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Stichting De Mangoboom 

NIEUWSBRIEF 18 – DECEMBER 2016
Beste vrienden van De Mangoboom! 

Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid bij onze 

stichting. Terwijl de kinderen zich opmaken voor kerst, 

ontvangt u hierbij weer een nieuwsbrief. Zodat u weet 

dat de kinderen in Burkina Faso aan u denken… 

AFSCHEID  

In september hebben we van 19 kinderen afscheid 

genomen. Die zijn teruggegaan naar hun families. 

Stichting De Mangoboom is een voorstander van het 

onderbrengen van kinderen in families. Het is veel 

beter voor de ontwikkeling van de kinderen. En ze leren 

ook in een familiecontext functioneren. 

Niet alle kinderen vonden het in het begin leuk om naar 

een familie te gaan die zij niet kenden. We hebben de 

kinderen afgelopen maand allemaal opnieuw bezocht 

en hun families een zak rijst kunnen schenken. Gelukkig 

gaven de meeste kinderen aan hun plekje gevonden te 

hebben. Maar we blijven hen de komende tijd 

nauwlettend volgen! 

 

Voor het zover was, moest er trouwens heel wat water 

door de Rijn stromen. Of beter: door de Volta, dat is de 

rivier die in Burkina Faso ontspringt. Want hoe vind je 

familieleden? Wel, daarbij hebben wij gelukkig heel 

veel hulp ontvangen van Action Sociale (de kinder-

bescherming). Zij is met ons op zoek gegaan naar de 

families van de kinderen. Maar daarover misschien een 

volgende keer meer. 

NAMEN, NAMEN, NAMEN 

Toen Stichting De Mangoboom begon met de onder-

steuning van het weeshuis, was de achtergrond van 

meeste kinderen onbekend. Ook hun namen zeiden 

niet veel. De achternamen waren willekeurig gekozen 

uit de meest gangbare namen. 

Om alle kinderen naar school te krijgen, hadden de 

kinderen geboortebewijzen nodig. Veel kinderen 

hadden die niet en ‘bestonden’ daarmee dus niet. Maar 

de gemeente accepteerde niet dat iedereen ‘Janssen’ 

en ‘Pietersen’ zou heten, dus hebben we, in overleg 

met de gemeente, nieuwe achternamen bedacht. 

 

Helaas, na verloop van tijd werden, met behulp van 

Action Sociale, de eerste families opgespoord. Toen 

bleek ook hoe de kinderen ‘in het echt’ heten. En dat 

kwam niet overeen met de namen die zij al hadden… 

Het gevolg is dat sommige kinderen nu drie namen 

hebben. De oorspronkelijke naam zoals ze in het 

weeshuis heten. De naam die de gemeente hun heeft 

gegeven (en die bijvoorbeeld op school wordt 

gebruikt). En de naam die zij ooit vanuit hun familie 

hebben gekregen. Afhankelijk van met wie je praat, 

heet hetzelfde kind dus steeds anders… 

DE NOOD 

Er zijn kinderen vertrokken. Maar er komen ook nieuwe 

kinderen bij. Zo werden we onlangs door Action Sociale 
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benaderd met de vraag of we nog ruimte hadden voor 

een baby’tje. Zijn naam is Aimé. 

Aimé is op 5 oktober geboren. Maar dat bleek pas 

achteraf want het jongetje werd buiten in het veld 

gevonden. Daar was hij kort na zijn geboorte door zijn 

moeder achtergelaten. Aimé heeft er twee dagen 

gelegen voordat hij werd ontdekt. 

 

Toen Aimé werd gevonden, was hij in zeer ondervoede 

toestand. En de insecten (of andere dieren?) waren al 

begonnen om hem aan te vreten… 

Er is vervolgens door de autoriteiten onderzoek verricht 

naar zijn herkomst. Het is nog steeds niet bekend wie 

zijn vader is. Zijn moeder is wel gevonden: een meisje 

van pas 17 jaar (!). De autoriteiten hebben haar 

gearresteerd vanwege het achterlaten van haar kind. Ze 

zit nu in de gevangenis. 

In Burkina Faso komt het regelmatig voor dat moeders 

baby’s voor wie ze niet kunnen zorgen, in het veld 

achterlaten. Vaak zijn het kinderen die uit incest voort-

komen. Of de extreme armoede brengt ouders tot zulke 

wanhoopsdaden… 

Stichting De Mangoboom neemt het – met uw hulp! – 

voor zulke kinderen op. We zijn geen grote organisatie 

en onze middelen zijn beperkt. Vaak hoor je zeggen dat 

hulp aan Afrika een druppel op een gloeiende plaat is. 

Maar voor Aimé zal die druppel voelen als een oceaan.  

Wist u trouwens dat de naam Aimé ‘geliefd’ betekent? 

Elk kind is even kostbaar in de ogen van onze God. 

ZONNEBLOEMEN 

De directrice van het weeshuis kreeg bij haar bezoek in 

september aan ons land van iemand een aantal 

zonnebloempitten mee. Die zijn na terugkeer direct 

door de kinderen gezaaid. En ziehier, nog geen drie 

maanden later… 

 

FINANCIËN 

Het jaar zit er bijna op. We hebben als stichting veel 

kunnen doen en daarvoor zijn we heel dankbaar. Maar 

zonder uw gebed en financiële hulp was dat niet 

mogelijk geweest. Daarom willen we u namens de 

kinderen heel hartelijk bedanken! 

Ook volgend jaar staan we voor de kinderen klaar. Er is 

nog een lange weg te gaan. En er zit nog een behoorlijk 

gat in de financiën. Maar we vertrouwen erop dat we 

met elkaar een groot verschil zullen in de toekomst van 

deze kinderen. 

DANKEN EN BIDDEN 

 We zijn dankbaar voor alle kinderen die naar hun 

eigen familie konden terugkeren. Bid u mee voor 

hen dat zij hun draai vinden in de nieuwe situatie? 

 We zijn dankbaar voor de samenwerking met 

Action Sociale. Voor alle werkzaamheden waarbij 

zij ons ondersteunen en ons werk mogelijk maken.  

 Bid u voor Aimé en kinderen zoals hij? Dat zij gered 

mogen worden en gezond kunnen opgroeien, 

wetend dat zij kostbaar en geliefd zijn. 

HARTELIJK DANK VOOR UW BETROKKENHEID EN 

STEUN DOOR UW GEBED EN GIFTEN! 

Namens de kinderen in Ipelcé.  


