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'Laafi' betekent 'het ga je goed'. Zo groeten de inwoners van Burkina Faso elkaar. Het
werd ook de naam van de solidariteitsgroep, die Lilie Boereboom, An Verdeyen,
Hilde Berges en Leen Boereboom in april 2010 oprichtten om projecten rond
onderwijs en vrouwenwerking in Burkina Faso te ondersteunen.
Van 2005 tem 2007, werkte Lilie drie jaar, als coöperant van ngo Volens in Gourcy,
een stadje in het noorden van Burkina Faso. Zij kwam naar huis met schrijnende
verhalen over armoede en gebrek aan onderwijs. Bovendien vallen in landen als
Burkina, waar de staat weinig budget voorziet voor onderwijs, de meisjes als eersten
uit de boot. Nochtans is het belangrijk dat vrouwen geschoold zijn om uit de
armoedespiraal te geraken.
Aan deze noden wilden wij, vrienden en familie van Lilie, iets concreets doen.
Intussen tellen we 8 leden die actief in de werking van de vzw staan. Matias Béghin,
Marc Blommaert, Marlies Lens en Tom Smet kwamen ons vervoegen.

Hoe het begon
In 2006 wordt Paul Ouedraogo als enige leerkracht door de staat uitgezonden naar
Kasseba, een dorp van een 1500 inwoners, midden in de brousse, 15 km. van
Gourcy. Een dorpje zonder stromend water of elektriciteit. Paul moet er zelf zijn
schooltje opbouwen en organiseren. Hij start in een schuurtje met een 20-tal kinderen.
Tijdens het verblijf van Lilie in Gourcy komt Paul geregeld verslag uitbrengen over
de precaire werkomstandigheden in Kasseba: geen klaslokaal, geen schoolmateriaal,
slechte huisvesting voor hem, bovendien gescheiden van zijn gezin.
Intussen heeft An gedurende drie maanden als vrijwilligster bij Lilie gewerkt en
hebben Hilde en Leen samen met een groep vrienden een bezoek gebracht aan Lilie
en haar werking in Gourcy.
In de zomer van 2008 plannen we in Antwerpen en Leuven onze eerste
sponsoractiviteiten. Met jullie giften kunnen we een eerste klas bouwen, met
schoolbanken en al. In januari 2009 trekt Paul er met zijn leerlingen in.
Wat later krijgt Kasseba bezoek van vertegenwoordigers van het ministerie van
onderwijs, die zo opgetogen zijn over het brousseklasje dat ze meteen tekenen voor
de bouw van een tweede klas en een sanitair blok. Pauls gezin vervoegt hem; zijn
vrouw Mariam neemt de tweede klas voor haar rekening. Ze vormen een erg
gedreven onderwijzersstel, heel dankbaar ook voor onze inbreng

Paul: 'C’est pourquoi nous nous réjouissons déjà de l’aide que notre maman Lilie et
sa sœur jumelle comptent nous octroyer. Connaissant très bien notre maman Lilie très
attachée au travail bien fait, très rigoureuse dans la gestion et détestant la
médisance, nous ferons de notre mieux pour ne pas la décevoir en gérant loyalement
l’aide qui nous sera parvenue. Cette aide qui viendra soulager la peine des élèves et
des parents sera bien accueillie par le village tout entier.
L’école est le lieu par excellence où se transmettent les savoirs, les savoirs faire et les
savoir être. Elle constitue donc le socle de tout développement socio –économique
d’un peuple. Malheureusement beaucoup de villages peinent chaque jour pour
trouver des locaux pour abriter leurs salles de classe. Au nombre de ces villages,
l’école où j’enseigne n’est pas en reste.'

Op bezoek
Intussen worden we in België door Paul geregeld op de hoogte gehouden over wel en
wee van 'ons' schooltje. Op 6000 km afstand blijft het echter moeilijk om zicht te
krijgen op de situatie van de school. Daarom gaan Lilie en Leen op eigen initiatief
(en op eigen kosten) in oktober 2010 ter plekke kijken.

Ze worden er hartelijk ontvangen met een traditionele ceremonie, met de
gebruikelijke speeches en uitwisseling van geschenken. Heel het dorp, dorpschef
incluis, is in feestelijk ornaat aanwezig.

En ja hoor, de school groeit en bloeit. Ze telt al een goeie 150 leerlingen, ongeveer
60% van de 'schoolplichtige' kinderen van het dorp. De leerkrachten doen heel wat
inspanningen om de ouders van niet schoolgaande kinderen te sensibiliseren. We zijn
blij verrast evenveel meisjes als jongens op de banken te tellen. De kinderen delen
meestal een houten schoolbank met drie, er zijn schoolboeken, schriften voor de
groten en leien voor de kleinsten.
Klassen, sanitair en terrein zijn erg netjes, elke morgen wordt de vlag van Burkina
Faso gehesen en zingen de kinderen het volkslied.
Jammer wel dat er alweer meer dan dertig nieuw ingeschreven kinderen leerkracht
noch klaslokaal hebben. Zolang houden ze zich - in westerse ogen bijzonder rustig alleen bezig in de schaduw van een grote boom.

Tijdens hun week verblijf in het dorp volgen Lilie en Leen geregeld de lessen vanop
de schoolbanken, vergaderen met de onderwijzers en met 'les vieux', een soort
dorpsraad, en mogen zelfs de gloednieuwe waterpomp, geplaatst en gesponsord door
de Vrienden van Burkina, openen. Een hele verbetering voor het dorp!

De werking van Laafi
Lilie en Leen waren geweldig onder de indruk van het dynamisme van het dorp en
van het prima beleid en engagement van de onderwijzers en de inzet van een aantal
moeders en dorpsouden.
Maar ze werden ook geconfronteerd met grote armoede en dringende noden. Daarom
zet Laafi een aantal projecten op, waarvoor we de nodige centen zoeken.
SCHOOL KASSEBA MOSSI
1. Schapenproject
Vele gezinnen kunnen het jaarlijkse schoolgeld niet betalen. Om hen daarbij te
helpen, geeft de school een lam aan de moeders, dat ze moeten grootbrengen.
Een jaar later worden de dieren gezamenlijk verkocht, de winst van de verkoop dient
om het schoolgeld te betalen, een nieuw lam aan te kopen voor het volgend
schooljaar, en wat kleren en zeep aan te kopen. Belangrijk is dat meteen ook een
rekening geopend wordt op de naam van de moeder.
2. Schoolkantine op zonne-energie
Een schoolkantine kan een oplossing zijn voor kinderen die onder de middagpauze,
op het heetst van de dag, vele kilometers heen en weer naar huis lopen om te eten of
voor kinderen die niet voldoende te eten krijgen thuis. Vooral de moeders vinden dit
van prioritair belang.
Enkele moeders zijn al gestart met de schoolkeuken. Maar ze zijn wel uren onderweg
om hout te hakken, en meer, het hout wordt erg schaars. Omdat wij dit project ook
een duurzaam karakter willen geven, zochten we naar een alternatief op zonneenergie. In Ouagadougou vonden we ingenieur William Ilboudo, die parabolen honderden kleine spiegeltjes die de zonnestralen reflecteren - ontwerpt voor
professionele doeleinden. Zijn ontwerp geniet internationale erkenning – zie onder
meer “IS”, het maandblad van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking, nrs
10/2010 en 1 en 2/2011 (www.ismagazine.nl). Met een grote parabool kan voldoende
rijst gekookt worden voor alle leerlingen.
3. Onderwijzerskit
De school eindigt om 17 uur. Om 18 uur is het volslagen donker in Gourcy. Bij kaarsof gaslicht bereiden de onderwijzers hun lessen voor en verbeteren huistaken. We
kochten voor hen een speciale onderwijzerskit, bestaande uit zonnepaneel, lamp,
ventilator en stopcontactdoos. Hiermee maakten we hun leven al heel wat
comfortabeler.
4. Klaslokaal
Intussen is er een derde leerkracht in Kasseba gearriveerd, voor de jongste kinderen.
Zij krijgen nu les in een schuur. Om te voorkomen dat de rekrutering van de kinderen
stilvalt bij gebrek aan plaats moet er dringend een nieuwe klas worden bijgebouwd.

5. Schoolbibliotheek
We verzamelen Franse lees- en leerboeken, op niveau van leerlingen van de lagere
school, voor een heuse schoolbibliotheek in Kasseba. Boeken en strips zijn erg
welkom.
ANAG
Met "Anag" ondersteunen we sociaal-economische activiteiten van jongeren en
vrouwen in de stad Gourcy. Momenteel omvat dit project financiële steun en
opvolging van Tounougoum, een artisanale winkel, waar lokale handarbeiders/sters
hun producten kunnen te koop stellen.
Daarnaast is er een weefproject, waarbij de lokale weefsters een opleiding krijgen.
BILA
Vzw Laafi engageert zich ook voor enkele kleinere projecten om tegemoet te komen
aan onmiddellijke noden van personen, die uit de boot dreigen te vallen bij de grotere
projecten.
1. Na de lagere school
Twee leden van Laafi hebben zich geëngageerd om het schoolgeld van twee
leerlingen, niet toevallig meisjes, die inmiddels met succes middelbaar onderwijs
volgen in Gourcy, voor hun rekening te nemen gedurende hun schoolloopbaan. Wij
verwachten uiteraard nog vragen in die richting in de toekomst.
2. Slechtziende leerling
De 10-jarige Boureima, een verstandige leerling, kan de lessen niet meer volgen,
omwille van een toenemende oogziekte. Laafi zorgde voor een behandeling en een
plaats in een speciale school voor blinden.
Lilie plant in het najaar een bezoek aan Gourcy en Kasseba. Zij wil dan van nabij de
bouw van de klas in Kasseba en aankoop en gebruik van een parabool voor de
kantine begeleiden.
Zij wordt vergezeld van een technicus van ngo Ex-change, die de weefgetouwen in
Gourcy onder handen zal nemen. Zij zal een groep weefsters, met wie ze al gewerkt
heeft, verder opleiden om hun productie te kunnen uitbreiden.

Samenwerking
Op verzoek van directeur Paul Ouedraogo associeerden we onze vzw Laafi met zijn
vzw Rayon d'Espoir. Het kind heet: Association Rayon d'Espoir Laafi, kort AREL.
Lilie maakt deel uit van het bestuur. We hopen dat deze samenwerking tussen Noord
en Zuid vruchtbaar mag zijn en dat ze de meest kwetsbare mensen, de kinderen en
vrouwen uit Kasseba en Gourcy, ten goede komt.

Dank
Twee klaslokalen, schoolgeld voor de meest behoeftige leerlingen, middageten voor
alle leerlingen, elektrische stroom voor de onderwijzers, het zijn een aantal
verwezenlijkingen die voor de kinderen en dorpelingen van Kasseba een wereld van
verschil maken.
Zonder uw hulp was dit niet mogelijk. Een welgemeende dank voor uw milde steun
en sympathie.
Graag eindigen we deze eerste lange nieuwsbrief met een hartelijke groet op z'n
Burkinabees:
Laafi!

Lilie, Hilde, An, Marc, Marlies, Tom, Matias, Leen

vzw Laafi steunt projecten in Burkina Faso.
Overschrijven kan op rekeningnummer 973-0062845-23 van vzw Laafi.
Wij zijn niet gemachtigd fiscale attesten te geven.

Meer info:
http://www.laafi.be

BIJLAGE

Financieel plaatje
Vzw Laafi heeft een rekening' bij NGO Volens, die onze projecten ondersteunt en die gemachtigd
is om fiscale attesten uit te schrijven ( vanaf 40 €). Volens ging de verbintenis aan om alle giften
door te sturen naar de gekozen projecten met aftrek van 5 % voor de administratieve kosten.
Daarnaast is er ook een rekening in België voor de kleinere bedragen die ook naar de projecten
gaan.
Overzicht giften en overschrijvingen van 2009 tot 2011
jaar 2009

+2010

ontvangen giften

€ 6.013,00

overschrijvingen naar buitenlandse rekening

€ 4.350,00

administratieve kosten

– 300,65 €

blijft over

€ 2.922,88

2011
€ 3.095,00

€ 3.095,00

Beschikbaar in maart 2011: 6017,88 €
Overzicht van uitgaven
Jaar

Bedragen

2008 +2009

€ 3.700,00

2010

€ 1.700,00 = 1.071.850 CFA
+33.150 CFA onkosten

Bedrag in detail

Bestemmingen
Bouw van klas in Kasseba
Mossi *

192.000 CFA Schoolgeld Pascaline
(295 €)
(295 €) Schoolgeld Aïcha
40.0000 CFA Oprichting van vzw AREL
(61 €)
470.000 CFA Aankopen van
(723 €) keukenmateriaal voor
schoolkantine

€ 2.650,00 = 1.670.825 CFA
+51.675 CFA onkostennota

1.125.000 CFA Schapenproject
(2338 €)
200.000 CFA Doktersonderzoeken voor
(307 €) blinde jongen
260.000 CFA Zonnepanelen voor de
(400 €) leerkrachten

2011
1 € = 650 CFA

€ 500,00

Staat op de buitenlandse
rekening in Burkina Faso

