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Stichting De Mangoboom 

NIEUWSBRIEF 37 – APRIL 2020
Beste vrienden van De Mangoboom! 

Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid bij onze 
stichting. Hierbij wederom een update over de kinderen 
in Burkina Faso.  

MANGOTIJD 

Laten we met belangrijk nieuws beginnen: het is weer 
mangotijd! De bomen hangen vol met zoete, sappige 
mango’s. Destijds hebben we ook zelf een mangoboom 
geplant. ’t Is wonderlijk hoe een jonge stek in een paar 
jaar uitgroeit tot een stevige boom, die vol met vruch-
ten hangt. Daarom is zo’n mangoboom (nog steeds) een 
mooi beeld voor ons werk voor de kinderen. Gelukkig 
hebben we later nog meer mangobomen geplant. Er 
zijn dus genoeg mango’s voor iedereen! 

 

 

CORONA IN BURKINA FASO 

Helaas heeft het Corona-virus ook West-Afrika bereikt. 
Begin maart werden de eerste personen positief getest 
op het virus COVID-19. Dat kwam meteen heel dichtbij: 
het betrof het voorgangersechtpaar van een grote kerk 
in Ouagadougou, waar ook een medewerker van de 
stichting naartoe gaat. Inmiddels zijn er – volgens de 
officiële cijfers – vele honderden besmettingen. 
Tientallen mensen zijn al aan het virus overleden.  

Net als in Nederland 
worden maatregelen 
getroffen om versprei-
ding tegen te gaan. De 
scholen zijn dicht, net als 
kerken, moskeeën en 
markten. Maar in tegen-
stelling tot Nederland is 
de gezondheidszorg niet 
goed voorbereid op de 
epidemie. In een deel van het land zijn de ziekenhuizen 
en klinieken namelijk dicht vanwege de terrorisme-
dreiging. Verder zijn er in de ziekenhuizen niet 
voldoende bedden, laat staan isolatiekamers. In veel 
ziekenhuizen liggen patiënten overal, in de gangen, op 
de grond, en dicht opeen. Daarbij komt dat veel 
mensen ondervoed zijn. Ook begint binnenkort het 
malariaseizoen weer. Men vreest voor een humanitaire 
ramp… 
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Voor de kinderen betekent deze periode geen school. 
Er zijn behoorlijke beperkingen waar ze wel en niet 
naartoe kunnen. De kinderen willen graag naar hun 
vriendjes, maar ook in het dorp zijn al coronagevallen 
bevestigd. We houden de poort van het centrum 
daarom zoveel mogelijk dicht. Verder doen we ons best 
om de kinderen (nog meer) hygiëne bij te brengen. 

 

EVEN VOORSTELLEN 

“Hallo, ik ben Viviane. Ik ben twaalf jaar en zit op de 
middelbare school. Blauw is mijn lievelingskleur en mijn 
lievelingsdier is de kip.  

Ik droom ervan om later een grote patisserie in Burkina 
te hebben. En om daar dan allemaal lekkere dingen 
klaar te maken. Daarom houd ik er ook nu al van om in 
mijn vrije tijd in de keuken te helpen. Helaas is mijn 
school nu dicht, al meer dan een maand. Maar ik kan 
nu wel vaker in de keuken helpen.” 

 

GEIT 

U kent het wel: een eigenwijze geit. Allemaal hebben 
we hier thuis wel eens mee van doen. Zo ook in het 
kindcentrum. We hebben u al eens eerder bericht over 
de kleinschalige veehouderij in het centrum. We 
houden er namelijk kippen en geiten. Heel veel kippen. 
En twee geiten. Tot voorkort dan. 

Want één geit maakte het wel erg bont. Hij was eigen-
lijk niet goed te houden. Als het maar even kon, ver-
maakte hij zich in de moestuin. Hij at spullen op, viel 
mensen aan en had nog meer geitenstreken. Niet te 
houden dus. 

 

Omdat het niet langer ging om de kool en de geit te 
sparen, moest er een oplossing komen. Gelukkig werd 
het toen Pasen. Dit vormde een goed moment voor een 
gemeenschappelijk samenzijn met alle kinderen en 
verzorgers. En met een voedzame maaltijd. Er stond 
geit op het menu… 

DANKEN EN BIDDEN 

 Dank voor de gezondheid van iedereen tot nu toe. 
En voor de kinderen, die in deze hete periode 
kunnen genieten van de vruchten van de mango-
boom (en de Mangoboom!). 

 Bid voor bescherming van de kinderen en het 
personeel voor het coronavirus. 

 Bid voor de toekomst van Burkina Faso, dat nu 
onder terrorisme én het virus heeft te lijden. Bid 
ook voor de toekomst van de kinderen in dit land. 

HARTELIJK DANK VOOR UW BETROKKENHEID EN 
STEUN DOOR UW GEBED EN GIFTEN! 

Namens de kinderen in Burkina Faso.  


