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Laafi – het ga je goed!
De laatste tijd lezen we heel wat in de media over ontwikkelingshulp in tijden van bezuinigingen. Ook over
onderzoek naar de efficiëntie van ontwikkelingsprojecten voor beter onderwijs in de derde wereld. Eén van
de honderd meest invloedrijke denkers van dit moment, Esther Duflo, een Franse ontwikkelingseconome
aan het prestigieuze Massachusetts Institute of Technology, schrijft hierover:
'Neem schoolbezoek. Ieders intuïtie zegt wel iets anders over hoe we het moeten bevorderen: betaal de
uniformen, schiet het schoolgeld voor, organiseer maaltijden, bouw toiletten, geef voorlichting, huur extra
leraren in, enzovoorts, enzoverder. Het klinkt allemaal wel logisch. Maar wat blijkt: honderd dollar aan
gratis maaltijden levert opgeteld 2,8 extra schooljaren op – drie keer meer dan gratis uniforms. En o ja, het
ontwormen van kinderen die last hebben van hun darmen levert 29 jaar aan extra scholing op. Geen
intellectueel die dat had kunnen voorspellen, maar sinds het is ontdekt, zijn tientallen miljoenen kinderen
ontwormd'.
In Kasseba zorgen we inderdaad voor uniformen, schoolgeld, warme maaltijden, computeropleiding van de
leraren. Ook het ontwormen kwam dit jaar aan bod want uit onderzoek blijkt dat infecties door parasitaire
wormen de hoofdoorzaak van schoolverzuim zijn .
Machteld Vandenbulcke die ons steunt vanuit Burkina bracht ons in contact met de mobiele kliniek van
Paam Laafi in Ouaga. Dit team Burkinabese dokters/verplegers en vrijwilligers bezoekt geregeld
basisscholen in afgelegen dorpen waar anders nooit medische hulp te vinden is. Eind oktober was Lilie op
bezoek in Burkina. Wij vroegen de mobiele kliniek dan naar Kasseba te komen voor een grondig onderzoek
van de leerlingen en betaalden alle onkosten. In het medisch rapport lezen we dat van de 184 aanwezige
kinderen slechts 58 helemaal gezond verklaard werden.

Een aantal werd verwezen naar tandarts en oogarts en krijgen nazorg via de mobiele kliniek. Tachtig
leerlingen bleken malaria te hebben. Zij namen de nodige medicatie mee naar huis en alle leerlingen kregen
een middel tegen wormen.
De dokters van Paam Laafi hechten er veel belang aan om de ouders en kinderen te sensibiliseren inzake
gezondheid en hygiëne. Maar toen Lilie in Kasseba was, stelde ze vast dat het sanitaire blok ingestort was.
Nu er zes grote klassen staan en er steeds meer leerlingen verwacht worden, zijn nieuwe toiletten hoogst
nodig. Ons nieuwe project ligt dus voor de hand: latrines bouwen.
Ondertussen gaat alles in Kasseba zijn gewone gang. De overschakeling van graadklassen naar jaarklassen
wordt verder doorgevoerd. Er zijn dit schooljaar vijf leerkrachten, één van hen is de nieuwe directeur,
Sadou Sankara. De bibliotheek en de pc's worden volop gebruikt onder het waakzaam oog van de
bibliothecaris,
Zoals steeds helpen uw giften het hele jaar door om onze projecten de verwezenlijken. Laafi dankt alle
trouwe sympathisanten en wenst u alvast prettige eindejaarsfeesten en het allerbeste voor 2017.
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