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Stichting De Mangoboom 

NIEUWSBRIEF 49 – APRIL 2022
Beste vrienden van De Mangoboom! 

Er is in de afgelopen periode weer veel gebeurd. Dit 
keer niet alleen in Burkina Faso. Ook in Nederland is de 
stichting volop in beweging en gebeurt er van alles. We 
zijn niet gewend om veel te delen over wat we hier 
doen voor de kinderen. Maar één actie willen we jullie 
niet onthouden. Laten we daarom maar dicht bij huis 
beginnen.   

URK IN ACTIE 

In onze vorige nieuwsbrief maakten we melding van   
de voorgenomen sponsoractie van sportschool Crossfit 
uit Urk. Op 25 en 26 maart vond dit event plaats in en 
om het gebouw van de sportschool. Doel van de actie 
was het bij elkaar brengen van geld voor een waterput 
op het nieuwe terrein voor de kinderen. We hebben u 
op de hoogte gehouden van het verloop van de 
procedure – ja, u leest het goed: de papieren liggen nog 
steeds ter ondertekening op de bureaus van enkele 
ministers…. Maar we willen nu toch voorzichtig een 
begin gaan maken met de ontwikkeling van het terrein. 

Op dit terrein zal uiteindelijk een kinderdorp 
gerealiseerd gaan worden. Water is hiervoor een eerste 
voorwaarde. Crossfit heeft hiervoor een ‘AMRAP’ 
georganiseerd. ‘AMRAP’ is een afkorting voor ‘As Many 
Rounds As Possible’ – een heel bijzondere sportieve 
uitdaging dus. 

 

De sportinstructeurs en een 
aantal leden van Crossfit 
hebben 24 uur (!) achtereen 
gesport en zich hiervoor laten 
sponsoren. Ook aan de 
inwendige mens was gedacht. 
Er was heerlijke vis (hoe kan dat 
ook anders in Urk) en een 
barbecue. Ook werd er een 
loting georganiseerd, was er 
een DJ en konden kinderen zich 
laten schminken. Stichting De 
Mangoboom heeft gedurende 
het evenement een aantal 
presentaties mogen verzorgen.  

Er was veel media aandacht 
voor de sponsoractie. Omroep 
Flevoland was met een cameraploeg op locatie om 
verslag te doen en ook de lokale krant, de Urkerland, 
besteedde aandacht aan de actie van Crossfit. Al met al 
werd er een heel groot bedrag bij elkaar gesport voor 
het realiseren van een waterput. Die kunnen we nu 
gaan bouwen. In de volgende nieuwsbrief hopen we u 
verder op de hoogte te kunnen brengen van de 
werkzaamheden om deze waterput te realiseren. 
Hopelijk ook met wat mooie foto’s.  

Crossfit, nogmaals hartelijk dank voor jullie 
geweldige inzet! 

NAZORG 

Het is alweer vijf jaar geleden dat Nicole teruggegaan is 
naar haar familie. Nicole heeft geen ouders meer waar 
zij terug naartoe kon gaan. Gelukkig bleek haar oma 
bereid om de zorg voor Nicole op zich te nemen. 
Onlangs is Abzeta, haar vroegere verzorger uit het 
kindcentrum, bij haar langs gegaan om te zien hoe het 
met haar gaat. Abzeta was blij met datgene wat zij zag. 
Het gaat namelijk heel goed met Nicole. Ze is enorm 
gegroeid dankzij de trouwe zorg van haar oma. In juli 
zal zij haar eerste schooldiploma in ontvangst nemen. 
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ONDERWIJS 

Alle kinderen die naar school kunnen, gaan naar school. 
Dit is bijzonder voor Burkina Faso, omdat er veel 
kinderen zijn die daarvoor niet de gelegenheid hebben. 
Al vanaf jonge leeftijd (zo rond 3 à 4 jaar) helpen zij hun 
ouders op het land en met de dieren. De toekomst van 
de kinderen hangt echter vooral af van hoe ver zij op 
school komen. Zonder opleiding is de kans heel klein 
om de armoede te kunnen ontvluchten. Daarom 
schenken wij hier als stichting heel veel aandacht aan. 

Naast school hebben we ook aandacht voor de 
geestelijke ontwikkeling van de kinderen. De kinderen 
krijgen van ons les in allerlei zaken. Deze lessen worden 
verzorgd door Phillipe, één van onze vaste mede-
werkers. Het is mooi om te zien dat de kinderen ook 
steeds meer kennis opdoen van de Bijbel.  

 

EXAMENS 

De examens komen er met enkele maanden weer aan. 
Isaiah heeft in de afgelopen periode hard gewerkt om 
zijn cijfers voor wiskunde te verbeteren. Dit is gelukt, en 
hoe! Isaiah wist het beste cijfer van de klas te halen. 

Even ter herinnering: een klas bestaat in Burkina Faso al 
gauw uit zo’n 100 kinderen. Een hele prestatie dus. 
Goed gedaan, Isaiah! 

 

‘JOURNÉE TRADITIONELLE’ 

Ieder jaar wordt er een ‘Journée Traditionnelle’ 
georganiseerd, oftewel: een traditionele dag. Doel 
hiervan is de kinderen bewustzijn mee te geven over de 
Burkinese tradities en cultuur. De kinderen vinden dit 
altijd een erg leuke dag en maken er veel werk van om 
zich te kleden in traditionele Burkinese kleding. Ook dit 
jaar was het weer een mooi evenement en werd er een 
hele dag flink gefeest.  

 

DANKEN EN BIDDEN 

 Dank voor de mooie opbrengst van 
de actie bij Crossfit. 

 Bidt dat de waterput snel gereali-
seerd kan worden. En dat het water 
tot veel zegen leidt.  

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