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Stichting De Mangoboom 

NIEUWSBRIEF 22 – OKTOBER 2017

Beste vrienden van De Mangoboom! 

Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief met de laatste 

berichten uit Burkina Faso. Deze nieuwsbrief staat in het 

teken van de kinderen die het weeshuis hebben kunnen 

verlaten. Kijkt u met ons mee naar hoe het hen vergaat? 

FAMILIES EN GASTGEZINNEN 

In de zomer van 2016 zijn we begonnen met het terug-

brengen van kinderen naar hun familie. In samenwerking 

met Action Sociale (de kinderbescherming) hebben we 

familieleden opgespoord en kinderen kunnen terug-

plaatsten. Deze zomer zijn we daarmee doorgegaan.  

Misschien vraagt u zich af waarom dit alleen in de zomer 

gebeurt? Dat heeft ermee te maken dat kinderen niet 

gedurende het schooljaar van school kunnen wisselen. 

Ze moeten dan tot oktober wachten om in de nieuwe 

klas te kunnen worden ingeschreven. 

Inmiddels hebben 23 kinderen zo het weeshuis verlaten. 

Dat vraagt trouwens een zorgvuldig proces. Voordat de 

kinderen vertrekken, hebben we de families bezocht om 

te beoordelen in hoeverre de kinderen daar passen. 

Soms blijkt een familie dan niet geschikt, zoals in het 

geval van een leergierig meisje dat terecht zou komen op 

een eenzame boerderij, ver weg van alle scholen. In 

zulke gevallen zoeken we naar andere oplossingen. Kin-

deren komen dan bijvoorbeeld bij opa’s en oma’s, ooms 

en tantes of oudere broers en zussen, als ze die hebben. 

SAFIATA 

Safiata is het meisje van een jaar of 5 wier moeder voor 

haar ogen werd vermoord. Daarover heeft u in de vorige 

nieuwsbrief kunnen lezen. We hebben goed nieuws over 

haar: haar vader is gevonden! 

Haar vader woont in een buitenwijk van Ouagadougou. 

De moeder van Safiata is niet lang na de geboorte van 

het meisje bij hem weggegaan. Haar vader heeft zijn 

dochter sindsdien niet meer gezien. We hebben hem 

samen met Safiata bezocht. Hij kan zelf niet goed voor 

het meisje zorgen, maar Safiata kan wel bij haar oom en 

tante komen wonen. Die wonen bij haar vader om de 

hoek. Ongeveer wanneer u dit leest, zal ze naar haar 

familie terugkeren. 

 

Vind u ook niet dat Safiata erg op haar vader lijkt? Het 

gebeurt geregeld dat de familie die we bezoeken ons wil 

bedanken. De gebruikelijke manier om dat te doen is om 

een kip cadeau te geven. Dat heeft Safiata’s familie ook 

gedaan – de kip banjert nu in het weeshuis rond. 

 

Ten slotte nog dit: Voor Safiata is het moeilijk om te 

verwerken wat er is gebeurd. Ze is vaak verdrietig. En nu 
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ze gescheiden zal worden van haar broertje – hij heeft 

een andere vader – komt er een nieuw afscheid. We 

zullen haar in de eerste tijd vaak blijven bezoeken om te 

kijken hoe het met haar verder gaat. 

ALI (VERVOLG) 

Eén kind is in een gastgezin gekomen, omdat zijn familie 

spoorloos bleef: Ali. Ook over hem hebt u in de vorige 

nieuwsbrief kunnen lezen.  

We hebben Ali in zijn nieuwe familie bezocht en zijn blij 

te kunnen melden dat het erg goed met hem gaat. 

Omdat de school ver weg is, heeft hij een fiets van ons 

gekregen. Hij voelt zich in het gezin prima thuis en 

noemt zijn pleegmoeder zelfs al ‘mama’. 

 

SCHOOL 

Het is oktober, dus de scholen zijn voor de kinderen weer 

begonnen. Waar nodig begeleiden we de kinderen ook 

dit jaar bij hun huiswerk. 

 

ARMOEDE EN HONGER 

Het was helaas een droge zomer. De oogst valt tegen. 

Het overgrote deel van de mensen in Burkina Faso is arm 

en afhankelijk van wat het land oplevert. Dat betekent 

dit jaar dus voedselschaarste en nog meer honger voor 

de veel mensen. 

 

Voor de kinderen die naar hun familie zijn teruggekeerd, 

is onze hulp niet gestopt. We bezoeken hen regelmatig 

en blijven hen, waar nodig, ondersteunen. Dat doen we 

in eerste instantie door te helpen met het betalen van de 

schoolkosten en de medische kosten voor de kinderen. 

Maar als honger een probleem wordt, kunnen we niet 

van een afstand blijven toekijken… Helpt u mee om 

nieuwe sponsors te vinden die ons werk mogelijk 

maken? 

DANKEN EN BIDDEN 

 We zijn dankbaar dat we Safiata’s vader hebben 

gevonden en dat zij bij haar oom en tante kan 

wonen. Wilt u bidden dat Safiata ruimte krijgt om 

het trauma te verwerken en om te gaan met alle 

veranderingen? Bidt ook voor haar broertje, dat hij 

straks ook een veilig plekje kan vinden. 

 We zijn dankbaar dat er inmiddels 23 kinderen 

konden terugkeren naar hun familie. Bidt dat ze zich 

in hun nieuwe gezin geliefd mogen voelen en 

nieuwe vriendjes en vriendinnetjes krijgen. 

 We vragen uw gebed ook voor de komende 

winterperiode, waarin voedsel duur zal worden. Dat 

men naar elkaar zal omzien en elkaar zal helpen.  

HARTELIJK DANK VOOR UW BETROKKENHEID EN STEUN 

DOOR UW GEBED EN GIFTEN! 

Namens de kinderen in Burkina Faso.  


