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Stichting De Mangoboom

NIEUWSBRIEF 30 – FEBRUARI 2019
Beste vrienden van De Mangoboom!
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van dit jaar.
Hartelijk bedankt voor uw meeleven met het wel en
wee van de kinderen in het centrum!
MARCELINE
In de vorige nieuwsbrief hebben we u verteld over
Marceline, het baby’tje waarmee het niet goed ging en
dat afviel tot een gewicht van 1200 gram. Goed nieuws:
ze is al een tijdje terug in het centrum en is behoorlijk
aangekomen. Inmiddels weegt ze 4 kilogram!

NIEUWE BABY
Voortdurend wordt een beroep op ons gedaan voor de
opvang van kinderen. Vaak gaat het om heel jonge
baby’s met een zorgwekkend verhaal.
Zo werd de politie op zaterdagmorgen 2 februari geïnformeerd dat er in de omgeving een baby’tje gevonden
was. Het kindje bleek de avond ervoor geboren te zijn
en door de moeder achtergelaten. Ze is door haar
moeder vlak na de geboorte in een omslagdoek
gewikkeld en ergens buiten op straat gedumpt…
Nadat het meisje gevonden werd, is ze eerst in de
kliniek onderzocht en vervolgens bij ons gebracht. De
politie heeft in de tussentijd onderzoek verricht om te

achterhalen wie de moeder was. Dat bleek een
schoolgaand meisje te zijn, dat door een medeleerling
uit een ander dorp zwanger was geraakt.
Vaak wordt een meisje in zo’n situatie door haar familie
aan haar lot overgelaten. In Burkina Faso zijn er ook
geen instanties die aan zo’n jonge moeder hulp bieden.
Het jonge meisje staat er alleen voor. Het achterlaten
van haar kind laat zien hoe wanhopig ze moet zijn
geweest…

Het kindje verblijft inmiddels in het centrum, waar ze
liefdevolle zorg krijgt. Ze is Wendinso Bienvenue
genoemd. Bienvenue betekent ‘welkom’. Bij ons is ze
namelijk welkom. We zullen proberen contact op te
nemen met de jonge moeder om te bezien of we iets
voor haar kunnen betekenen.
PROBLEEM
We hebben eerder al genoemd dat de watervoorziening in het centrum soms problemen geeft. Het
systeem werkt als volgt:
✓ Zonnepanelen wekken elektriciteit op voor de
waterpomp.
✓ Met de pomp wordt water uit de grond opgepompt
tot in de watertoren.
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✓ De watertoren geeft (door de hoogte) ‘waterdruk’.
✓ Het water loopt via leidingen onder de grond naar
het centrum en naar enkele andere huizen in de
omgeving.
Hieronder ziet u een foto van de zonnepanelen (links)
en de watertoren (rechts).

Het probleem is dat er te weinig water in de watertoren
komt. We hebben al verschillende pogingen ondernomen om te achterhalen waaraan het ligt. Is het de
pomp? Is er lekkage? Komt het door een dalend
waterniveau in de grond? Tot op heden blijft het een
mysterie.
Het gevolg is wel dat een aantal planten en struiken
langzaam verdrogen en de moestuin minder oplevert…

zullen de kinderen dan wel moeten leren hoe ze tafels
en stoelen behoren te gebruiken…
BEZOEK
Onlangs kregen we bijzonder bezoek: Vanuit de kliniek
kwam een groep verpleegkundigen in opleiding langs.
Er is uitgebreid gesproken over de gezondheid van de
kinderen in het centrum, de hygiëne en hoe omgegaan
moet worden met besmettelijke ziekten. Het is fijn dat
de samenwerking met de lokale instanties steeds meer
vrucht afwerpt.

DANKEN EN BIDDEN

OPKNAPBEURT

We zijn dankbaar dat we een veilige haven kunnen
zijn voor kwetsbare kinderen. Dat we ze goede zorg
en liefdevolle aandacht kunnen geven. Dank voor
alle personeelsleden, die zich hiervoor inzetten!

Onlangs is het centrum vanuit ons land bezocht. De
gelegenheid is door de bezoekers benut om de eetzaal
op te vrolijken. Er zijn allemaal Nederlandse Nijntjes op
de muur verschenen…

We vragen uw gebed voor de jonge moeder die
haar kindje op straat achterliet. Dat wij een goed
contact met haar kunnen opbouwen en voor haar
van betekenis kunnen zijn.
We zijn dankbaar voor de samenwerking die we in
Burkina Faso hebben met lokale instanties en dat
we zien dat dat positieve effecten heeft op het
werk dat in het centrum wordt gedaan.
Wilt u met ons bidden dat we het probleem met
de watervoorziening kunnen oplossen? Dat we de
oorzaak mogen vinden en dat er weer voldoende
water zal zijn?

Binnenkort hopen we ook nieuwe tafeltjes en stoeltjes
voor in de eetzaal aan te schaffen. Vanzelfsprekend

HARTELIJK DANK VOOR UW BETROKKENHEID EN
STEUN DOOR UW GEBED EN GIFTEN!
Namens de kinderen in Burkina Faso.

