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Stichting De Mangoboom 

NIEUWSBRIEF 39 – AUGUSTUS 2020
Beste vrienden van De Mangoboom! 

Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid bij onze 
stichting! 

CORONA EN SCHOOLEXAMENS 

Zoals u weet hebben de kinderen nu zomervakantie. 
Maar door de coronacrisis zijn zij al sinds maart niet 
meer op school zijn geweest. Gelukkig ging school voor 
de kinderen in de examenklas in deze periode wel 
gewoon door. Eén van die kinderen was Ali. Hij 
vertelde: “Door de pandemie ging school niet zo goed 
als voorgaande jaren. Ondanks dat ben ik samen met 
een vriend van het centrum geslaagd voor mijn 
examen”. Goed gedaan Ali! 

 

ZOMERPERIODE 

De zomervakantie loopt bijna op zijn eind. Het was best 
een uitdaging om de kinderen bezig te houden tijdens 
de extra lange ‘vakantie’ dit jaar. Het is fijn dat de 
kinderen in ieder geval genoeg ruimte hebben om van 
alles te ondernemen. Zo kunnen ze op allerlei plekjes 
samen spelen. Of als ze daar geen zin in hebben, 
kunnen ze in bomen klimmen. Of helpen met het 
onderhouden van de moestuin en het binnenhalen van 
de oogst. Dit jaar hadden we onder andere een flinke 
pindaoogst!  

 

Op 15 september zal de school weer van start gaan en 
kunnen de kinderen het normale leven weer oppakken. 
Hopelijk hebben ze niet al teveel leerachterstanden 
opgelopen. 

BEZOEK VAN EEN OUDGEDIENDE  

Tijdens de zomervakantie kregen we bezoek van Diede 
(niet zijn echte naam), een voormalig bewoner van het 
weeshuis. Diede verbleef in het weeshuis vanaf 2000 
tot en met 2013. Na het vertrek uit het weeshuis 
besloot Diede om in dienst te treden bij het leger van 
Burkina Faso en werd hij soldaat. Tijdens zijn bezoek 
aan ons centrum was Diede gekleed in zijn leger-
uniform. Het maakte veel indruk op de kinderen.  

Diede vertelde de kinderen dat een goede conditie erg 
belangrijk is om in het leger te kunnen werken. 
Hiervoor is een gezonde leefstijl en veel training 
noodzakelijk.  Voordat Diede bij het leger aangenomen 
werd, ging hij regelmatig in de bergen trainen om zijn 
conditie te verbeteren. Eén van de oudere jongens was 
zo onder de indruk van dit verhaal dat hij dezelfde dag 
nog de omgeving introk om een heuvel te beklimmen. 
Goed voorbeeld doet volgen… 

Een bezoek als dit is belangrijk. Het laat de kinderen 
zien dat hun leven niet kansloos is. En dat ze door hard 
werken iets kunnen bereiken in het leven. 
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NIEUWE BEWOONSTER 

Vlak voor de zomervakantie werd een nieuw baby’tje 
door de Action Sociale (Jeugdzorg) bij ons gebracht: 
Massaratou. De moeder van Massaratou raakte in de 
achtste maand van haar zwangerschap in een coma. De 
artsen hebben gevochten voor haar leven. Toen het 
niet meer mogelijk bleek de moeder te redden, 
moesten zij de keuze maken voor het leven van het 
ongeboren kindje.  

Massaratou kwam gezond ter wereld, maar heeft nu 
geen moeder. Omdat haar vader niet in staat is om voor 
haar te zorgen, werd zij bij ons gebracht. Momenteel 
gaat het (naar omstandigheden) goed met haar. 

 

ONTWIKKELINGEN IN NEDERLAND 

In de nieuwsbrief van oktober 2019 vertelden we over 
het verlangen om het kindcentrum om te vormen in 
een kinderdorp. Vorig jaar hebben we hiervoor al een 
landaankoop kunnen doen. De administratieve 

procedure loopt nog, maar lijkt zijn einde te naderen. 
Dit is een goed moment om verdere plannen te gaan 
maken. 

Dat willen we de komende tijd in het bestuur oppakken 
en concreter gaan uitwerken. Nu is dat een behoorlijke 
klus. Daarom zijn we als bestuur op zoek naar iemand 
die ons hierbij kan en wil helpen. Om een indruk te 
geven van wie we zoeken, is er voor deze vacature een 
profielschets opgesteld. Deze is als bijlage met deze 
nieuwsbrief verzonden. 

Voel jij je aangetrokken door het werk van Stichting De 
Mangoboom. Wil je graag meer doen voor de 
kinderen? En ben jij degene met de juiste capaciteiten 
om ons te helpen? Dan komen we graag met jou in 
contact. 

 

DANKEN EN BIDDEN 

 Dank voor de mooie vakantieperiode. Bid dat de 
schoolachterstanden van de kinderen snel weg-
gewerkt kunnen worden. 

 Dank dat twee van onze kinderen ondanks de 
coronacrisis hun schoolexamens behaald hebben. 

 Dank voor de mogelijkheid om kwetsbare kinderen 
als Massaratou op te kunnen vangen.  

 Bid voor de toekomstplannen van de stichting om 
een kinderdorp te realiseren. En voor de juiste 
persoon die ons bij het werk hier in Nederland kan 
gaan ondersteunen. 

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

Namens de kinderen in Burkina Faso.  


