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1 Inleiding
Stichting De Mangoboom wil weeskinderen in Burkina Faso ondersteunen. Specifiek gaat het
hierbij om de kinderen die in het weeshuis verblijven. Het gaat om zo’n 100 kinderen, deels
wezen deels kinderen van de verzorgers, die in grote armoede leven en aan veel dingen gebrek
hebben. Stichting De Mangoboom wil deze kinderen helpen om zich gezond en goed te kunnen
ontwikkelen.
De stichting is ontstaan als vrijwillig initiatief van de deelnemers van een sponsorreis van
Compassion Nederland naar Burkina Faso in oktober 2013.
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2 Het weeshuis
2.1 Locatie
Het weeshuis dat door Stichting De Mangoboom wordt ondersteund bevindt zich in de provincie
Bazèga in Burkina Faso.

2.2 Historie
Het weeshuis is in 1981 opgericht door een pastor. Tijdens het leiden van een begrafenisdienst
van een vrouw hoorde hij gehuil uit het graf komen. Het bleek dat een baby met zijn moeder
werd mee begraven. De pastor stelde voor om het het kind mee te nemen om er dan zelf voor te
zorgen. Dit kind, Achille, werd de eerste wees in het weeshuis. Na hem volgden nog vele anderen,
elk met hun eigen trieste verhaal.

2.3 De kinderen
Op dit moment leven er in het weeshuis ongeveer 100 kinderen. Een groot deel daarvan is wees,
een deel betreft kinderen van het personeel. De grenzen hiertussen zijn overigens niet heel
scherp. Zo zijn er kinderen die overdag in het weeshuis doorbrengen maar ’s avonds bij een
familielid overnachten. Ook zijn er kinderen die wel in het weeshuis wonen, maar in het huis van
de pastor slapen.
Hierbij moet wel bedacht worden dat een kind in Burkina Faso al ‘wees’ genoemd wordt als één
van beide ouders is overleden.1 Wanneer de andere ouder niet voor het kind wil of kan zorgdragen,
wordt het afgestaan. Zulke kinderen worden in veel gevallen min of meer aan hun lot overgelaten.
Veel kinderen zijn in het weeshuis terechtgekomen nadat zij hun moeder al vroeg (of tijdens de
bevalling) hebben verloren. Waarom hun vaders, zo die er al zijn, niet voor de kinderen wilden
zorgdragen is moeilijk te achterhalen, evenals de verantwoordelijkheid van de extended family.2
Wel is duidelijk dat alle kinderen die in het weeshuis verblijven, voor een groot deel op zichzelf
zijn aangewezen, zeer kwetsbaar zijn en aan veel zaken gebrek hebben.

2.4 Behoefte
De faciliteiten van het weeshuis zijn zeer beperkt. Het casco van het gebouw lijkt redelijk
degelijk, maar de overige voorziening zijn defect of geheel afwezig. Ook structuur ontbreekt in
het weeshuis. De dagen verlopen chaotisch. De kinderen spelen en verblijven dwars door elkaar
heen (tezamen met kippen, geiten en varkens). Er wordt nauwelijks schoongemaakt en onderhoud
wordt niet gepleegd.
Met betrekking tot de kinderen ontbreekt het aan (geld voor) medische zorg, veelal aan voldoende
voedsel, kleding, speelvoorzieningen, schoolmateriaal en boeken, et cetera. Het personeel,
afkomstig uit de kerk van pastor Guigma, werkt op vrijwillige basis en is op dit moment
onbezoldigd. Kennis van kinderverzorging en van het bedrijfsvoeren van een weeshuis ontbreekt
nagenoeg. Veel personeelsleden zijn analfabeet.

1

Het begrip ‘wees’ in Burkina Faso is anders dan in Nederland. Wanneer één van beide ouders is overleden,
wordt een kind al ‘wees’ genoemd. In veel gevallen dat de moeder is overleden, staat de vader het kind af
aan de familie of buren, omdat hij er niet zelf voor kan of wil zorgen.
2 Onder de extended family wordt de ruimere familie verstaan van een kind (ooms, tantes, en soms ook
buren en dorpsgenoten). In de Afrikaanse cultuur is het gebruikelijk dat wanneer de ouders niet voor een
kind kunnen zorgen, anderen deze zorg opnemen. Kinderen die bij een ander in huis worden genomen,
worden echter regelmatig als ‘schuldige’ voor alle problemen en armoede aangewezen, zodat hun leven niet
zelden zeer moeilijk is.
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Zonder ondersteuning kan het weeshuis slechts moeizaam functioneren. De behoefte betreft
daarom meer dan financiële steun. Er is ook training en opleiding nodig om het weeshuis beter te
kunnen laten functioneren en de kinderen een goede omgeving te bieden waar ze gezond kunnen
opgroeien.
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3 Stichting De Mangoboom
3.1 Grondslag
De stichting komt voort uit de opdracht van de Heer Jezus Christus om alle volken tot zijn
leerlingen te maken, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Hij ons heeft opgedragen (Mattheüs
28:19-20). De stichting staat daarmee op christelijke grondslag met Bijbelse uitgangspunten als
leidraad voor het functioneren hiervan.

3.2 Missie
De missie van de stichting is het weeshuis zodanig te faciliteren dat dit een veilige leefomgeving
biedt voor de kinderen om in gezondheid op te groeien, zich emotioneel, fysiek, sociaal en
intellectueel te kunnen ontwikkelen, liefde te ervaren en om te leren discipelen van de Heer
Jezus te worden. De stichting spant zich daarbij in om het personeel van het weeshuis te helpen
zich te bekwamen om een dergelijke leefomgeving voor de kinderen te vormen en te behouden.

3.3 Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
a. het helpen van weeskinderen en kinderen die leven in armoede in Burkina Faso,
alsmede hen helpen zich te ontwikkelen en hen te stimuleren om volgelingen van Jezus
Christus te worden;
b. het ondersteunen van het in de betreffende weeshuizen werkzame personeel bij de
verzorging en begeleiding van de vorenbedoelde kinderen en bij het ontwikkelen van
activiteiten op onder andere het gebied van landbouw, veeteelt, handel en nijverheid
die hen in staat stellen om inkomsten te verwerven die voor de weeshuizen en de
andere kinderen behorende tot de doelgroep kunnen worden aangewend;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Hoewel de doelstelling breed is geformuleerd, richt de ondersteuning van de stichting zich
vooralsnog op het genoemde weeshuis. Indien hiertoe na verloop van tijd aanleiding is, kan de
ondersteuning eventueel worden verbreed.
De stichting beoogt haar doel onder meer te bereiken door:


het financieel en in natura ondersteunen van weeskinderen en kinderen die leven in
armoede in Burkina Faso;



het bieden van ondersteuning bij de scholing, opleiding en christelijke vorming van de
vorenbedoelde kinderen;



ondersteunen van projecten;



ondersteuning bij de verzorging van training, coaching en begeleiding van het personeel
van voormelde weeshuizen in Burkina Faso;



ondersteuning bij het organiseren en structureren van de zorg voor de kinderen
behorende tot de doelgroep, waaronder mede begrepen het ondersteunen van of mede
uitvoering geven aan het management van de weeshuizen en ondersteuning bij de
exploitatie en instandhouding van de vorenbedoelde weeshuizen in Burkina Faso;



het verzorgen van kennisoverdracht en voorlichting omtrent de door de stichting
georganiseerde activiteiten.
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3.4 Relaties
Om effectieve lokale hulp te kunnen bieden werkt Stichting De Mangoboom samen met de lokale
autoriteiten en waar mogelijk ook verschillende (hulp)organisaties die lokaal actief zijn.
Daar waar mogelijk zal tevens geprobeerd worden om met lokale kerken samen te werken. De
kerk van pastor Guigma ligt hiervoor als eerste voor hand.
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4 Onze ondersteuning van het weeshuis
4.1 Inleiding
Hieronder volgt een eerste inventarisatie van activiteiten die de stichting voor het weeshuis van
belang acht. Vooralsnog is geen nadere selectie hierin gemaakt. Niet uitgesloten is dat een deel
van de genoemde activiteiten uiteindelijk niet of in een andere vorm doorgaat. Eén en ander
hangt vanzelfsprekend af van de beschikbare financiële middelen alsmede van de wensen van het
personeel en de kinderen.

4.2 Management
Op dit moment ontbreekt nagenoeg elke structuur in het weeshuis. Dit geldt onder meer voor de
intake van kinderen, de bedrijfsvoering van het weeshuis, de interne organisatie, de
taakverdeling, de administratie en de relaties met derden. Ook met betrekking tot de zorg voor
de kinderen ontbreekt structuur (dagindeling, huisregels, etc.).3

4.3 Lokale contactpersonen
Het is van belang dat de stichting beschikt over een lokale contactpersoon in Burkina Faso, met
de volgende taken:


Informeren van de stichting over ontwikkelingen in het weeshuis.



Overbrengen van berichten van en naar de pastor en anderen in het weeshuis.



Coördineren dat verleende hulp ook daadwerkelijk wordt gegeven.



Faciliteren bij aankopen die ten behoeve van het weeshuis moeten geschieden.



Afstemming met het weeshuis voor medische check ups, projecten en werkbezoeken.



Indien relevant, begeleiding van bezoeken of aanwezig zijn tijdens bezoeken.



Bewijsstukken verzamelen omtrent de gegeven hulp (ten behoeve van de administratie).



Monitoren van de wijze waarop de gegeven hulp ‘landt’ (en in hoeverre gegeven goederen
‘verdwijnen’ op ongewenste wijze).



Relaties leggen of contacten arrangeren met lokale partijen of instanties die hulp aamn
het weeshuis kunnen bieden.

Zonder lokale contactpersonen zal het werk van de stichting zeer moeizaam zijn, niet in de laatste
plaats omdat direct contact met het weeshuis via moderne communicatiemiddelen niet mogelijk
is.

4.4 Aanbrengen van structuur
Eén van de zaken die in het weeshuis afwezig lijkt (in ieder geval bezien vanuit onze Westerse
bril), is structuur. Hierbij gaat het om allerlei verschillende aspecten hiervan:


de dagindeling,



de huisregels die voor de kinderen (en voor bezoekers) gelden,

 toelating tot het weeshuis, en


verplichtingen van personeelsleden en kinderen.

3

Bedoeld wordt hier: ‘structuur in onze Westerse zin’. Naar Afrikaanse begrippen zal er ongetwijfeld in het
weeshuis wel sprake zijn een zekere structuur.
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Wel lijkt er een zekere taakverdeling te bestaan onder het personeel, hoewel onduidelijk is welke
afspraken hierover onderling zijn gemaakt.
De volgende actiepunten worden voorzien om een veilige omgeving en een goede structuur in het
weeshuis aan te brengen of te versterken:
1. Het creëren van algehele duidelijkheid: Wie is waarvoor verantwoordelijk? (de juiste
persoon op de juiste plek). Hoe zijn dingen georganiseerd en volgens welk ‘protocol’
gebeuren ze? Wie slaapt waar (regels voor de zaalindeling), enzovoort.
2. Het creëren van stabiliteit door vaste teams van verzorgers aan te wijzen voor
verschillende groepen kinderen. Nu lijkt hiervan nog geen sprake. Voor de allerkleinsten
wordt wel gezorgd, maar de groteren lijken aan hun lot te worden overgelaten.
3. Het aanbrengen van een vast dagritme, dus een vaste volgorde van gebeurtenissen. Een
dergelijke structuur heeft mogelijk in het verleden wel bestaan (getuige een kopie die in
de administratie op de muur was geplakt), maar functioneert vermoedelijk niet.
4. Het vormgeven van ‘beleid’ over toelating van nieuwe kinderen (om te voorkomen dat
het dorp wordt aangetrokken) alsmede over uitstroom (leeftijd tot waarop men in het
weeshuis kan blijven). Nu lijkt het erop dat kinderen tot ver in de 20 in het weeshuis
kunnen blijven (of in het nabijgelegen huis van de pastor), waarbij het niet duidelijk is
welke taken zij uitvoeren.
5. Het opstellen van huisregels voor kinderen én personeel (waaronder mede verstaan wordt
het introduceren van corveetaken voor de kinderen).
6. Duidelijkheid over wie wel/niet op het terrein mag komen en wegsturen wie hier niet
hoort (binnen de culturele mogelijkheden hiervoor). Als alternatief kan een meer publiek
deel van het weeshuis worden aangewezen en een deel dat alleen toegankelijk is voor de
kinderen en de medewerkers.
7. Het opstellen van een dagprogramma, met tijd voor huiswerk, spel en corvee.
8. Het structuur geven aan het maken van huiswerk, bij voorkeur op een afzonderlijke
locatie waar de kinderen ongestoord kunnen werken.
9. Het instellen van een aanspreekpunt voor ieder kind bij wie ze terecht kunnen met
verhalen en vragen.
10. Het bevorderen van het bijbrengen van normen en waarden. Hiervoor is mogelijk training
of externe begeleiding nodig.
Overigens is structuur geen hoofddoel in de zin dat wanneer er maar voldoende structuur is, het
weeshuis ‘geslaagd’ is. Het zal in hoge mate ook om een ‘familiegevoel’ gaan, waarbij onderlinge
vertrouwelijkheid en liefde moeten kunnen groeien.

4.5 Bouwprojecten
De volgende voorstellen voor reparaties en verbeteringen aan het weeshuis zijn op dit moment
geïnventariseerd:
1. De (hand)waterpomp buiten de omheining.
Doordat het restwater niet in een afvoer loopt is vormt de plas bij de pomp een bron van
malariamuggen.
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Oplossing: Het graven van een droge put van 3 a 4 meter diepte met doorsnede van 1 meter die
gevuld word met zwerfkeien (pierre sauvage). Voor het lekwater moet een deugdelijke afvoer
naar de put worden aangelegd
2. De watertoren.
De pomp levert te weinig debiet (water) voor het dagelijks gebruik. Nader onderzoek is nodig
naar:
a. Of de aanwezig put in staat is om voldoende water te leveren voor wat nodig is.
b. De conditie van de pomp controleren.
c. Het aantal zonnepanelen controleren op stroomopbrengst.
d. Verbetering aanbrengen in het solar systeem of aansluiting hiervan op het stroomnet
realiseren.
Actie: Een technicus uit Ouagadougou vragen om een onderzoek te laten doen naar de
bruikbaarheid van de put. Idem een technicus vragen om het elektrische systeem te controleren
en een offerte vragen voor een pomp die het weeshuis volledig kan voor zien van stromend water.
Attentiepunt: Nagaan of er voldoende tappunten zijn en wanneer nodig een aanpassing doen.
Hierbij de leidingen zo aanleggen dat er niets boven de grond ligt (wat beschadigd kan worden).
Rekening houden met een tappunt voor de nog nader te noemen wasplaats.
3. Wassen van de kleding
De was wordt op dit moment handmatig buiten gedaan. Er zijn evenwel eenvoudiger manieren te
vinden voor de was, waarbij men kan denken aan het gebruik van spoelbakken (metaal, wit steen,
beton), waarbij men op normale hoogte kan wassen en spoelen. Dit hoeft niet per se binnen maar
kan eventueel buiten. In het laatste geval moet er een afdak worden gemaakt zodat men droog
kan staan.
Actie: Nagaan hoe de was gedaan wordt voor grotere groepen of bij een wasserij waar men met
de hand of met beperkte middelen moet wassen. Idem nagaan wat de voorkeuren (en gewoonten)
zijn van het personeel dat de wat doet. Met die informatie kan een voorstel worden opgesteld
met een offerte hoe dit bij het weeshuis zou kunnen worden uitgevoerd.
4. De slaapplaatsen:
De volgende activiteiten zijn geïnventariseerd met betrekking tot de slaapzalen:
a. Waar nodig repareren van de muren en volledig herschilderen in olieverf. Dit laatste is
beter schoon te houden dan de latex/foam die nu op de bovenste helft zit. Om de zaak
wat fleurig te maken kan muurverf met verschillende kleuren worden gebruikt.
b. Een plan ontwikkelen voor herinrichting van de elektriciteit waar alleen de nodige
ventilatoren, lampen en stopcontacten worden aangelegd.
c. De nodige veranderingen en vernieuwingen voor elektra aanbrengen zodat het weeshuis
veilig wordt voor baby’s en kinderen.
d. Lekkage van het dak. Reparatie van de lekkage met golfplaten. Daarna reparatie van het
plafond op de plaatsen waar nodig.
e. Vernieuwen en/of repareren van het plafond. Dit lijkt overigens niet heel slechte staat,
afgezien van enkele plaatsen. Na een goede schoonmaak kan ook besloten worden hierop
olieverf aan te brengen.
Idee: Het is mogelijk om deze actie in fasen uit te voeren, dus afzonderlijk voor bijvoorbeeld de
slaapzalen, de eetzaal en de spoelruimte en keuken.
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5. De elektra
De huidige elektrische installatie is vroeger met buitenlandse hulp aangelegd maar heeft nimmer
gefunctioneerd. De installatie is inmiddels verouderd en niet meer veilig. Een nieuwe elektrische
installatie kan daarom het beste van de grond af opnieuw worden aangelegd.
Een optie is toepassing van solar. Evenwel, dit vraagt regelmatig onderhoud en is diefstalgevoelig.
Twijfelachtig is daarom of solar op dit moment een passende oplossing is voor het weeshuis.
6. Muskietenvrij maken van de ruimten
Om de slaapzalen en belangrijke ruimten in het weeshuis muskietenvrij te maken zijn een aantal
aanpassingen noodzakelijk:
a. Voor de ventilatiestenen kunnen met behulp van metalen profielen van 2x2 cm
eenvoudige afdichtingen worden gemaakt en aan de binnenkant met kit worden
afgedicht. Hierdoor blijft het uiterlijk van de gebouwen hetzelfde.
b. Voor de ramen moeten andere frames worden gemaakt in metaal (met fijn stevig
gegalvaniseerd gaas) die met kit worden afgedicht.
c. Voor de deuren moeten muskietenvrije hordeuren worden geplaatst waarvan de
onderkant verstrekt moet worden met sterker grover gaas (i.v.m. de kinderen).
Actie: Opmeten van alle te maken metalen frames waarop het gaas kan worden aangebracht. Dit
kan voor de ramen gebruikt worden maar ook voor deuren en achter de cementblokken worden
geplaatst met de openingen aan de buitenkant.
7. Sanitaire voorzieningen
De huidige sanitaire voorzieningen zijn Westers georiënteerd en voorts defect. Evenmin lijken
deze te worden gebruikt. Het voorstel is om de voorzieningen te herstellen en ‘terug te brengen’
naar Afrikaanse standaarden. Het weeshuis is een Burkina weeshuis en mag dan ook met dezelfde
voorzieningen worden gemaakt als op andere plaatsen in het land.
a. In plaats van een douche een plek creëren waar men zich met behulp van een ketel kan
wassen.
b. Voor de toiletten moet goed worden nagegaan of er voldoende septic tanks en
overloopputten zijn gegraven. Verder moet er gezocht worden naar toiletten die voor
kinderen eenvoudig te gebruiken zijn en zeer beperkte verstoppingskansen hebben.
c. Voor de kranen moet een systeem komen met dikkere pijpen en steviger kranen. Dit is
vaak een zwak punt omdat dat wat in de handel is te koop is niet lang mee gaat. Een
oplossing is dit door een loodgieter te laten bestuderen en een systeem te ontwerpen met
materiaal wat hier te koop.
d. De huidige wastafels kunnen vervangen worden door eenvoudige stevige wastafels (die
gewoon te koop zijn). Er is ook de mogelijkheid een langere te kopen zodat verschillende
kinderen zich tegelijk kunnen wassen.
Actie: Onderzoeken hoe de sanitaire voorzieningen zijn op andere lokale scholen voor wat betreft
de toiletten. Voor de was- en doucheruimten nagaan hoe dit in andere weeshuizen is voorzien.
8. De spoelkeuken
De grote spoel bakken lijken te hoog geplaatst voor de kinderen waardoor ze misschien niet in
staat zijn hun eigen bord en bestek na de maaltijd af te spoelen. Voor het schoonmaken van grote
potten zal men gebruik kunnen maken van een lage douchebak waar een sproeier bij hangt. Het
water moet niet zo maar op de vloer lopen, via een afvoer met dikke gazen filter (zodat het vuil
niet de afvoer in loopt) worden afgevoerd.
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Actie: Een ontwerp tekenen om indien mogelijk met het bestaand materiaal de spoelbakken
toegankelijk te maken voor kinderen. Ook de afvoer van het water moet op juiste wijze gebeuren
zodat eronder niet steeds water blijft staan.
9. De gazen omheining
Op diverse plaatsen is er onder de omheining een kruipruimte ontstaan, mede omdat er daar geen
deur in het gaas is aangebracht (maar hieraan wel de behoefte was). Verder zijn er plaatsen waar
het gaas aan de onderkant is doorgeroest of los van de grond is. Als gevolg kunnen dieren
eenvoudig het weeshuis terrein binnenlopen.
Actie: Nagaan waar het best deuren in het gaas kunnen worden gemaakt en een offerte laten
maken.
10. Beplanting
Op dit moment heeft het weeshuis nauwelijks bomen en struiken. Meer beplanting kan een
aangenamer leefklimaat scheppen.
Actie: Nader inventariseren hoe meer beplanting kan worden gerealiseerd.

4.6 Hygiëne
Qua hygiëne zal er eveneens een hoop moeten gebeuren. Op dit moment is onduidelijk hoe vaak
de kinderen zich wassen en in hoeverre hen geleerd is om dit te doen.
De volgende acties zijn vooralsnog geïdentificeerd:








Garanderen dat voldoende watertappunten beschikbaar zijn (met voldoende
waterdruk).
Het verbeteren van de persoonlijke hygiëne van de kinderen, zowel qua inzicht in het
belang hiervan als leren hoe dit kan gebeuren.
Het leren handenwassen voor het eten (na het eten gebeurt het gedeeltelijk wel).
Het verbeteren van de hygiëne van de leefomgeving (door voldoende en effectieve
schoonmaak, etc.)
Verzorgen van voldoende materialen (zeep, medicijnen, schone bedden of matrassen)
zodat een juiste hygiëne gewaarborgd kan worden.
Zorgen voor goede sanitaire voorzieningen (naar Afrikaanse standaard) en voor een
degelijk en goed te onderhouden gebouw.
Met de medewerkers in gesprek gaan of trainingen geven over hygiëne.

4.7 Medisch
Op medisch vlak is het (vanzelfsprekend) van belang dat de kinderen in een goede gezondheid
kunnen opgroeien. Dit kan gewaarborgd worden door:




Voldoende (en goede) voeding en drinken voor alle weeshuiskinderen, iedere dag.
Regelmatig medische controles voor elk kind.
Verzorgen van vaccinaties tegen de meest voorkomende ziekten (zoals meningitis,
hepatitis, etc.).

1. Medische checkups
Uitvoeren van checkups in overleg met de lokale polikliniek en Assocation Paam Laafi.
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2. Medicijnen & verpleging
Op dit moment lijkt het weeshuis een gebrek te hebben aan verbandmiddelen en medicijnen. Er
is een kast met medische spullen (kennelijk in het verleden door een medisch geschoolde
medewerker aangelegd), maar dit is onvolledig en qua ordening in het ongerede geraakt.
Er zal een inventarisatie gemaakt moeten worden van de meest noodzakelijke medicijnen die in
het weeshuis aanwezig moeten zijn alsmede noodzakelijke verband- en hulpmiddelen. Omdat
deze ook op een zinvolle wijze gebruikt moeten worden, is training hieromtrent wenselijk.
Idealiter komt te zijner tijd een medewerker met een verpleegkundige achtergrond in het
weeshuis beschikbaar.
3. Vaccinaties
Nader geïnventariseerd zal worden welke vaccinaties wenselijk/noodzakelijk zijn.
4. Goede voeding en beschikbaarheid van water
Om een goede gezondheid te kunnen waarborgen is gezond (evenwichtig) voedsel nodig alsmede
voldoende water van goede kwaliteit. Beide zaken worden elders in dit beleidsplan geadresseerd.
5. Hygiëne
Om het voorkomen en de verspreiding van ziekten te beperken is een goede hygiëne van belang.
Dit wordt elders in dit werkplan besproken.
6. Bredere kader
Omdat medische klachten ook gerelateerd kunnen zijn aan psychosociale factoren, zal er bij het
personeel aandacht moeten worden gecreëerd voor de emotionele gezondheid van de kinderen.

4.8 Scholing
Op dit moment bezoeken een aantal kinderen die in het weeshuis verblijven, al de primaire of
secondaire school.
Wel zijn de volgende problemen gesignaleerd:


Niet alle kinderen gaan naar school.



De school/leerprestaties van de kinderen in het weeshuis zijn significant slechter dan van
kinderen uit het dorp.



De omstandigheden waaronder de kinderen huiswerk moeten maken, zijn rommelig
(chaotisch): de grotere kinderen zitten in dezelfde ruimte als kleinere kinderen en delen
samen een boeken en een lamp…



De kinderen geven aan geen economisch toekomstperspectief te zien.

Als acties wordt voorgesteld:


Nader inventariseren in hoeverre alle kinderen inderdaad naar school gaan, zowel voor
primair als secondair onderwijs.



Op orde brengen van de papieren van de kinderen zodat iedereen naar school kan gaan.



Waarborgen dat alle schoolfees betaald kunnen worden.



Beschikbaar maken van een ruimte in het weeshuis waar in alle rust schoolwerk/huiswerk
gedaan kan worden. Aanleg van elektriciteit in deze ruimte is wenselijk.
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Nagaan over een bijdrage geleverd kan worden aan het creëren van kansen voor de
jongeren uit het weeshuis om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien, wellicht in de
vorm van het opzetten van een soort vakschool of in de landbouw.

4.9 Voedsel
1. Beschikbaarheid van voedsel
Op dit moment is de beschikbaarheid van voedsel in het weeshuis een probleem. Stichting De
Mangoboom zal waar nodig voedselhulp geven. Van groot belang is wel om economische
activiteiten in het weeshuis te gaan ontplooien, waarmee inkomsten kunnen worden verworven
om zelf in voldoende voedsel te voorzien (zie ook het volgende punt).
2. Landbouw.
Er zal, in overleg met het personeel, een stappenplan moeten worden gemaakt om op termijn
zelf in voldoende voedsel te kunnen voorzien. Zo kan wellicht een deel van het land rond het
weeshuis ontwikkeld worden. Wanneer dan bijvoorbeeld zaaigoed wordt geleverd, kan een deel
van de jongens zich wellicht op landbouw toeleggen.
3. De graanmolen.
Om te voorzien in voeding voor de babies (en als melkvervanger), kan men wellicht zelf misola
maken, een mengsel van millet (graan) en soja. Hiervoor moet de mogelijkheid bestaan om graan
te malen.

4.10 Kleding en speelgoed
De kinderen dragen voor een groot deel oude en versleten kleren. Vanuit de stichting kunnen
eventueel steeds wanneer een werkbezoek wordt gepland, een of meer koffers met kleding
worden meegegeven.
Voor speelgoed is één en ander reeds beschikbaar. Naar bevind van zaken zal hierin nader kunnen
worden voorzien, hetzij door medeneming vanuit Nederland, hetzij door lokaal hiervoor één en
ander aan te schaffen.
De speeltoestellen (schommels) in het weeshuis zijn oud. Nader zal moeten worden bekeken of
deze gerepareerd kunnen worden of vervanging behoeven.

4.11 Training
Voorzien wordt dat behalve materialen vooral kennis en kunde moeten worden overgedragen.
Hiervoor kunnen op termijn trainingen worden verzorgd. Als alternatief kan deze kennis ook
gaandeweg worden overgedragen door één of meer personen die enige tijd in het weeshuis
verblijven.
Het betreft trainingen op de volgende vlakken:


Training in kinderverzorging (aan de medewerkers).



Training in hygiëne (aan zowel de medewerkers als de kinderen).



Training in EHBO (aan de medewerkers).



Training/opleiding om een inkomen te kunnen verschaffen, bijvoorbeeld op het gebied
van landbouw of en nijverheid (aan de medewerkers en de oudere kinderen).

Op termijn moet nader in kaart worden gebracht welke training het meest urgent zijn en wie de
trainingen kan verzorgen.
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4.12 Godsdienst
Het weeshuis is gesticht en wordt geleid door pastor Idrissa Guigma. Het is nauw verbonden met
zijn nabijgelegen kerk. Behalve dat de kinderen ook de kerk bezoeken, bestaat het personeel van
het weeshuis voornamelijk uit familieleden en van de pastor en bezoekers van zijn kerk.
Het is voor de stichting belangrijk dat de kinderen de Heer Jezus als hun Verlosser en Heer leren
kennen. Omdat de geloofsopvoeding in de eerste plaats via de verzorgers zal plaatsvinden, zal de
stichting waar mogelijk de verzorgers hierbij ondersteunen. In een later stadium zal hieraan een
nadere invulling worden gegeven.
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5 Onze interne organisatie
5.1 Bestuur
De stichting wordt geleid door een bestuur dat verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van
de stichting.

5.2 Rol van de raad van toezicht
Het bestuur laat zich bij het opstellen en uitwerken van het beleid door een raad van toezicht
adviseren. Tevens houdt de raad van toezicht als onafhankelijk orgaan toezicht op het bestuur.
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