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Stichting De Mangoboom 

NIEUWSBRIEF 19 – FEBRUARI 2017

Beste vrienden van De Mangoboom! 

Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief over het werk 

van onze stichting. Hartelijk bedankt dat u bij het wel en 

wee van de kinderen betrokken bent! 

VERSLAG VAN EEN OOGGETUIGE 

Begin januari bracht Alice de Ruiter een bezoek aan het 

weeshuis. Zij was ook aanwezig bij de allereerste 

ontmoeting, die leidde tot oprichting van Stichting De 

Mangoboom. Alice coördineert de inzameling van 

spullen en goederen die naar het weeshuis worden 

gebracht. Zij doet hieronder verslag van hoe ze de 

kinderen dit keer heeft aangetroffen. 

“Ik kijk met grote tevredenheid terug op mijn bezoek 

aan het weeshuis. Wat een verschil met mijn eerste 

bezoek in oktober 2013! Wat ik toen heb gezien, heeft 

diepe indruk op mij gemaakt. In Burkina Faso had ik al 

veel armoede gezien, maar wat ik toen in het weeshuis 

aantrof, is niet in woorden uit te drukken. Het was zo 

schrijnend en staat nog diep in mijn geheugen gegrift… 

Enkele weken geleden had ik het voorrecht om opnieuw 

naar Burkina Faso te reizen, samen met het bestuur van 

de stichting. Wat is het prachtig om te zien hoe God 

door de stichting heen werkt. Drie jaar geleden was het 

weeshuis een dor terrein met enkele aftandse 

gebouwen en verwaarloosde kinderen. Er was geen 

hygiëne, er snuffelden allerlei dieren tussen de 

kinderen, er was geen eten en enkel apathisch 

personeel. Niet te geloven dat dit echt bestond.  

Wat ik nu mocht zien, is werkelijk fantastisch. Een 

wereld van verschil! We kwamen door de ondertussen 

geplaatste poort het terrein op en zagen prachtige, 

felgekleurde bloemen, aangelegde betonpaden, een 

grote moestuin en nog veel meer. Maar bovenal werden 

we geraakt door de blije, verzorgde kinderen! Het 

personeel is nu gemotiveerd en de sfeer is ontzettend 

goed! 

 

Deze reis geeft mij een extra boost om me in te zetten 

voor de kinderen. De stichting heeft al veel gedaan maar 

er zijn nog steeds noden. Zo is er geld nodig voor het 

aanpassen van de watertoren en de aanleg van elektra. 

De kinderen hebben mijn en uw steun echt hard nodig. 

Helpt u mee?” 

DE KEUKEN 

De kinderen krijgen drie maal per dag een maaltijd. Het 

menu is als volgt: ’s Ochtends eten ze een soort zoete 

maïspap. ’s Middags krijgen de kinderen een warme 

maaltijd bestaande uit rijst of pasta met een wisselende 

saus. ’s Avonds eten ze restjes. Ze drinken alleen water.  
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Er zijn twee kokkinnen – zij koken volgens de kinderen 

het lekkerst! – die dagelijks de maaltijden bereiden. Er 

wordt op een houtvuur gekookt. De stichting koopt het 

brandhout. 

We proberen de kinderen met het beschikbare budget 

zo goed mogelijk te eten te geven. In de saus zitten 

groenten, die voor een belangrijk deel uit de moestuin 

komen. Om de paar dagen zit er ook vis in. En af en toe 

ook een ei van onze kippen. Vlees is heel duur en staat 

enkel met kerst op het menu. De kinderen krijgen fruit 

als de bomen in de moestuin wat opbrengen – maar dat 

is nog niet veel want de bomen zijn pas vorig jaar 

geplant. Snoep en koek geven we ze trouwens nooit. 

 

In het dorp zeggen ze dat de kinderen in het weeshuis 

de beste maaltijden krijgen van iedereen. Er heerst in de 

omgeving namelijk grote armoede. Het is daarom fijn 

dat we als stichting elke dag in voldoende eten voor de 

kinderen kunnen voorzien. Maar het menu is nog weinig 

gebalanceerd. We hopen dat er meer middelen beschik-

baar komen om de kinderen ook vaker fruit te geven. 

HAROUNA 

In de vorige nieuwsbrief hebt u kunnen lezen dat een 

aantal kinderen naar hun familie is teruggekeerd. Niet 

voor alle kinderen is dit mogelijk. Soms is de familie 

namelijk onbekend. Zo ook in het geval van Harouna. 

Harouna is een jongen van ongeveer 12 jaar. Hij is al 

langere tijd in het weeshuis. Maar hij was daar niet 

meer op zijn plek. Tussen de andere kinderen in het 

weeshuis ging het moeizaam. Harouna deed wel mee 

maar sprak nooit. Ook had hij grote problemen op 

school. Zo lukte het hem niet meer om met taal en 

rekenen mee te doen. Men dacht dat hij helemaal niet 

kon praten… 

We zijn daarom voor hem op zoek gegaan naar een 

andere oplossing. En die hebben we gevonden. Harouna 

bezoekt nu een soort praktijkschool. Daar leert hij om 

land te bewerken en dieren te houden. Hij leeft er 

helemaal van op. Hij heeft er nieuwe vrienden gemaakt, 

lacht veel en praat weer.  

 

Harouna woont nu ook op het terrein van de praktijk-

school. Wel blijven we voorlopig voor hem verantwoor-

delijk. Hij heeft geen familie die hem helpt, dus zorgt 

Stichting De Mangoboom dat de opleidingskosten 

worden betaald en hij de spullen krijgt die hij nodig 

heeft. Zoals een lekkere warme jas want het was de 

afgelopen weken ’s ochtends best koud in Burkina Faso 

(maar 22 graden). 

DANKEN EN BIDDEN 

 Dank voor alle verbeteringen in het weeshuis, voor 

de goede sfeer en het gemotiveerde personeel.  

 Bid voor voldoende financiën om alles te kunnen 

kopen wat de kinderen nodig hebben.  

 Bid dat de kinderen zich goed ontwikkelen, ondanks 

alles wat ze niet hebben. En dat ze straks hun eigen 

plek in de samenleving zullen kunnen innemen. 

HARTELIJK DANK VOOR UW BETROKKENHEID EN 

STEUN DOOR UW GEBED EN GIFTEN! 

Namens de kinderen in Ipelcé.  


