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Stichting De Mangoboom 

NIEUWSBRIEF 47 – DECEMBER 2021

Beste vrienden van De Mangoboom! 

Allereerst willen we u zo aan het eind van 2021 hartelijk 
danken voor uw betrokkenheid gedurende het afge-
lopen jaar. We zijn dankbaar voor de steun die we ook 
dit jaar weer van u en vele anderen mochten ontvangen. 
Alleen door deze steun wordt ons werk voor de 
kwetsbare kinderen van Burkina Faso mogelijk gemaakt. 
Graag delen we ook nu weer een aantal nieuws-
berichten vanuit het kindcentrum met u. 

KERSTFEEST 

De kinderen keken al weken uit naar de dag waarop in 
het kindcentrum het kerstfeest gevierd zou worden. Op 
18 december was het dan eindelijk zover: Kerstfeest 
2021. Op een feestdag als deze is er ook vanuit het dorp 
veel enthousiasme en betrokkenheid. Vrienden van de 
kinderen, klasgenoten en medewerkers van ons 
centrum, iedereen was van de partij. Tijdens het 
kerstfeest was er ook voor iedereen gelegenheid om zijn 
of haar kunsten op te voeren. Er werden liedjes ten 
gehore gebracht en toneelstukjes en dansjes vertoond. 
En spelletjes gespeeld. Zoals het oud-Hollandse 
zaklopen – dat prima kan in oud-Burkinese rijstzakken. 
Ook het personeel van het deed enthousiast mee aan 
alle spelletjes. U begrijpt dat het al met al een vrolijke 
bedoening was… 

 

‘s Middags werd er ook een feestmaaltijd geserveerd 
voor alle aanwezigen. Ook de vriendjes uit het dorp 
mochten mee-eten. Zij hoefden dus niet met een lege 
maag naar huis terug te keren.  

 

Er werd tot laat in de avond feestgevierd onder muzikale 
begeleiding van onder andere Ali op de djembé. Ali is 
erg muzikaal en heeft plannen om muzieklessen te gaan 
volgen. Aan talent ontbreekt het hem in ieder geval niet. 
Met zijn gevoel voor muziek en ritme krijgt hij de voeten 
van de vloer bij zowel de kinderen als het personeel. Ali 
geniet hiervan en zegt blij te worden als hij ziet dat 
mensen om hem heen van zijn muzikale kunsten 
genieten. 
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WINTER 

In Burkina Faso is dit de koude periode. We begrijpen 
dat de temperatuur overdag slechts begin dertig graden 
is. ’s Nachts kan het zelfs afkoelen tot 25 graden. Dus het 
is hoog tijd om ’s nachts de dekens te gebruiken. En om 
overdag af en toe een muts op te zetten. 

TERUG NAAR HUIS 

In januari 2018 werd de baby-tweeling Maoudatou en 
Rasmata in het kindcentrum gebracht. Twee weken na 
de bevalling stierf hun moeder na een kort ziekbed. De 
vader en de verdere familie was destijds niet in staat om 
de intensieve zorg voor twee baby’s op zich te nemen. 
Om die reden werden de meisjes bij Action Sociale 
(Jeugdzorg) aangemeld om tijdelijk in een kindcentrum 
te verblijven. Bijna drie jaar mochten we voor deze 
kinderen zorgen. Onlangs berichtte hun vader ons dat 
hij opnieuw getrouwd is. Samen met zijn nieuwe vrouw 
hebben zij de wens te kennen gegeven om de zorg voor 
de kinderen weer op te pakken. Vader geeft aan dat dit 
nu mogelijk is en Action Sociale wil de procedure voor 
terugkeer opstarten. Goed nieuws dus, want Stichting 
De Mangoboom zet zich actief in om kinderen zoveel 
mogelijk terug te plaatsten bij hun eigen familie, of 
anders bij pleeggezinnen.  

Met deze twee kinderen erbij konden we in het 
afgelopen jaar zo’n tien kinderen terugplaatsen bij hun 
families van herkomst. Tien kinderen die mogen gaan 
ervaren wat het betekent om in een gezin op te groeien 
tot zelfstandige personen. We zijn hier blij mee en 

ondersteunen deze families waar nodig en mogelijk in 
de zorg voor deze kinderen.  

2022 

En zo zijn we alweer aan het einde van 2021. December 
is een tijd van terugblikken, maar ook van vooruitkijken. 
We hebben mooie dingen mogen doen, maar hebben 
ook verdrietige dingen meegemaakt. Wat zal het nieuwe 
jaar ons gaan brengen? Dat is in deze onzekere tijden 
best een prangende vraag. De coronapandemie en het 
steeds verder toenemende jihadistische terrorisme 
hebben een behoorlijke weerslag op ons werk. Zo wordt 
het bijvoorbeeld steeds ingewikkelder en lastiger om 
vanuit Nederland het kindcentrum te bezoeken. We zijn 
blij dat we als bestuur afgelopen zomer nog wel een 
bezoek konden brengen om met eigen ogen het werk te 
kunnen zien. Maar hoe wordt 2022?  

We beschikken al geruime tijd over een groot terrein 
waar we kinderen op een meer natuurlijke manier 
willen gaan opvangen. Maar nog steeds zijn we in 
afwachting van de laatste goedkeuring door de overheid 
voor de activiteiten die we daar willen ontplooien. Het 
wachten is op twee of drie handtekeningen van 
ministers. Zal 2022 dan eindelijk het jaar worden waarin 
we onze plannen mogen gaan uitrollen? We hopen dit 
van harte.  

Graag willen we namens de 
kinderen en het personeel van 
Stichting De Mangoboom u allen 
een gezond en voorspoedig 2022 
toewensen! 

DANKEN EN BIDDEN 

 Dank voor het werk dat we al ruim zeven jaar voor 
de kinderen mogen verrichten. Bid voor het 
komende jaar, dat er doorbraken mogen komen ten 
goede. 

 Bid voor alle kinderen in armoede en moeilijke 
omstandigheden. Dat ze mensen mogen vinden die 
naar hen omkijken. En dat onze stichting daarin 
waar mogelijk een rol mag spelen. 

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

En een gezegend 2022 toegewenst!  
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