Nieuwsbrief december 2014
Laafi – het ga je goed!
Een wens die zeker van toepassing is op ons scholenproject in Kasseba – Burkina Faso,
ondanks de onzekere politieke situatie in het land, na de recente volksopstand tegen
president Blaise Compaoré, die al 27 jaren aan de macht was. Aanleiding was zijn
voorstel om de grondwet te wijzigen om zijn presidentschap te kunnen voortzetten. Na
dagen van geweld diende de president zijn ontslag in en het leger nam de macht over.
Intussen is de rust teruggekeerd. Er is een burgerlijk interim-president aangesteld die
nieuwe parlementsverkiezingen moet voorbereiden. Zo bewijzen 'les hommes intègres',
zoals het land en zijn inwoners genoemd worden, dat burgers en leger op vredelievende
wijze overeenkomsten kunnen sluiten.
Terug naar Kasseba.
De basisschool bestaat nu uit drie klassen en een bibliotheek. De nieuwe derde klas
wordt volop gebruikt. Tevens is er een extra lerares bijgekomen. In totaal zijn er nu drie
lesgeefsters en een directrice. Het voorbije schooljaar en ook nu weer zijn er bijna 150
leerlingen ingeschreven die geregeld naar school komen.
Laafi zorgt jaarlijks voor een uniform en elke middag voor een warme maaltijd (bonen en
rijst) voor alle kinderen. Werken met de zonneparabool bleek niet gebruiksvriendelijk
genoeg voor de kookmoeders. Daarom kocht Laafi voor hen nieuwe kookstellen. De
moeders zijn opgetogen over deze 'foyers améliorés'. Ze verbruiken bovendien heel wat
minder hout dan met hun oude vuurtjes.

De bibliotheek is een succes. Per klas bezoeken de leerlingen elke week de bibliotheek.
Maar ook daarbuiten komen leraars en kinderen en zelfs mensen uit het dorp geregeld
boeken ontlenen. De bibliothecaris doet zijn werk erg goed en krijgt hiervoor een (kleine)
vergoeding van Laafi.

Een hevige storm in de zomer zorgde voor problemen. Het dak van de bibliotheek werd
weggeblazen en de lemen muren van het gebouw stortten in. Gelukkig werden door de
snelle reactie van de bibliothecaris, de leraars en de dorpelingen de 3500 boeken in
veiligheid gebracht in een klaslokaal.

Onze plannen voor de groentetuin stellen we nu even uit. Met de steun van Eu can aid! en
de sympathisanten van Laafi bouwden we een nieuwe bibliotheek, die ondertussen weer
volop gebruikt wordt. Omdat het een gebouw is met heel kleine ramen, willen we op het
dak zonnepanelen plaatsen. Dan kan de bib langer openblijven en ook 's avonds nog
dienst doen als studieruimte. Om die panelen te bekostigen doen we ook dit jaar opnieuw
mee met Music for Life, de actie van Studio Brussel.

Leuk om weten:
Bourreima, de slechtziende jongen, is succesvol geopereerd aan één oog en ziet weer
gedeeltelijk; binnenkort volgt nog een tweede operatie.
Elke ochtend voor de school begint vegen enkele moeders het hele schoolplein schoon.
Twintig op 24 leerlingen van de zesde klas hebben de nationale eindproeven voor de
basisschool gehaald.

Lezen doen de kinderen van Kasseba liefst luidop. Na een bezoek aan de bib zie en hoor
je hen onder de bomen ijverig lezen.

De school in Kasseba heeft in de omgeving een goede naam en trekt ook leerlingen uit
naburige dorpen aan.

Ook van het thuisfront verheugend nieuws.
Verschillende Vlaamse scholen gingen in op het schoolkofferproject van Laafi. Dit is een
sensibiliseringsactie voor het basisonderwijs in het kader van de Noord-Zuidwerking.
Zowel leerlingen als leraars waren erg enthousiast.

Verder stelden we dit jaar vast dat heel wat sympathisanten persoonlijke initiatieven
ondernamen om geld te verzamelen voor Laafi bij geboorte- en verjaardagsfeesten,
jubilea … Een mooi gebaar dat we geweldig op prijs stellen.

Alle steun is immers welkom.
Zo genieten wij als vzw de steun van Leraars zonder Grenzen. Zij bieden niet enkel
logistieke ondersteuning waaronder het uitreiken van fiscale attesten maar organiseren
ook geregeld studiedagen waaraan Laafi deelneemt. Telkens een waardevolle uitwisseling
van ideeën en ervaringen rond thema's waar ook Laafi mee bezig is: goed beheer van een
school, kwaliteit van het onderwijs, relatie met lokale partners.
Op die manier proberen we de samenwerking met AREL, onze partner in Burkina, te
professionaliseren om ons gezamenlijk project zo vlot mogelijk te laten verlopen.
Naast onze grote verwezenlijkingen konden we ook dit jaar de school in Kasseba
draaiende houden met ingezamelde fondsen. Per maand hebben we daarvoor 150 euro
nodig. We hebben nu al een aantal vaste maandelijkse sponsors. Maar we zouden
helemaal rondkomen voor de dagelijkse kosten als we nog 20 mensen vinden die elke

maand 5 euro willen storten. Uiteraard krijgen zij daarvoor op het einde van het jaar een
fiscaal attest.

Music for Life wordt opnieuw de warmste week van het jaar. De actie van Laafi kreeg
vorig jaar een verrassende respons. We hopen het in de nieuwe editie van deze jaarlijkse
solidariteitsactie van Studio Brussel nog beter te doen. Voor meer info hierover, volg ons
op Facebook
Uw steun is echt onontbeerlijk.
Laafi dankt alle trouwe sympathisanten, ook namens de kinderen van Kasseba.
Wij wensen u alvast prettige eindejaarsfeesten en het allerbeste voor 2015.
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