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Stichting De Mangoboom 

NIEUWSBRIEF 20 – JUNI 2017

Beste vrienden van De Mangoboom! 

Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief met de laatste 

informatie  uit  Burkina  Faso.  Wij  wensen  u  alvast  een 

goede zomervakantie. Maar allereerst veel leesplezier! 

ZOMERVAKANTIE 

Het  schooljaar  zit  er  voor  de  kinderen  in  het weeshuis 

bijna  op.  Net  als  hier  wordt  er  best  naar  de  vakantie 

verlangd.  Bijna  drie  maanden  lang  niet  naar  school, 

maar lekker kunnen spelen. Of helpen met de was. Of in 

de moestuin. De kinderen genieten ervan!  

De  schoolprestaties  van  de  kinderen  zijn  wisselend. 

Sommige kinderen hebben het op  school erg naar hun 

zin en horen bij de besten van de klas. De kinderen met 

de  hoogste  cijfers mochten  ook  op  de  foto.  Zij  krijgen 

hieronder een ereplaatsje in de nieuwsbrief: 

 

Maar  sommige  andere  kinderen  trekken  het  (nog 

steeds) niet goed. Dat blijft een zorgpunt. Samen met de 

school blijven we naar mogelijkheden zoeken om hen te 

begeleiden. Want  alleen met  goede  scholing  is  er  een 

redelijke kans dat de kinderen  later een bestaan boven 

de  armoedegrens  zullen  krijgen.  Twee  kinderen  zullen 

we  volgend  jaar  naar  een  beroepsopleiding  over‐

plaatsen, omdat de school hen niets meer kan bieden. 

Wij  hopen  in  de  zomervakantie  op  mooi  weer.  In 

Burkina Faso hoopt men vooral op nat weer. Vanaf  juni 

tot  september  is  het  namelijk  de  regentijd.  De  boeren 

hebben hun akkers nu  ingezaaid en zijn afhankelijk van 

voldoende regen. Als het dan regent, is dat niet zomaar 

een  buitje,  maar  komt  het  water  met  bakken  uit  de 

hemel.  De  straten  in  de  stad  staan  dan  blank  en  veel 

wegen naar de dorpen zijn onbegaanbaar… 

 

UIT HET LEVEN GEGREPEN 

Het  leven  gaat  door.  De  kinderen  krijgen  elke  dag  drie 

keer te eten, waaronder één warme maaltijd. Het menu 

volgt een vast patroon:  

 op maandag: macaroni,  

 op dinsdag: rijst met saus,  

 op woensdag: bonen,  

 op donderdag: rijst  ‘soumbala’  (dat  is een mengsel 

van bepaalde groenten),  

 op vrijdag: rijst met pindasaus,  

 op  zaterdag:  ‘to’  (een  soort  dikke  maïspap  met 

saus), en 

 op  zondag:  ‘riz  gras’  (rijst  met  weer  een  andere 

groentesaus).  

De  kinderen  krijgen  regelmatig  eieren  en  fruit: mango, 

banaan of papaja, naar gelang dat beschikbaar is. 
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Niet  alles  is  even  voorspelbaar.  Zo  kregen  wij  onlangs 

het  bericht  van  verontruste  medewerkers  dat  de 

kinderen  op  school  betrapt  waren  op  het  bezit  van 

katapulten. En het gebruik daarvan: er vlogen steentjes 

door de klas… De medewerkers waren bijna in shock dat 

hún kinderen tot zoiets in staat waren! 

We  willen  de  beschietingen  niet  goedpraten.  Maar  de 

kinderen waren wel creatief met takjes en dingetjes aan 

de slag gegaan en hadden hun katapulten zelf  in elkaar 

gezet. Gewoon, zoals kinderen dat plegen te doen. 

 

Dan nog een ander interessant bericht. De afgelopen tijd 

werden er nogal wat slangen  (!) op het  terrein van het 

weeshuis  aangetroffen.  Waar  kwamen  die  beesten 

vandaan?  Na  enig  zoeken  constateerde  men  dat  de 

houtopslag (naast de slaapzaal voor de kinderen van vier 

jaar oud) slangennesten bevatte. U begrijpt dat dit een 

goede reden vormde om de houtopslag te verplaatsen… 

VERVOLG NAOMI 

In  de  vorige  nieuwsbrief  hebben  we  u  bericht  over 

Naomi, een baby’tje van wie de moeder overleden was 

en  die  bij  ons  terecht  kwam.  Helaas  moeten  wij  u 

berichten dat zij op 17 mei is overleden. 

Naomi  heeft  lang  in  het  ziekenhuis  gelegen.  Toen  ze 

naar  huis mocht,  was  nog  heel  zwak  en  kwetsbaar.  Ze 

spuugde  vaak  en  groeide  maar  langzaam.  Op  zeker 

moment  kreeg  ze  opnieuw  koorts.  In  het  ziekenhuis 

wisten  ze niet wat  haar mankeerde en  konden  ze haar 

niet goed helpen. Daar is ze toen ook overleden. 

 

De  medewerkers  in  het  weeshuis  hebben  voor  Naomi 

gedaan wat  ze  konden. Maar  het mocht  niet  baten.  Je 

zou kunnen zeggen dat ze is overleden door de ‘pech’ te 

hebben  in  armoede  te  zijn  geboren.  Door  gebrek  aan 

diagnostiek  bleef  het  voor  de  artsen  onduidelijk 

waaraan ze leed. En is ze hieraan uiteindelijk bezweken. 

U  begrijpt  dat  de  verslagenheid  bij  de  kinderen  en  de 

medewerkers groot was. We houden haar in gedachten. 

DANKEN EN BIDDEN 

 Dank  voor  de  hulp  die  we  als  stichting  aan  de 

kinderen  kunnen  bieden.  Dank  ervoor  dat  het 

weeshuis  letterlijk en figuurlijk een ‘oase’ mag zijn. 

Dat  de  kinderen  daar  de  liefde  ontvangen  die  ze 

nodig hebben. 

 Bid  dat  de  kinderen  een  goede  en  leuke  vakantie 

zullen  hebben.  Dat  ze  lekker  kunnen  uitrusten  en 

nieuwe energie opdoen voor volgend jaar. 

 Bid  voor  bescherming  van  de  kinderen  en  het 

personeel  tegen  ziekten  en  ongelukken.  “Als  de 

HEERE  het  huis  niet  bouwt,  vergeefs  zwoegen  de 

bouwers” (Psalm 127:1). 

HARTELIJK  DANK  VOOR  UW  BETROKKENHEID  EN 

STEUN DOOR UW GEBED EN GIFTEN! 

Namens de kinderen in Ipelcé.  


