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Stichting De Mangoboom 

NIEUWSBRIEF 33 – AUGUSTUS 2019

Beste vrienden van De Mangoboom! 

Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid bij de kin-

deren in Burkina Faso. Hierbij ontvangt u weer een 

nieuwsbrief met de laatste informatie. 

REGENTIJD 

’t Is regentijd in Burkina. Het woord ‘regen’ is overigens 

een wat milde beschrijving van de hoeveelheid water 

die dan uit de lucht kan komen. Voor de moestuin en 

de akkers is regen meer dan welkom.  

 

Het is bijzonder want het blijft dit jaar in de regentijd 

heel heet, met temperaturen tot 42 graden. Tijdens 

buien kan het flink afkoelen, tot wel 25 graden. Voor 

sommige kinderen is dit een goed moment om een 

lekkere jas te zoeken… 

 

VAKANTIE 

Met ingang van 1 juli zijn de scholen dicht. De kinderen 

hebben zomervakantie. Op het centrum is het een 

moment van rust. Er is gelegenheid om andere dingen 

te doen dan normaal. Zoals helpen in de keuken of 

lekker spelen, met wat er maar voorhanden is. 

 

Er zijn zelfs sommige kinderen die de vakantie 

gebruiken om hun schoolboeken nog eens door te 

nemen (!). De zomervakantie duurt best lang – begin 

oktober beginnen de scholen pas weer – dus het is fijn 

als je zo wat bijhoudt…  

 

Overigens zijn de voorbereidingen voor het nieuwe 

schooljaar inmiddels in gang gezet. Er worden al de 

nodige spullen aangeschaft. 
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TEGENVALLER 

Onlangs kregen we het bericht dat er enkele zonne-

panelen kapot zijn. Het zijn panelen die de pomp van 

elektriciteit voorzien. De problemen zijn intern en 

worden mogelijk veroorzaakt door fabricagefouten. In 

ieder geval werkt de pomp nu op halve kracht… 

 

Minder elektriciteit betekent minder water. En dat 

betekent ook minder moestuin. We hebben daarom 

besloten om meteen nieuwe panelen aan te schaffen, 

ook al is onze begroting krap. Binnenkort gaat de 

regentijd ook weer over in een droge, hete periode. 

Dus genoeg water is van levensbelang. 

OVER DE STICHTING 

Stichting De Mangoboom bestaat inmiddels ruim vijf 

jaar. We hebben veel voor de kinderen weten te 

bereiken. Er is in Burkina Faso een heel team dat zich 

elke dag voor de kinderen inspant.  

Minder zichtbaar is dat wat er in Nederland gebeurt. 

Als stichting zijn we voortdurend in contact met het 

lokale team. Als er kinderen ziek zijn of in geval van 

andere zorgen, zijn we de eersten die hiervan horen. 

Waar mogelijk proberen we van afstand ‘met raad en 

daad’ te helpen. Zoals bijvoorbeeld bij het recente 

probleem met de zonnepanelen. 

Ook zetten we ons in om de financiële stromen goed te 

laten lopen. We zijn door de belastingdienst als 

Algemeen Nut Beogende Instelling (‘ANBI’) erkend en 

dat vraagt zorgvuldigheid en transparantie. Als bestuur 

vergaderen we regelmatig. Verder houden we twee 

maal per jaar op een zaterdagmorgen een uitgebreide 

vergadering met onze Raad van Toezicht. 

Stichting De Mangoboom ontvangt verder geen 

subsidie van de overheid. We zijn geheel afhankelijk 

van giften. Uw betrokkenheid is daarom ook essentieel. 

 

DIGITAAL BIJDRAGEN 

Het is nu mogelijk om via de 

nieuwsbrief bij te dragen aan 

het werk van de stichting 

door samenwerking met Givt.  

Als u al een Givt account bezit 

en de Givt app op uw telefoon 

geïnstalleerd is, kunt u de QR-

code hiernaast scannen. 

Als u deze nieuwsbrief digitaal 

leest, kunt u ook op de afbeelding ‘klikken’. U komt dan 

op de pagina van Givt terecht. 

U kunt ons overigens ook via onze website onder-

steunen (http://demangoboom.nl/eenmalige-bijdrage).  

DANKEN EN BIDDEN 

 We vragen uw gebed voor de start van het nieuwe 

schooljaar. Bid u met ons voor goede leerkrachten 

en de beschikbaarheid van voldoende materialen? 

 Voedsel is van levensbelang. We vragen uw gebed 

voor een goede opbrengt van de moestuin en de 

akkers, zodat er geen tekorten zullen ontstaan. 

 We zijn dankbaar voor de vele mensen die bij het 

werk voor deze kinderen betrokken zijn, zowel in 

Burkina Faso als in Nederland. Wilt u bidden voor 

Gods leiding bij alle beslissingen (groot en klein) 

die genomen moeten worden? 

HARTELIJK DANK VOOR UW BETROKKENHEID EN 

STEUN DOOR UW GEBED EN GIFTEN! 

Namens de kinderen in Burkina Faso.  

KERSTPROJECT? 

We zijn op zoek naar één of meer bedrijven, scholen 
of verenigingen die nog een kerstproject zoeken. U 
kunt dan iets speciaals voor de kinderen in ons 
centrum doen.  

Bent u geïnteresseerd? Neem dan met ons contact 
op via fondsen@demangoboom.nl.  
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