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Geachte Raad,
Hierbij ontvangt u een beknopt overzicht van de door de stichting ondernomen activiteiten
in 2018. Van diverse activiteiten is uitgebreider verslag gedaan in de tweemaandelijkse
nieuwsbrieven, waarnaar derhalve wordt verwezen.
Algemeen

Op 1 januari 2017 bevatte het weeshuis 36 geregistreerde kinderen. Op 31 december 2018
waren dit 45 kinderen, waarvan 23 jongens en 22 meisjes. In de loop van zijn 2018 zijn 7
kinderen naar familieverband teruggekeerd en er zijn geen kinderen overleden. Er zijn 9
nieuwe kinderen in het weeshuis opgenomen, alle op basis van een positief advies van
Action Sociale (de kinderbescherming).
In totaal zijn (sinds de zomer van 2016) 33 kinderen naar hun familie teruggeplaatst (voor
31 december 2018). Deze kinderen worden, in afwisselende mate, gevolgd. De families van
5 kinderen ontvangen periodiek ondersteuning vanuit de stichting.
Voor de terugplaatsing van de kinderen hebben de plaatselijke medewerkers van de
stichting, in samenwerking met Action Sociale, onderzoek gedaan naar de achtergrond van
de kinderen in het weeshuis. Van een aantal kinderen zijn familieleden opgespoord. Voor de
kinderen bij wie dit mogelijk was, is terugplaatsing naar de familie in gang gezet. Omdat het
niet mogelijk is om kinderen lopende het schooljaar van school te laten veranderen, hebben
alle terugplaatsingen in september plaatsgevonden.
Sinds 29 april 2016 is Stichting De Mangoboom door de overheid in Burkina Faso erkend als
NGO (Arrêté № 2016-027 MATDSI/SG/DGLPAP/DOASOC portant autorisation d’exercer au
Burkina Faso de l’ONG hollandaise dénommée: « STICHTING DE MANGOBOOM » en
français « FONDATION LE MANGUIER »). Deze lokale rechtspersoon is ONG Stichting De
Mangoboom (waarbij de afkorting ‘ONG’ het Franse equivalent is van ‘NGO’).
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Doelstelling A: Levensonderhoud en kleding

De stichting verzorgt de maaltijden van de kinderen in het weeshuis en babymelk voor de
baby’s. De inkopen hiervoor worden door medewerkers van de stichting gedaan. De
levensmiddelen worden direct afgeleverd in het weeshuis. Daarnaast schaft de stichting een
aantal aanvullende benodigdheden aan voor het kunnen verzorgen van maaltijden, zoals
gas en hout alsmede eventuele andere keukenbenodigdheden.
De stichting verzorgt voor de kinderen ook kleding en schoenen. Die worden deels vanuit
Nederland bij werkbezoeken meegenomen (vanuit restpartijen kleding die in Nederland
wordt ingezameld), deels worden deze in Burkina aangeschaft.
Gehele jaar: Aankoop en bereiding van maaltijden voor de kinderen in het weeshuis. Er
wordt voorzien in drie maaltijden per dag gedurende zeven dagen per week.
Twee maal is voorzien in een bijzondere maaltijd: bij het paasfeest en bij het kerstfeest.
Doorlopend: leveren van benodigdheden aan weeshuis (zeep, hout & gas, kleding, diverse
middelen, etc.).
Doelstelling B: Medische zorg en begeleiding

De stichting biedt medische zorg aan de kinderen. Daartoe is een overeenkomst gesloten
met de plaatselijke kliniek zodat kinderen die ziek zijn of zorg nodig hebben, hier terecht
kunnen. De stichting betaalt de kosten van de medische assistentie alsmede van de
benodigde medicijnen. Kinderen die zorg nodig hebben die niet via de plaatselijke kliniek
geboden kan worden, brengen we naar een ziekenhuis verder weg zodat zij daar de nodige
hulp kunnen verkrijgen.
Daarnaast ondersteunt de stichting de kinderen en het personeel bij specifieke projecten
die de gezondheid, de hygiëne of de ontwikkeling van de kinderen en medewerkers
bevorderen.
Doorlopend: Dagelijkse medische ondersteuning en zorg in samenwerking met de lokale
polikliniek.
In 2018 zijn alle kinderen medisch onderzocht, onder meer via bloedafname.
Doelstelling C: Scholing en training

De stichting zorgt ervoor dat kinderen naar school kunnen. Hiertoe wordt voor de kinderen
schoolgeld betaald, worden de noodzakelijke schoolbenodigdheden aangeschaft en wordt,
waar nodig, aanvullende begeleiding voor de kinderen verzorgd om op school te kunnen
meekomen. Verder wordt samengewerkt met de basisschool op het gebied van de actieve
aanwezigheid van de kinderen op school.
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Daarnaast worden incidenteel ook andere activiteiten aan de kinderen aangeboden, zoals
muzikale vorming, godsdienstige vorming en sportieve activiteiten. Ook wordt het
personeel waar nodig en mogelijk getraind om de kinderen beter te kunnen begeleiden en
verzorgen.
Doelstelling D: Projecten

De stichting verzorgt verschillende projecten die het leven van de kinderen in het weeshuis
vereenvoudigen of aangenamer maken. In 2018 zijn onder meer de volgende projecten
uitgevoerd:
Aankoop van nieuwe bedden.
Diverse reparaties en kleine onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk voor het in stand
houden van de gebouwen.
Doelstelling E: Management van het weeshuis

De stichting heeft een aantal medewerkers in Burkina Faso in dienst. Deze medewerkers
sturen de personeelsleden aan die in het weeshuis werkzaam zijn. De stichting betaalt de
salariskosten alsmede de transportkosten voor deze medewerkers om dagelijks naar het
weeshuis te reizen (voor diegenen die niet in het dorp bij het weeshuis wonen, is dat een
verplichting op basis van de nationale wetgeving in Burkina Faso).
Daarnaast verzorgen deze medewerkers het dagelijkse contact met het bestuur van de
stichting. Het lokale management rapporteert ook schriftelijk aan het bestuur over de
voortgang van de werkzaamheden. Hiertoe faciliteert de stichting de kosten die met
telecommunicatie verbonden zijn (telefoonkosten, aanschaf van een computer,
internetkosten).
Behalve de eigen personeelsleden zijn er 15 lokale medewerkers voor de verzorging van de
kinderen als verzorgers, het bereiden van de maaltijden, schoonmaken en het doen van de
was alsmede werkzaam in de tuin en als portier. Deze medewerkers krijgen maandelijks een
onkostenvergoeding. In de loop van 2018 zijn, vanwege het grote aantal baby’s, tevens een
aantal vrijwilligers uit het dorp bij de kinderverzorging betrokken. Ook dezen ontvangen een
onkostenvergoeding.
Doorlopend: Dagelijkse aansturing via lokale contactpersonen van het weeshuis.
In 2018 hebben drie stagiaires gedurende een periode van drie maanden in het weeshuis
gewerkt.
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Doelstelling F: Werkbezoeken

Voor het leiding geven aan (het management van) het weeshuis en voor het contact met de
kinderen gaat het bestuur periodiek op werkbezoek. De kosten die hiermee gemoeid zijn,
worden uitsluitend gedekt uit giften die door de donateur voor het dekken van de kosten
van werkbezoeken zijn geoormerkt.
17-21 mei 2018: Werkbezoek van een bestuurslid.
Samenwerking

Samenwerking met de prefect over ondersteuning waar de overheid is betrokken.
Samenwerking met Action Sociale op het gebied van plaatsing en terugplaatsing van
kinderen.
Vergaderingen Raad van Toezicht

14 april 2018.
3 november 2018.
Wijzigingen in het bestuur

Geen.

