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Stichting De Mangoboom

NIEUWSBRIEF 26 – JUNI 2018
Beste vrienden van De Mangoboom!
Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid bij onze
stichting! De vakantieperiode staat voor deur, ook in
Burkina Faso. Dit is een goed moment om u weer te
informeren over de laatste ontwikkelingen omtrent
onze kinderen aldaar.
SCHOOLJAAR
Het schooljaar is bijna ten einde. De kinderen op het
lyceum (de middelbare school) hebben al vakantie, de
kinderen die naar de lagere school gaan, wachten nog
op de uitslagen en hebben dan ook vakantie.
De schoolprestaties zijn heel wisselend. Voor sommige
kinderen is school een uitdaging, anderen slagen met
vlag en wimpel. Zo heeft Wendpanga, een meisje in de
brugklas, van alle leerlingen van haar niveau de hoogste
cijfers behaald. Een Canadese organisatie (die het
lyceum ondersteunt) heeft hieraan zelfs een prijs
toegekend: ze heeft een fiets gekregen! Dat is natuurlijk
een fantastische beloning. Maar het is dan ook een
enorme prestatie. En motivatie om zo door te gaan!

beste schoolkinderen uit die stad. Helaas kennen we de
uitkomst daarvan nog niet…
DE MOESTUIN
De moestuin is het afgelopen jaar flink gebruikt. Die
heeft grote hoeveelheden kool, aubergine en courgette
opgeleverd. Begin van het jaar zijn er vooral uien
geteeld (en geoogst). De afgelopen tijd is alles
omgeploegd om het land nu opnieuw in te zaaien.
Daarnaast hebben we natuurlijk onze fruitbomen die
het steeds beter gaan doen: bananen, papaja en niet te
vergeten: mango’s. En verder hebben we kippen – voor
de eieren en heel af en toe om op te eten – en een paar
schapen. Die laatste zijn voor de verkoop, om te bezien
of zo lokaal wat geld kan worden verdiend. Al met al
vormt dit een flinke extra taak voor de bewakers, die in
de vrije uurtjes de moestuin verzorgen. De kinderen
helpen hen daar natuurlijk bij.

OVERIGE ONTWIKKELINGEN
In een eerdere nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over
Ali. Hij is in een gastgezin in een grote stad ondergebracht. Zijn schoolprestaties zijn ook buitengewoon
goed. Hij mocht daarom meedoen aan een test van de

Begin van het jaar was er een periode met veel ziekte
en problemen. Die hebben we gelukkig achter ons
gelaten. De waterpokken gingen rond en veel kinderen
hadden last van koorts en diarree. Het lastige is dat veel
kinderen in een relatief kleine omgeving samenwonen,
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zodat besmetting van de één op de ander makkelijk
plaatsvindt. We hebben de hygiëne nog eens nagelopen
en een aantal zaken nog verder verbeterd.
De afgelopen maanden hadden we ook problemen met
de watervoorziening. Het bassin in de watertoren
raakte niet zo vol als zou moeten. Inmiddels lijkt het
weer te werken, maar de oorzaak hebben we niet
kunnen vinden.

Helaas zijn de bedjes niet veilig. De afstand tussen de
spijlen is zo groot, dat sommige kinderen zich er met
hun hoofd tussendoor kunnen wurmen en vervolgens
vast komen te zitten. We hebben al verschillende
provisorische maatregelen genomen om dit euvel te
verhelpen, maar die bleken niet echt te werken.
Vandaar dat we toch graag over willen gaan op nieuwe,
veiliger baby- en kinderbedjes.
Twee jaar geleden hebben we een actie gehouden voor
nieuwe matrassen. Deze matrassen gebruiken de
kinderen nog steeds (en ze zijn nog in prima staat!).
Graag willen we nu uw aandacht vragen voor dit
zomerproject. Als u hieraan wilt bijdragen, kunt u dit
doen door bij uw gift ‘babybedjes’ te vermelden.

ZOMERPROJECT: NIEUWE BABYBEDJES
Graag willen we u een project aanreiken waarvoor we
deze zomer fondsen willen verwerven: Deze zomer
willen we sparen voor de aanschaf van nieuwe baby- en
kinderbedjes.
Zoals u weet vangen wij veel baby’s op. De babybedjes
die wij nu hebben zijn oud maar functioneren nog wel.
Recent is een aantal keer het ‘probleem’ opgetreden
dat er beweeglijke baby’s zijn die alle kanten
opschuiven in hun bed. Verder doen sommige kleintjes
geregeld pogingen om, als ze wakker worden, zelf uit
hun bed te ‘ontsnappen’.

DANKEN EN BIDDEN
Wij zijn dankbaar voor de ‘grote’ vakantie en dat er
tijd is voor ontspanning en rust. Dankbaar ook voor
de prestaties van de kinderen. Wilt u bidden voor
een goede motivatie om te blijven leren? En voor
goede begeleiding in het nieuwe schooljaar door
de leerkrachten?
Wilt u met ons blijven meebidden voor de
gezondheid van de kinderen en medewerkers?
We vragen uw gebed voor het project voor nieuwe
kinder- en babybedjes. We hopen dat het
benodigde geld snel binnen mag komen, zodat we
de voorzieningen voor de jongste kinderen snel
kunnen verbeteren.
HARTELIJK DANK VOOR UW BETROKKENHEID EN
STEUN DOOR UW GEBED EN GIFTEN!
Namens de kinderen in Burkina Faso.

