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Stichting De Mangoboom 

NIEUWSBRIEF 16 – AUGUSTUS 2016

Beste vrienden van De Mangoboom! 

Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid bij onze 

stichting. Door middel van deze nieuwsbrief willen u op 

de hoogte brengen van de nieuwste ontwikkelingen 

rondom onze weeskinderen in Burkina Faso. Veel 

leesplezier gewenst! 

ACTIE BEDDEN EN MATRASSEN 

In april zijn we een actie gestart voor nieuwe matrassen 

voor de kinderen. We kunnen u zeer verheugd mee-

delen dat het benodigde bedrag van 6000 euro 

helemaal bij elkaar is!  

Op dit moment zijn we in onderhandeling met een 

leverancier. Die maakt eerst een paar voorbeeld-

exemplaren zodat we de kwaliteit kunnen beoordelen… 

Nog even geduld en wat zullen de kinderen dan heerlijk 

slapen en goed uitrusten! 

We willen iedereen die heeft meegeholpen om deze 

actie tot een succes te maken heel hartelijk bedanken. 

Namens de stichting, maar zeker ook namens de 

kinderen die er straks op slapen! 

VERVOLG ´SPOORLOOS´ 

In de vorige nieuwsbrief hebben we verteld dat we 

samen met Action Sociale (de kinderbescherming) op 

zoek zijn naar familieleden van kinderen in het 

weeshuis. Het is uiteindelijk het beste voor een kind om 

in familieverband te leven.  

Er zijn ondertussen van diverse kinderen familieleden 

gevonden. Een paar kinderen zijn al vertrokken en 

enkele anderen zullen binnenkort volgen. Wanneer het 

gaat om uw sponsorkind, dan nemen wij hierover 

contact met u op. Omdat dit allemaal best spannend is 

– we voelen ons voor de kinderen verantwoordelijk – 

zullen we deze kinderen ook na hun vertrek blijven 

volgen. 

BOMEN EN PADEN 

In het afgelopen jaar hebben we steeds wat bomen en 

struiken gekocht. Deze maken het vroeger dorre terrein 

steeds groener en aangenamer.  

We hebben onlangs ook voor elk kind een eigen boom 

of struik gekocht, die hij of zij nu verzorgt. Dat wordt 

met groot enthousiasme (en soms heel veel ernst!) ter 

hand genomen! Omdat alles hard groeit in de tropen, 

zal de kale vlakte over een paar jaar veranderd zijn in 

een heuse oase! 

 

De medewerkers zijn zelf bezig met het maken van 

paden tussen de gebouwen. Die maken ze van zand en 

cement. Voordeel hiervan is dat je in de regentijd 

zonder vieze voeten over het terrein kunt lopen. De 

kinderen zijn er maar wat trots op! 

 



Stichting De Mangoboom   
Oeverzwaluw 17 
4411 GD RILLAND 

NL33 SNSB 0871 6581 51 

info@demangoboom.nl 
www.demangoboom.nl  
facebook.com/demangoboom 
 
 

ANDERE VERANDERINGEN 

Er zijn ook de afgelopen tijd weer een aantal dingen 

voor de kinderen veranderd. Een kleine impressie:  

 De kinderen wassen zich tweemaal per dag. De 

kleinsten gaan tweemaal daags in bad! Dat 

betekent dat de kinderen een stuk schoner zijn dan 

vroeger…  

 De kinderen leren sociale omgangsvormen, zoals 

hoe je iemand begroet, hoe je je gedraagt en waar-

om. Ze zijn de laatste tijd ook een stuk vrolijker. 

 Er zijn twee dames van het personeel tot fulltime 

kok benoemd. Dit tot grote tevredenheid van de 

kinderen, want zij koken het lekkerst! Er wordt 

trouwens regelmatig gekookt met groenten uit 

eigen groentetuin.  

 De kinderen hebben allemaal kleine taakjes 

gekregen zoals in de tuin helpen of helpen met de 

was. Op die manier zijn ze medeverantwoordelijk 

voor het weeshuis en dat voelen ze ook zo. 

 

BEZOEK UIT BURKINA FASO 

We hebben goed nieuws voor iedereen die meer wil 

horen over de kinderen in het weeshuis. Eind 

september komt degene die de dagelijkse gang van 

zaken in het weeshuis coördineert naar Nederland.  

Als stichting willen we haar op verschillende plaatsen 

presentaties laten houden. Daarin vertelt zij dan uit de 

eerste hand hoe het eraan toe gaat en wat de kinderen 

allemaal doen. U kunt dan al uw vragen direct aan haar 

stellen! 

Wij organiseren op zaterdagavond 24 september in 

Zeeland zo’n informatieavond. Op zondagavond              

2 oktober zal deze in Drenthe plaatsvinden. Nadere 

informatie volgt. Mocht u ook in uw omgeving een 

bijeenkomst willen houden (en als hier voldoende 

animo voor is), neemt u dan contact met ons op! 

OP VAKANTIE 

Vlak voor de zomervakantie kregen we de uitnodiging 

om een paar kinderen op vakantiekamp te sturen. 

Action Sociale (de kinderbescherming) organiseerde 

namelijk voor een kleine groep kinderen uit het land 

een gesponsorde reis naar Ghana. We hebben de twee 

kinderen met de hoogste schoolcijfers hiervoor 

opgegeven. 

 

Afgelopen week kwamen zij terug, vol verhalen. Alle 

kinderen zaten op stoeltjes klaar om te horen wat ze 

daar in Ghana allemaal hadden gedaan. Ze vertelden 

vol trots dat ze de zee hadden gezien en ‘het graf’ van 

de eerste president… 

DANKEN EN BIDDEN 

 Dank voor de geweldige opbrengst van de bedden 

en matrassenactie.  

 Dank voor de nieuwe orde en structuur in het 

weeshuis. Dank voor de verzorgers die hieraan 

meewerken en iedere dag weer voor de kinderen 

klaarstaan.  

 Dank voor de nieuwe bomen en struiken. Bid dat 

ze zullen groeien en schaduw en vrucht gaan 

geven. 

 Bid voor gezondheid voor de kinderen, nu het 

regentijd is en malaria overal de kop opsteekt. 

HARTELIJK DANK VOOR UW BETROKKENHEID EN 

STEUN DOOR UW GEBED EN GIFTEN! 


