Stichting De Mangoboom
Oeverzwaluw 17
4411 GD RILLAND
NL33 SNSB 0871 6581 51
info@demangoboom.nl
www.demangoboom.nl
facebook.com/demangoboom

Stichting De Mangoboom

NIEUWSBRIEF 27 – AUGUSTUS 2018
Beste vrienden van De Mangoboom!

MALARIA

Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid bij onze
stichting. Hieronder kunt u lezen over het reilen en
zeilen van het kinderhuis in Burkina Faso in deze
zomerperiode gaat. Veel leesplezier gewenst!

De zomerperiode brengt niet alleen vakantie en regen
maar ook muggen en malaria. Elke minuut sterft er
ergens op de wereld een kind aan malaria. Ook in
Burkina Faso is malaria de meest voorkomende ziekte.
Driekwart van alle kinderen belanden voor hun vijfde
met malaria in het ziekenhuis.

ZOMER
De kinderen hebben nu zomervakantie. Die is eind juni
begonnen en zal tot eind september duren. Begin
oktober beginnen de scholen pas weer.
De zomerperiode valt samen met de regentijd. Hierbij
hebben we het niet over onze ‘Nederlandse’ regen,
maar over tropische regenbuien: Het water komt met
bakken uit de hemel. Straten veranderen in rivieren en
wegen in modderpoelen.

Malaria is een infectieziekte die
gepaard gaat met hevige koortsaanvallen. De oorzaak is een
eencellige parasiet (Plasmodium
falciparum) die woekert in het bloed van zijn
slachtoffer. De besmetting wordt overgebracht door
muggen. Om besmetting te voorkomen hebben we alle
slaapruimten met horren ‘mugdicht’ gemaakt. Verder
slapen de kinderen onder muskietennetten en krijgen
ze medicijnen die preventief werken tegen malaria. De
effecten zijn goed merkbaar. Een paar jaar terug leden
in de zomerperiode ongeveer 80 % van de kinderen aan
malaria. Op dit moment zijn dat nog ongeveer 20 % van
de kinderen.

Aan het begin van de regentijd worden de akkers
bewerkt en ingezaaid. Aan het eind van de regentijd
kan er worden geoogst. In ons centrum zijn onlangs
onder meer maïs en pinda’s geplant.
Normaal beginnen de regens al in mei, maar dit jaar
heeft dat langer geduurd. De mensen maakten zich
grote zorgen of de regen nog wel zou komen, want
zonder regen is er volgend jaar weinig te eten.
Inmiddels regent het regelmatig. Voor een goede oogst
moeten de regens nu wel tot in oktober aanhouden.

Kinderen die ziek worden, worden naar de kliniek
gebracht en daar als eerste getest op malaria. Als
malaria is aangetoond, krijgen ze medicijnen die de
verschijnselen tegengaan.
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PRAKTISCHE UITDAGINGEN
Het leven in Burkina Faso in de regentijd is iets
ingewikkelder dan anders. Veel onverharde wegen zijn
onbegaanbaar, zodat sommige dorpen van de
buitenwereld zijn afgesneden. Het kindcentrum ligt niet
ver van een asfaltweg. Enkel de laatste kilometers zijn
nu lastiger af te leggen dan gebruikelijk.

De regio rond het weeshuis is belangrijk voor de
akkerbouw. Veel mensen uit de stad komen hier naar
de markt voor verse producten. Maar het aanbod is nu
beperkt en de prijzen zijn heel hoog.
BEDDENPROJECT
Zoals u weet hebben we deze zomer een project om
nieuwe baby- en kinderbedjes aan te schaffen. Deze
bedden worden speciaal voor ons gemaakt door een
constructeur. Inmiddels is het prototype gereed. Dat
ziet er zo uit:

Een groter probleem vormt de regen voor de was. Elke
dag worden grote hoeveelheden kleren gewassen, die
buiten te drogen worden gehangen (of gelegd).

Dit bedje is veilig. Kinderen kunnen niet meer met hun
hoofd tussen de spijlen door. Verder kan er over alle
bedden een klamboe worden gehangen. Samen met de
bedden schaffen we ook nieuw beddengoed aan.
We willen alle bedden voor de baby’s en kleine
kinderen vervangen. De bedjes worden op dit moment
gemaakt. Maar het is nog steeds mogelijk om hieraan
financieel bij te dragen…
Vanwege de regen is dat nu onbegonnen werk. We
hebben in enkele ruimtes waslijnen gespannen om
kleren te drogen, maar het lukt niet om alles droog te
krijgen. Er zijn dagen dat de kinderen nog vochtige
kleren moeten dragen…
OOGSTEN
Zoals gezegd hopen we dat de regens nog een tijdje
aanhouden zodat de velden een goede oogst geven.
Vorig jaar was de regenval heel onregelmatig (en dit
jaar begon het heel laat). Levensmiddelen zijn nu ook
duurder dan anders en veel dorpelingen lijden honger.

DANKEN EN BIDDEN
Dankt u met ons voor de regen die (toch nog)
gekomen is en bidt u mee voor voortduring hiervan
en een goede oogst dit jaar?
Dankt u ook voor de goede resultaten van de
malariapreventie en bidt u mee voor de kinderen
die toch nog ziek worden?
HARTELIJK DANK VOOR UW BETROKKENHEID EN
STEUN DOOR UW GEBED EN GIFTEN!
Namens de kinderen in Burkina Faso.

