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Stichting De Mangoboom 

NIEUWSBRIEF 43 – APRIL 2021

Beste vrienden van De Mangoboom! 

Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid bij onze 
stichting.  Er is weer veel te delen over het leven van de 
kinderen in ons centrum. 

BIJLESSEN 

In de afgelopen nieuwsbrieven hebben we het 
regelmatig gehad over de leerachterstanden van de 
kinderen. Sommige kinderen hebben moeite met de 
lesstof en de coronacrisis zorgt voor nog meer 
problemen. Ook in Burkina Faso zijn de scholen een 
lange periode gesloten geweest.  

Inmiddels hebben we opnieuw afspraken gemaakt met 
een aantal leerkrachten van de lokale school voor het 
geven van bijlessen. Het belangrijkste doel van deze 
lessen is de kinderen te helpen om de achterstanden te 
kunnen wegwerken. Iedere week krijgen kinderen die 
dit nodig hebben vier uur bijles. We zijn van plan om 
ook tijdens vakanties deze bijlessen voort te zetten 
zodat de kinderen hun examens kunnen halen en 
volgend schooljaar weer helemaal bij zijn met hun 
schoolwerk.  

Tot nog toe moesten deze lessen overdag plaatsvinden 
omdat we in het huiswerklokaal van het kindcentrum 
geen verlichting hadden. Inmiddels hebben we hiervoor 
een oplossing gevonden en is er verlichting aangelegd 
in het huiswerklokaal. We zijn hier erg dankbaar voor. 

UITSTAPJE 

In de paasvakantie hebben we met de kinderen een 
uitstapje gemaakt naar een groot waterreservoir in 
Burkina Faso. Water is schaars in het land. We hebben 
de kinderen veel kunnen leren over de 
watervoorziening. Daarnaast hebben we samen 
educatieve spelletjes gedaan. Doel hiervan was om 
beter te leren samenwerken met elkaar.  

Dagen als deze zijn een welkome afwisseling voor de 
kinderen. Zij zijn voornamelijk bij ons in het 
kindcentrum of op school. Veel meer is er in de directe 
omgeving niet te ondernemen. De kinderen waren dan 
ook erg enthousiast en samen met hen kijken we terug 
op een geweldige dag. We maken op dit moment al 
plannen voor een nieuwe excursie. De kinderen zouden 
best eens een vliegtuig van dichtbij willen zien. Dus wie 
weet? 

 

WENDINSO BIENVENUE 

In de nieuwsbrief van februari 2019 vertelden we over 
een kindje dat bij ons was gebracht. Het betrof een 
kindje dat gevonden was en bij de politie was gebracht. 
De pasgeboren baby bleek van een jong meisje uit het 
dorp te zijn die zwanger was geraakt van een jongen uit 
een naburig dorp. In paniek had dit meisje de baby in 
een omslagdoek gewikkeld en achtergelaten. Sinds die 
tijd woont het kindje bij ons in het kindcentrum. We 
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noemden haar Wendinso Bienvenue. Bienvenue 
betekent ‘welkom’.  

Inmiddels is Wendinso twee jaar oud en hebben de opa 
en oma van het meisje laten weten de jonge ouders te 
willen ondersteunen in de opvoeding van het kindje. 
Begin van de maand verliet Wendinso Bienvenue 
samen met haar moeder het kindcentrum. We zijn blij 
dat we dit kindje hebben kunnen ondersteunen tijdens 
haar eerste levensjaren. We wensen ouders en de opa 
en oma veel wijsheid en kracht toe bij het opvoeden 
van dit wondertje. Hieronder een foto van Wendinso bij 
haar vertrek uit het centrum samen met haar moeder. 

 

TERUGKEER 

Terugkeer naar familie is niet voor ieder kind bij ons 
vanzelfsprekend. Van sommige kinderen is het 
simpelweg onbekend wie de ouders zijn. Familie vinden 
is dan lastig. We zoeken dan naar andere oplossingen, 
maar in de praktijk is dit best moeilijk. We hebben ruim 
tien kinderen waarvan hun afkomst onbekend is. Eén 
van hen is Delwendé. 

 

Delwende is sinds zijn babytijd in ons centrum. 
Inmiddels is hij twaalf jaar oud. Hij heeft nooit bezoek 

van familieleden ontvangen en heeft het hier best 
moeilijk mee. Delwende is een slimme jongen die het 
goed doet op school, maar begrijpt niet hoe het kan dat 
zijn ouders hem niet zoeken. Ondanks dat heeft hij 
grote dromen. Zo wil hij op de ene dag graag leraar 
worden, de andere dag toch liever dominee. Welke 
keuze het ook wordt, hij heeft talent genoeg. Zijn 
lerares is in ieder geval trots op zijn schoolresultaten.  

ISSA 

Issa – het jongetje waar we het in onze vorige 
nieuwsbrief over hadden – is de afgelopen maand erg 
ziek geweest. Wat er precies met hem aan de hand was 
is niet helemaal duidelijk geworden. Hij werd in zo ziek 
dat we met hem naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis 
zijn gegaan. Van hieruit is besloten Issa naar het 
ziekenhuis in de hoofdstad (Ouagadougou) te brengen. 
Daar hebben de artsen hem stabiel gekregen en op dit 
moment herstelt Issa verder. We hopen hem snel weer 
bij ons in het kindcentrum te mogen verwelkomen.  

 

DANKEN EN BIDDEN 

 Bid voor de gezondheid van onze medewerkers. 
Sommigen van hen hebben last van allerlei kwalen. 

 Bid dat de leerachterstanden van onze kinderen 
snel weggewerkt mogen worden. 

 Dank voor de terugkeer van Wen-
dinso Bienvenue naar haar familie.  

 Dank voor het herstel van Issa. 

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

Namens de kinderen in Burkina Faso. 

https://api.givtapp.net/givt?code=NjFmN2VkMDE0ZTRjMDgxOWQwMDcuYmUwMDAwMDAwMDAx�
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