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Stichting De Mangoboom 

NIEUWSBRIEF 17 – OKTOBER 2016

Beste vrienden van De Mangoboom, 

Hartelijk bedankt dat u bij onze stichting betrokken bent. 

Door middel van deze nieuwsbrief willen u weer 

informeren over de nieuwste ontwikkelingen voor onze 

weeskinderen in Burkina Faso. Veel leesplezier gewenst! 

MATRASSEN 

Laten we beginnen met een positief bericht: De nieuwe 

matrassen zijn er! Met uw hulp zijn de benodigde financiën 

beschikbaar gekomen en konden we de matrassen 

aanschaffen. Ondertussen zijn ze ook al in het weeshuis 

aangekomen. Heerlijke matrassen van een goede kwaliteit, 

die minstens 10 jaar meegaan… 

 

Wat zullen de kinderen lekker slapen… We hopen dat ze nu 

uitgerust aan elke nieuwe dag kunnen beginnen. Namens 

hen: heel hartelijk bedankt! 

MALARIA 

Zoals u wellicht weet, is malaria een veel voorkomend en 

steeds terugkerend probleem in Burkina Faso. Als de 

muggen komen, worden de kinderen erg ziek. Vaak moet 

er ook medische hulp komen. Zo is er vorig jaar tijdens de 

malariaperiode iedere nacht wel een kind naar het 

ziekenhuis gebracht. 

U begrijpt dat voorkomen beter is dan genezen. Vandaar 

dat wij alle ramen in het weeshuis opnieuw hebben 

voorzien van horren. Het gaat dan in totaal om 9 deuren en 

73 ramen (!). Ze zijn nu allemaal voorzien van metalen 

horrengaas. Dat gaas is ook nog verstevigd met een tweede 

laag gaas zodat het kinderproof is. We hebben er zelfs 10 

jaar garantie op gekregen. 

 

Het installeren was wel een flinke klus. Maar hierdoor zijn 

in ieder geval al veel minder kinderen ziek geworden! 

BEZOEK UIT BURKINA FASO 

Eind september hadden we bezoek uit Burkina Faso. Onze 

directrice bracht een kort bezoek aan ons land. Zij heeft de 

dagelijkse leiding in het weeshuis. Zij heeft presentaties 

gehouden over hoe de zaken er nu voor staan. Hoe het er 

in het weeshuis aan toe gaat. Wat er allemaal al is bereikt 

en wat de grootste uitdagingen zijn.  

Ook heeft zij iets van 

Nederland kunnen zien. Ze 

was vooral erg onder de 

indruk van hoe alles hier 

georganiseerd is (‘alles is 

hier af’). En dat we zo druk 

zijn (‘iedereen heeft haast’). 

Vol verhalen is zij terugge-

gaan. De kinderen hebben 

nu vast al een heleboel over 

Nederland gehoord… 
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VERSLAG VAN EEN INFORMATIEAVOND  

“Wat een indrukwekkende avond was het! Door foto’s en 

filmpjes werden we meegenomen naar het weeshuis in 

Burkina Faso. En wat is er veel veranderd sinds de stichting 

het licht zag! Maar het ging niet vanzelf en er waren de 

nodige tegenslagen. 

De aanwezigheid van de directrice van het weeshuis gaf de 

avond een extra dimensie. Ik ben diep geraakt door haar 

inzet en drive voor de kinderen. Wat me vooral bij zal 

blijven is hoe zij naar de veranderingen kijkt: “Het 

weeshuis was zero (nul, niets). Maar ik wil het zien 

veranderen in hero (held).” Ze hoopt dat er eindelijk eens 

kinderen uit het weeshuis zullen zijn die hun school 

afmaken en aan het werk gaan. Dat is in het 35-jarig 

bestaan van het weeshuis nog niet eerder gebeurd… Ze 

gelooft dat als je echt wilt, er met Gods hulp heel veel kan 

veranderen. 

Deze avond heeft mijn respect voor de stichting verdiept. 

Vooral vanwege de liefde en het geloof waarmee mensen 

in Nederland en Burkina Faso het hebben aangedurfd om 

zich over de weeskinderen te ontfermen. Laten we blijven 

bidden dat zij samen aan hun droom voor het weeshuis 

blijven werken. In vertrouwen op Gods kracht.” 

Ineke de Kok, Diever 

(was in 2013 bij het eerste bezoek aan het weeshuis)  

UITDAGINGEN 

We hebben met elkaar al 

veel voor de kinderen 

bereikt. Toch blijft ons werk 

onverminderd nodig. De 

komende tijd willen we met 

de volgende uitdagingen 

aan de slag gaan:  

 Schoolprestaties. 

Hierin willen we heel 

graag een verbetering 

zien. 

 Training personeel. 

Bijna alle kinderverzor-

gers zijn nu ongeschoold. Dat moet veranderen. 

 Familie en gastgezinnen. We willen oudere kinderen 

zoveel mogelijk terugbrengen bij hun familie. Of hen 

anders in gastgezinnen plaatsen. Maar die moeten we 

dan wel vinden… 

 Nieuwe baby’s. Als grote kinderen uit het weeshuis 

vertrekken, komt er plek voor nieuwe weesbaby’s.  

 Auto. Voor vervoer van zieke kinderen naar de stad en 

voor het doen van inkopen, is een goede auto nodig. 

 Gedrag. We willen de kinderen leren hoe ze in 

verschillende situaties met anderen moeten omgaan. 

Zoals u ziet hebben we genoeg plannen. Samen kunnen we 

een groot verschil maken voor deze kinderen. U kunt ook 

meehelpen. Door te bidden en door te doneren. Kunnen 

we op u rekenen? 

 

DANKEN EN BIDDEN 

 Dank voor de nieuwe matrassen en de nieuwe horren 

in de ramen en deuren. Bid dat de kinderen de 

komende tijd minder ziek zullen zijn. 

 Dank voor de kinderen die al terug konden naar hun 

eigen opgespoorde families. Bid dat zij het daar goed 

zullen hebben. En bid voor het vinden van families en 

gastgezinnen voor de andere kinderen. 

 Bid voor doorzettingsvermogen voor het personeel. 

Het werk is niet altijd gemakkelijk. Dingen gaan vaak 

anders dan we verwachten. Bid dat ze de wil hebben 

om zaken tot een goed einde te brengen. 

 Bid voor Gods leiding in het werk van de stichting. Dat 

zijn wil geschiede. En dat Hij deuren voor ons opent, 

nieuwe mogelijkheden schept en het werk van alle 

betrokkenen zegent. 

HARTELIJK DANK VOOR UW BETROKKENHEID EN STEUN 

DOOR UW GEBED EN GIFTEN! 

Namens de kinderen in Ipelcé.  


