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Stichting De Mangoboom 

NIEUWSBRIEF 35 – DECEMBER 2019

Beste vrienden van De Mangoboom! 

2019 is alweer bijna voorbij. Hierbij onze kerstbrief met 

daarin de laatste berichten uit Burkina Faso. 

KERST 

Ook in het centrum wordt kerstfeest gevierd. Behalve 

aandacht voor de betekenis van kerst hopen de 

kinderen ook op een dag vol gezelligheid. En natuurlijk 

ook op een speciale maaltijd. We hebben uit betrouw-

bare bron vernomen dat er kip op het menu staat. Dat 

eten de kinderen anders nooit… 

 

JARIG 

Ongeveer een jaar geleden werd de tweeling Ras en 

Mao bij ons gebracht.  

 

Ras en Mao zijn op 19 december 2018 geboren. Hun 

moeder overleed de dag erna. Er was niemand die zich 

om hen bekommerde. Daarom klopte Action Sociale (de 

kinderbescherming) bij ons aan en hebben wij ze 

opgenomen. Afgelopen week hebben ze hun eerste 

verjaardag in het centrum gevierd. Zonder onze hulp 

waren ze niet meer in leven geweest… 

TERUG 

Brice is 3 jaar oud. Toen 

hij bij ons kwam, was hij 

sterk ondervoed en woog 

hij maar 1700 gram (!). 

Action Sociale heeft hem 

tijdelijk bij ons geplaatst, 

omdat hij in zijn familie in 

gevaar was. Hij is al die 

tijd wel in contact ge-

bleven met zijn groot-

ouders. Onlangs hebben 

wij hem definitief bij zijn 

opa en oma kunnen brengen. Hopelijk heeft hij daar 

een liefhebbende omgeving om verder op te groeien.  

AANKOOP GROND 

In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd 

over de aankoop van een nieuw terrein. Graag vertellen 

we u hoe zoiets in Burkina Faso te werk gaat. 

Net als in Nederland is het vinden van een geschikt 

terrein niet eenvoudig. Bijna overal is activiteit en 

vrijwel alle grond behoort al aan iemand. We hebben 

dus ons lokale netwerk ingeschakeld. Zo kwamen we in 

contact met een grote familie waarvan de vader, het 

familiehoofd, onlangs was overleden. Men wilde ons 

wel een deel van het land verkopen. We hebben het 

terrein bekeken en over de koopprijs onderhandeld. 

Het koopcontract is vervolgens ondertekend door 

diverse familieleden en in aanwezigheid van getuigen, 

met handtekening óf duimafdruk. 
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Op dat moment werd het ingewikkeld. Bij ons handelt 

een notaris de aankoop af, maar in Burkina ontstond 

een heel ingewikkeld proces. Sommige ‘buren’ waren 

het niet met de verkoop eens. Dat wil zeggen: ze wilden 

eerst wat krijgen om het er ook mee eens te worden. 

Anderen beweerden dat de verkoop van het terrein hen 

‘beroofde’ van landbouwgrond. Een bijzonder argu-

ment omdat het terrein onbebouwd was en door 

niemand voor landbouw werd gebruikt… 

 

Op zo’n moment kwamen onze lokale relaties goed van 

pas. Elk gebied heeft behalve de officiële autoriteiten 

ook een stamhoofd. Hij regelt met groot gezag lokale 

zaken en beslecht ruzies. Hij is met alle partijen in 

gesprek gegaan en heeft ervoor gezorgd dat iedereen 

toch met de verkoop instemde. Het terrein dient om 

kinderen op te vangen die anders geen toekomst 

hebben. En indirect zal ook het dorp ervan profiteren, 

door wat werkgelegenheid en meer omzet voor de 

lokale handelaren. 

Was het daarmee rond? Nee, zeker niet. Ook het 

formele traject moest nog worden bewandeld. 

Daarvoor was het nodig dat het land werd uitgemeten. 

Het overgrote deel van Burkina Faso is niet kadastraal 

opgedeeld en geadministreerd. Om een verkoop in het 

kadaster te krijgen, moest dit dus nog gebeuren. 

Zonder dit bestaat het risico in de toekomst de grond 

weer kwijt te raken. 

Vervolgens hebben we alle papieren bij het gemeente-

huis ingediend om de registratieprocedure te starten. 

De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de historie 

van het terrein. En ons heel veel documenten laten 

opstellen en indienen. Vervolgens zijn de papieren in 

orde gemaakt.  

Op naar het volgende loket: het districtskantoor van de 

regio. Daar begon het hele circus weer opnieuw. 

Opnieuw een uitgebreid onderzoek. En opnieuw 

tientallen documenten die aangeleverd moesten 

worden, waaronder allerlei plannen en budgetten. 

Alleen zijn die plannen nog in ontwikkeling. Nou ja, 

uiteindelijk vond men het ook zo wel goed genoeg. Na 

vaak bellen en er nog vaker langsgaan heeft ook dit 

geleid tot goedkeuring.  

Hiermee onder de arm zijn we naar de provincie-

hoofdstad getrokken. Daar volgt opnieuw een toets. 

Maar de belofte is dat de aankoop daarna in het 

kadaster wordt geregistreerd… 

WATERPROJECT 

We willen zo snel mogelijk met wat landbouw op het 

nieuwe terrein beginnen. Hiervoor moeten we 

allereerst een waterput realiseren. Helpt u mee om het 

geld voor een boring en een pompsysteem bijeen te 

brengen? 

Ook voor de verdere ontwikkeling van onze plannen 

zullen we voldoende financiële middelen nodig hebben. 

Mocht u hiervoor nog financiële ruimte hebben, dan 

zouden we uw bijdrage zeer op prijs stellen. 

DANKEN EN BIDDEN 

 Dank voor de aankoop van een terrein. Bid voor 

ontwikkeling van goede plannen daarvoor.  

 Dank voor de hulp die we aan kinderen als Ras, 

Mao en Brice kunnen geven. 

 Bid voor het land Burkina Faso. En voor de 

toekomst van de kinderen en jeugd, vooral van hen 

die in armoede worden geboren. 

HARTELIJK DANK VOOR UW BETROKKENHEID EN 

STEUN DOOR UW GEBED EN GIFTEN! 

Namens de kinderen in Burkina Faso.  


