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Stichting De Mangoboom 

NIEUWSBRIEF 38 – JUNI 2020
Beste vrienden van De Mangoboom! 

Allereerst wederom hartelijk bedankt voor uw 
betrokkenheid bij onze stichting! 

ZOMERVAKANTIE 

Eigenlijk is het best gek: De zomervakantie breekt aan 
maar de kinderen verlangen naar school. De reden? De 
scholen werden in maart gesloten in reactie op het 
uitgebroken coronavirus. Op zich lijkt het daar wel goed 
te gaan met de bestrijding van het virus. Het aantal 
zieken (en slachtoffers) valt in Burkina Faso reuze mee – 
hoewel de registratie wellicht niet helemaal volledig is. 

Inmiddels zijn de markten weer geopend en mogen er 
ook weer kerkdiensten gehouden worden. De vak-
scholen en universiteiten zijn ook geopend, maar de 
basisscholen en middelbare scholen nog niet. Vandaar 
dat de kinderen nog steeds vrij zijn. En sommigen dus 
naar school verlangen… 

Helaas is afstandsonderwijs in Burkina Faso niet 
mogelijk. De kinderen hebben dus maar een kort 
schooljaar gehad, van oktober tot begin maart. In ieder 
geval mogen alle kinderen op de basisschool gewoon 
over. Het ligt immers niet aan hen maar aan het virus 
dat het zo gelopen is. 

REGENSEIZOEN 

Zoals u inmiddels weet, begint in juni het regenseizoen. 
We zijn inmiddels geplaagd door drie regenbuien. Niet 
zomaar regenbuien, maar fikse buien met zeer heftige 
slagregens en grote hoeveelheden water die in korte 
tijd naar beneden komen. Tijdens zo’n bui waaien soms 
de golfplaten van de daken. Er storten ook telkens 
huizen in – zeker wanneer die van leem zijn gemaakt is 
het risico groot. Gelukkig is het centrum degelijk 
gebouwd en staat alles nog overeind. Nou ja, afgezien 
dan van hier of daar een gesneuvelde boom… 

 

KLEINE LEON 

Léon is in mei 2017 geboren en kwam in januari 2018 – 
door bemiddeling van jeugdzorg (Action Sociale) – bij 
ons in het centrum. Toen hij kwam, speelden er allerlei 
gezondheidsproblemen. Gelukkig zijn die inmiddels 
opgelost. Hij vermaakt zich nu prima in het centrum. 

Wat wordt zijn toekomst? Zullen we straks een passen-
de gastfamilie voor hem kunnen vinden? 

 

JACQUES WENDLAMITA (ALIAS IZAÄK) 

Jacques – ook wel Izaäk genoemd – is een bijzondere 
jongen. En dat is-tie. Hij is namelijk heel levendig en 
buitengewoon vrolijk. Izaäk houdt dan ook van zingen 
en dansen. Hij kent tientallen liederen, vooral in het 
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Mooré, de lokale taal. Als je Izaäk tegenkomt, is het 
onmogelijk om niet te glimlachen. Een jochie vol 
levensvreugde dus. Heel bijzonder. We hopen dat hij 
dat heel zijn leven vasthoudt.  

 

INGEKOMEN BRIEF 

Van de week kregen we een brief. De brief is ge-
schreven door Raogo, een van de oudste ‘bewoners’ 
van het centrum.  

 

Zittend op een boomwortel heeft hij de brief aan ons 
geschreven. Hier volgt de vertaling: 

“Beste vrienden! 

Ik ben Guigma, Esaïe Raogo. Raogo betekent 
tweelingbroer. Helaas is mijn zusje overleden toen wij 
acht maanden waren. Ik zit in de hoogste groep van de 
lagere school. Sinds 2010 ben ik in het centrum. Ik wil 
iedereen bedanken die bijdraagt aan de ontwikkeling 
van de kinderen in het centrum. Dat de HEERE u 
zegene.” 

Hier is de originele brief, in keurig Frans opgesteld: 

 

DANKEN EN BIDDEN 

 Dank voor bescherming van het centrum voor het 
coronavirus. 

 Bid voor een leuke vakantie voor de kinderen. 

 Bid voor het personeel. Dat ze met blijdschap de 
nodige zorg en liefde aan de kinderen geven. 

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

Namens de kinderen in Burkina Faso.  

 


