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Stichting De Mangoboom 

NIEUWSBRIEF 41 – DECEMBER 2020

Beste vrienden van De Mangoboom! 

Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid bij onze 

stichting. Er gebeurt elke dag genoeg bij de kinderen uit 

ons centrum om met u te delen in deze nieuwsbrief.  

WEGWERKEN LEERACHTERSTAND 

Zo is gebleken dat veel schoolgaande kinderen uit het 

kindcentrum te maken hebben met leerachterstanden. 

Die zijn een direct gevolg van het sluiten van de scholen 

tijdens de coronacrisis. De kinderen waren hierdoor 

niet in staat om het lesprogramma van afgelopen 

schooljaar af te ronden. Dit jaar doen de leerkrachten 

en de kinderen er alles aan om de achterstanden in te 

halen zodat ze daarna verder kunnen met het lesstof 

van dit schooljaar.  

 

Vandaag worden de leerlingen uit de klas van Marcel in 

kleine groepjes verdeeld voor het maken van een 

oefening. De groep krijgt 25 minuten de tijd om een 

pagina uit een boek te lezen. Na deze tijd moet 

iedereen de tekst kunnen lezen. Op deze manier leren 

de kinderen op een creatieve manier met elkaar samen 

te werken tijdens de lessen. 

KINDPORTRET 

Wendnimi is 6 jaar 

oud. Hij zit inmid-

dels op school. 

Wendnimi heeft 

een grote droom: 

hij wil graag piloot 

worden. Op school 

heeft Wendnimi 

aan zijn leraar 

gevraagd wat hij 

moet doen om 

piloot te kunnen 

worden. Zo kwam hij erachter dat een piloot goed moet 

zijn in rekenen, wiskunde en taal. Vooral dat laatste 

blijkt nog best moeilijk, dus voorlopig droomt 

Wendnimi nog even verder bij zijn vliegtuigkleurplaten. 

KAMELEON 

Behalve school en de dagelijkse activiteiten willen we 

voor voldoende beweging zorgen. Daarom maken we 

met de grotere kinderen dagelijks een flinke wandeling 

van een half uur door de natuur. Vandaag wachtte ons 

bij terugkomst van onze wandeling een interessante 

verassing. Op één van de paden van ons terrein zagen 

we namelijk een bijzonder reptiel. 

 

Een van de begeleiders wist te vertellen dat het een 

kameleon betrof. Er lopen heel veel reptielen – vooral 
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allerlei soorten hagedissen – op het terrein dus daar 

kijken we niet zo gauw van op. Maar een kameleon zien 

we er niet zo vaak.  

De kinderen zagen dat het diertje op een gegeven 

moment ook een andere kleur kreeg: eerst was het 

geel, daarna groen en toen bruin. Zo konden we de 

kinderen uitleggen dat een kameleon een schutkleur 

aanneemt, afhankelijk van waar hij is. Ook konden we 

hen opnieuw leren dat reptielen gevaarlijk kunnen zijn. 

Van een afstand zijn ze goed te bekijken, maar niemand 

mag ze aanraken of vangen.  

NIEUW KINDJE 

Onlangs werd een nieuw kindje bij ons binnen gebracht 

door jeugdzorg (Action Sociale). Het meisje (Jedidia) is 

de dochter van een moeder met psychische problemen. 

Al eerder had deze vrouw een kindje waar zij vanwege 

haar geestelijke gezondheid niet voor kon zorgen. Dit 

kindje werd ondergebracht bij een ander gezin, waar 

het helaas is overleden. Nu de moeder van Jedidia weer 

een kindje had gekregen, is besloten om opnieuw in te 

grijpen. Het meisje is daarom bij ons kindcentrum 

ondergebracht. Men probeert de moeder te helpen 

door haar een betere toegang tot de gezondheidszorg 

te bieden.  

De zus van Jedidia’s moeder bezoekt haar kleine nichtje 

nu eens per maand in ons centrum. Ook draagt zij zorg 

voor de moeder. Zij helpt haar onder andere bij het 

halen van de juiste medicijnen bij de lokale apotheek.  

 

FILMPJE 

Als trouwe en betrokken nieuwsbrieflezer heeft u zich 

door het lezen van onze updates ongetwijfeld een 

beeld gevormd van hoe het leven in het kindcentrum 

eraan toe gaat. Toch leek het ons leuk om zo aan het 

eind van het jaar wat bewegende beelden te delen van 

het leven in ons kindcentrum. Via deze link komt u bij 

een filmpje dat onlangs door onze lokale medewerkers 

is gemaakt: https://vimeo.com/487131084. 

U ziet het daar: het gaat er Afrikaans aan toe. Maar er 

is voldoende eten en de kinderen zijn heel vrolijk. 

EINDEJAARSGROET 

Als stichting willen wij u hartelijk bedanken voor de 

betrokkenheid en steun die we in het afgelopen jaar 

van u mochten ontvangen. Mede hierdoor maakt u het 

ons mogelijk de kinderen uit het kindcentrum te 

helpen. Hartelijk dank hiervoor! 

Wij willen tevens van de gelegenheid gebruik maken 

om u fijne feestdagen en alle goeds voor het nieuwe 

jaar toe te wensen! 

DIGITAAL BIJDRAGEN 

Het is mogelijk om direct aan 

het werk van de stichting bij te 

dragen door samenwerking 

met Givt. Met de Givt-app op 

uw telefoon kunt u de QR-code 

hiernaast scannen. Als u deze 

nieuwsbrief digitaal leest, kunt 

u ook op de afbeelding 

‘klikken’.  

Uiteraard kunt ons ook via de website ondersteunen 

(http://demangoboom.nl/eenmalige-bijdrage). 

DANKEN EN BIDDEN 

 Dank dat we met elkaar al vele jaren mogen 

werken aan een ‘thuis’ voor weeskinderen in 

Burkina Faso. En dat ze het daar nu goed hebben. 

 Bid voor de kinderen in het centrum. Dat ze de 

leerachterstand mogen inhalen. 

 Bid voor Jedidia dat ze gezond mag opgroeien. En 

bid voor andere kinderen zoals zij. Dat er ook naar 

hen zal worden omgekeken. 

HARTELIJK DANK VOOR UW BETROKKENHEID EN 

STEUN DOOR UW GEBED EN GIFTEN! 

Namens de kinderen in Burkina Faso.  

https://vimeo.com/487131084
http://demangoboom.nl/eenmalige-bijdrage

