftig mensen raakten zwaargewond . De terroristen schoten
eerst om zich heen en hielden daarna de mensen in gijzeling. Bij een bevrijdingsactie door
veiligheidstroepen konden 156 mensen worden gered. Splendid is met 147 kamers het
grootste hotel in de hoofdstad van Burkina Faso. Er verblijven veel buitenlandse
zakenmensen en diplomaten. Onder de doden bevonden zich twaalf buitenlanders. Een
van hen was een 67-jarige Nederlander die werkte voor de non-profitorganisatie PUM.

STEP bedankt alle donateurs, begunstigers , kerken,scholen, bedrijven die
ons steunen!
Door deze steun hebben 824 kinderen het afgelopen schooljaar een kans
gekregen om onderwijs te volgen in Tanwalbougou en zullen misschien
daardoor een betere toekomst tegemoet gaan.
Zes STEPpers zijn werkzaam als leraar/lerares , één als verpleegkundige en
één heeft werk bij een microcrediet project. Drie STEPpers studeren aan de
Universiteit , mijnbouw , medicijnen en economie. En dan zijn er nog een
aantal die geslaagd zijn voor het VWO maar waarvan wij niet weten wat zij
daarna zijn gaan doen.

