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Stichting De Mangoboom 

NIEUWSBRIEF 21 – AUGUSTUS 2017

Beste vrienden van De Mangoboom! 

Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid bij onze 

stichting. Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief met 

de laatste informatie over onze kinderen in Burkina 

Faso. 

NIEUWE KINDEREN 

Onlangs belde de commissaris van politie ons op met 

de vraag of wij ons konden ontfermen over twee 

kinderen: een meisje van een jaar of 5 en een jongetje 

van 1 jaar oud. Ze werden beiden ’s ochtends niet ver 

van het dorp aangetroffen. 

De beide kinderen zaten naast hun moeder, die kort 

ervoor was vermoord. Er waren twee mannen op 

motorfietsen gekomen, zo vertelde het meisje later, die 

hun moeder met stokken doodsloegen. Het lichaam van 

de moeder was toegetakeld, vermoedelijk om organen 

daaruit te nemen. Die worden in Burkina Faso gebruikt 

voor animistische rituelen. 

 

Toen de omstanders de kinderen vonden, dronk het 

jongetje uit de borst van zijn dode moeder. Het meisje 

had haar jurk uitgetrokken en was bezig om daarmee 

het bloed van haar moeders lichaam te vegen. 

De kinderen zijn door ons opgevangen en waren eerst 

behoorlijk overstuur. Gelukkig maken ze het nu naar 

omstandigheden goed. Toen ze in het centrum 

aankwamen hebben ze eerst flink gegeten. Daarna pas 

lukt het het meisje om te praten. Er wordt op dit 

moment door de autoriteiten gezocht naar de familie. 

DOKTER 

Onze kinderen houden erg 

van spelen. Vooral van 

voetbal. En zoals overal 

gebeuren er dan ook wel 

eens ongelukjes. En 

natuurlijk zijn er ook andere 

dingen die een bezoek aan 

de dokter nodig maken. 

Zo ook Ezechiël. Zijn knie 

zwol op een gegeven 

moment behoorlijk op. Hij 

kon er niet meer mee 

lopen. In het ziekenhuis 

heeft een arts er gelukkig 

iets aan kunnen doen.  

STAGIAIRE 

Gedurende de zomermaanden is er een stagiaire in het 

weeshuis, Christine. Zij is moeder van twee kleine 

kinderen. Haar man was een Burkinese zendeling in 

Senegal, maar hij is vorig jaar na een verkeersongeluk 

overleden. Christine is toen met haar kinderen naar 

Burkina teruggekeerd. 

Onze lokale partner heeft daarop besloten haar te 

helpen door haar in te schrijven voor een opleiding 

kinderverzorging. Een stage vormt een onderdeel 

daarvan. Niet alleen Christine leert trouwens van de 
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stage, maar ook de andere verzorgers in het weeshuis 

hebben profijt van haar kennis. 

 

VERTROUWEN IN DE TOEKOMST 

De medewerkers van het weeshuis zien de toekomst 

zonnig tegemoet. Dat blijkt eruit dat men onlangs in de 

moestuin een baobab-boom heeft geplant, een boom 

die wel 1000 jaar oud kan worden. Over 20 jaar kunnen 

(pas) de eerste vruchten worden verwacht… 

Hieronder een foto van de geplante boom (tussen de 

maïs) en daarnaast een plaatje van hoe de boom er 

over een paar honderd jaar ongeveer uit zou kunnen 

zien, mocht u dan toevallig eens langskomen. 

`  

EVEN VOORSTELLEN: ALI GUIGMA 

Mogen we u voorstellen aan Ali? Ali is 12 jaar en de 

zoon van een moeder met psychische problemen. Zij 

zwerft rond in het dorp maar kan niet voor haar twee 

kinderen zorgen. Naar verluidt is ze ooit vanuit 

Ivoorkust gekomen.  

In 2014 heeft de lokale overheid ons gevraagd om Ali 

en zijn zus in het weeshuis op te nemen. We zijn op 

zoek gegaan naar familie. We hebben daarop, na lang 

zoeken, de familie van zijn zus gevonden. Zij is 

vervolgens daarnaar teruggegaan. Ali is van een andere 

vader, die nog steeds onbekend is. 

 

Omdat het beter is dat Ali ook in een gezinssituatie 

wordt onderbracht, hebben we voor hem een gastgezin 

gezocht. In september zal hij daarnaar verhuizen. Hij 

heeft al met hen kennisgemaakt en ziet er erg naar uit.  

Op school doet Ali het heel goed. Van zijn klas is hij de 

leerling met de op twee na hoogste cijfers (in zijn klas 

zitten 45 kinderen). Volgend jaar gaat hij naar een klas 

die ongeveer overeenkomt met groep 6 van onze 

basisschool. 

DANKEN EN BIDDEN 

 Uw gebed is nodig voor de twee kinderen die hun 

moeder op een vreselijke manier hebben verloren. 

Dat zij zich veilig en geliefd voelen in het weeshuis, 

dat zij dit trauma ooit kunnen verwerken en dat 

hun naaste familie gevonden zal worden. Bid om 

Gods nabijheid en zegen voor hen. 

 Dank voor Christine dat zij haar kennis kan delen 

met de medewerkers van het weeshuis. Bid dat zij 

haar opleiding succesvol kan afronden. 

 Bid ook voor Ali, dat hij zijn plekje kan vinden in 

zijn gastgezin en zich daar welkom en geliefd voelt. 

HARTELIJK DANK VOOR UW BETROKKENHEID EN 

STEUN DOOR UW GEBED EN GIFTEN! 

Namens de kinderen in Ipelcé.  


