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Stichting De Mangoboom 

NIEUWSBRIEF 44 – JUNI 2021

Beste vrienden van De Mangoboom! 

Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid bij het werk 

van onze stichting. In deze nieuwsbrief is er weer veel 

nieuws over de kinderen en ons kindcentrum. 

GEZONDHEIDSCHECK 

Het monitoren van de gezondheid van onze kinderen is 

erg belangrijk. Om dit goed te kunnen doen heeft ieder 

kind uit het kindcentrum een eigen medisch dossier. In 

dit dossier wordt alle relevante medische informatie 

opgeslagen. U kunt hierbij denken aan de medische 

geschiedenis van de kinderen en toegediende vaccins. 

Ook actuele informatie over de gezondheidstoestand, 

zoals bijvoorbeeld groeicurves en gewicht van de 

kinderen worden in het dossier opgenomen.  

Eens in de zoveel tijd wordt om deze reden bij medisch 

onderzoek het gewicht en de lengte van de kinderen 

opgemeten. Maar uiteraard is ook het algemene beeld 

van de kinderen een goede graadmeter voor hun 

conditie. Ieder kind heeft vaste verzorgers in het 

kindcentrum die zo goed in de gaten kunnen houden of 

het kind goed, gelukkig en gezond overkomt. 

 

EK KOORTS? 

In Burkina Faso is voetbal een belangrijke sport. Wist u 

bijvoorbeeld dat Bertrand en Lassina Traoré – die 

beiden lange tijd bij Ajax speelden – uit Burkina Faso 

komen? Of dit een inspiratiebron is voor de kinderen 

uit het centrum weten we niet , maar duidelijk is wel 

dat voetbal een favoriete bezigheid is. Voetbal is 

gelukkig een spel waar de kinderen zich heerlijk in 

kunnen verliezen. 

Wel moeten we u mededelen dat de FIFA regels niet 

altijd tot in detail worden opgevolgd. Maar het plezier 

is er niet minder om. Zo kun je kennelijk ook voetballen 

met zes spelers in totaal en zonder een doel… 

Overigens gaan ze wel met hun tijd mee: de 

scheidsrechter is gewoon een meisje! 

 

WORKSHOP 

Onlangs werd er in het kindcentrum een workshop 

gegeven met de veelbelovende titel ‘VEILIGHEID VAN 

KINDEREN ZONDER GEZIN’. De workshop was georganiseerd 

op verzoek van het personeel. Er bestaat onder de – 

voor het overgrote deel: ongeschoolde – medewerkers 

namelijk een grote behoefte aan meer kennis rondom 

de zorg voor de kinderen.  

Tijdens de sessies was er aandacht voor materiële 

zekerheid, emotionele geborgenheid, zekerheid voor de 

ontwikkeling van het kind en gezondheid. Met name 

het onderwerp rondom emotionele geborgenheid is 

belangrijk, omdat de kinderen in ons centrum niet het 
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voorrecht hebben om in een ‘normaal’ gezin op te 

groeien. Aandacht voor emotionele geborgenheid en 

hoe dit door te geven aan kwetsbare kinderen is dan 

ook geen overbodige luxe. Het was een leerzame dag 

en we zien uit naar de manier waarop de medewerkers 

de opgedane kennis in de praktijk zullen vormgeven. 

 

SPANNING EN SENSATIE 

Nu we het toch over veiligheid en zo hebben: Onlangs 

trof Ezechiël, één van onze jongens, bij de toiletten een 

grote slang aan. De slang had zojuist een pad gevangen 

en probeerde deze door te slikken. De meeste slangen 

die in Burkina Faso voorkomen, zijn giftig en daarom 

gevaarlijk. De kinderen zijn dan ook terecht bang voor 

deze dieren. Geschrokken rende Ezechiël naar zijn 

verzorgers die geen moment aarzelden en met z’n allen 

probeerden de slang te vangen.  

U begrijpt dat heel het centrum in rep en roer was. De 

slang koos eieren voor zijn geld en vluchtte weg. Helaas 

hebben de medewerkers hem ook niet meer terug 

kunnen vinden. Wel konden ze nog snel een foto van de 

slang nemen. Kunt u hem vinden op het plaatje? 

 

UITBREIDING VAN DE ELEKTRICITEITSVOORZIENING 

Het kindcentrum bestaat uit drie grote gebouwen. Eén 

daarvan was nog niet voorzien van stroom. Onlangs is 

ook in dit gebouw elektriciteit aangelegd. Op het dak 

van het gebouw werden zonnepanelen geplaatst. 

Hierdoor is er nu ook in dit gebouw verlichting. 

 

EXAMENS 

Afgelopen week waren er examens voor de kinderen in 

de hoogste klas van de basisschool. Vier kinderen van 

het centrum hebben hiervoor moeten ploeteren. We 

hebben de resultaten nog niet ontvangen hopen dat de 

lange schoolsluiting wegens corona inmiddels is 

gecompenseerd. Het is de bedoeling dat deze twee 

jongens en twee meisjes vanaf het nieuwe schooljaar 

niet meer plaats nemen in de lagere schoolbanken, 

maar verder zullen leren op de middelbare school.  

We feliciteren ze alvast en wensen ze veel succes op 

hun nieuwe plek. Maar eerst nog even genieten van 

een heerlijke zomervakantie! 

DANKEN EN BIDDEN 

 Dank voor het werk dat wij als stichting voor de 

kinderen mogen doen. En dat we mogen ervaren dat 

er zegen op rust. 

 Bid voor de emotionele ont-

wikkeling van de kinderen. En 

dat de verzorgers hun zullen 

geven wat ze nodig hebben. 

 Bid voor een fijne vakantie voor 

de kinderen. 

HARTELIJK DANK VOOR UW BETROKKENHEID EN 

STEUN DOOR UW GEBED EN GIFTEN! 


