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Stichting De Mangoboom 

NIEUWSBRIEF 28 – OKTOBER 2018

Beste vrienden van De Mangoboom! 

Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid bij onze 

stichting.  In deze herfstperiode, nu de temperaturen 

dalen, ontvangt u de laatste berichten uit het immer 

warme Burkina Faso. 

DE VAKANTIETIJD ZIT EROP 

De vakantie zit er voor de kinderen weer op. De 

afgelopen maanden konden de kinderen lekker 

uitrusten. En hebben ze naar hartenlust kunnen 

meehelpen in de keuken… 

 

Of in de tuin. Juist in de regentijd is daar veel te doen. 

Alles groeit ook als kool. In een paar maanden tijd 

verandert de kale grond in een waar oerwoud… 

 

In de regentijd blijft het warm, dat wil zeggen: boven de 

dertig graden. Wel is er op sommige dagen weinig zon. 

Dat betekent dat zonnepanelen te weinig elektriciteit 

opwekken om de pomp te laten draaien. De watertoren 

geeft daarom in deze periode minder water. Wat er 

tekort is, wordt aangevuld met handkracht: 

 

DE KINDERBEDDEN 

Goed nieuws: de kinderbedjes zijn aangekomen! 

Dankzij uw bijdrage hebben we nieuwe bedden voor de 

allerkleinsten kunnen aanschaffen alsmede nieuw 

beddengoed. De kinderen zijn er heel blij mee (hoewel 

de baby’s er gewoon heerlijk in liggen te slapen). 

 

ZIEKENHUISBEZOEK 

De afgelopen zomer zijn een aantal kinderen in de 

kliniek opgenomen geweest. Meestal konden ze snel 

weer terug naar huis. Sommigen hadden speciale 

gezondheidsproblemen. Daarvoor hebben wij contact 

gezocht met gespecialiseerde artsen in de hoofdstad. 

Ziekenhuisopnames en het heen- en weer gereis zijn 

intensief en vragen veel van het personeel.  
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EEN ‘MASTER’ 

Onlangs heeft onze directrice haar Master opleiding 

‘Projectmanagement’ aan het Institut Africain de 

Management in Ouagadougou afgerond. Ze heeft voor 

een commissie haar scriptie verdedigd die handelt over 

hoe je op een structurele en duurzame manier hulp aan 

kinderen in moeilijke omstandigheden kunt organi-

seren. We feliciteren haar met het behalen van haar 

academische graad! 

 

HOE U KUNT HELPEN 

Regelmatig krijgen wij de vraag hoe Stichting De 

Mangoboom kan worden geholpen. Daarom hieronder 

een aantal ideeën hoe u de kinderen kunt onder-

steunen: 

 De belangrijkste vorm van ondersteuning is 

financieel. Dat heeft een heel praktische reden: 

transport van goederen vanuit Nederland naar 

Burkina Faso is erg duur. Wij kopen het overgrote 

deel van de benodigdheden daarom lokaal.  

 U kunt financieel bijdragen door het overmaken 

van een gift op onze bankrekening of door het 

inschrijven op één van de ‘pakketten’: kind-

sponsoring, een ontwikkelingspakket, een medisch 

pakket of een babypakket. In dat geval draagt u 

maandelijks aan het werk voor de kinderen bij. 

 Heel specifieke spullen worden vanuit Nederland 

verzorgd en naar het kindcentrum gebracht. Als u 

nog een goed werkende (lichte) laptop hebt of een 

(degelijke) mobiel die u niet meer gebruikt, kunnen 

die een prima tweede bestemming krijgen bij het 

lokale team. 

 Verder zijn er mogelijkheden voor bedrijven die 

een bestemming zoeken voor bijvoorbeeld het 

kerstproject of ondernemers die iets speciaals voor 

de kinderen willen doen.  

 Af en toe hebben we speciale projecten waarvoor 

we afzonderlijk geld inzamelen (zoals het 

beddenproject afgelopen zomer). 

 Stichting De Mangoboom is geregistreerd als ANBI-

instelling, wat mogelijkheden biedt voor fiscale 

aftrekbaarheid. Er zijn nog ruimere fiscale 

mogelijkheden als u voor langere tijd periodieke 

giften wilt doen of een legaat opstelt.  

 Last but not least kunt u ondersteunen door uw 

gebed. Ons werk voor de kinderen is best moeilijk; 

er zijn veel meer ‘uitdagingen’ dan wij in onze 

nieuwsbrieven kunnen vermelden. We zijn dan ook 

voor 100 % afhankelijk van de zegen en genade van 

God. We nodigen u uit om hiervoor mee te bidden. 

Als u hierover meer wilt weten of als u een actie wilt 

organiseren en het fijn vindt om daarvoor een speciaal 

doel te hebben, neemt u dan contact met ons op. 

DANKEN EN BIDDEN 

 Wij zijn dankbaar dat wij nieuwe kinderbedjes 

hebben kunnen aanschaffen en dat de kinderen nu 

een fijn en veilig plekje hebben om uit te rusten.  

 Blijf bidden voor de gezondheid van de kinderen en 

het personeel. Denkt u dan ook aan de artsen en 

verpleegsters in de kliniek en het ziekenhuis? En 

aan de beschikbaarheid van medicijnen? 

 Dank voor de zegeningen die God al gegeven heeft 

en bid voor zijn zegen in de toekomst. Zodat wij de 

‘uitdagingen’ die we tegenkomen, op de juiste 

manier kunnen oplossen. 

HARTELIJK DANK VOOR UW BETROKKENHEID EN 

STEUN DOOR UW GEBED EN GIFTEN! 

Namens de kinderen in Burkina Faso.  


