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Stichting De Mangoboom

NIEUWSBRIEF 42 – FEBRUARI 2021
Beste vrienden van De Mangoboom!
Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid bij onze
stichting. Nu het voorjaar in Nederland zich langzaam
aandient, is het weer een goed moment voor een update
uit Burkina Faso, waar de heetste periode van het jaar is
begonnen.
WARMTE IN DE KLAS
Zo was het al in februari buitengewoon warm. De
temperatuur steeg tot 40 graden in de schaduw. Dat is
bijzonder voor deze tijd van het jaar. Normaal is het nu
koeler. Maar dit jaar lijkt het wel voortdurend heet. Op
school hebben de kinderen er ook veel last van. In
Burkina Faso zijn de schoolklassen groot, tot wel 100
kinderen per klas. De klaslokalen zijn daarentegen erg
klein. In combinatie met de weersomstandigheden
maakt dit concentratie praktisch onmogelijk. De lessen
zijn om die reden in twee blokken verdeeld: één blok
’s ochtends en één ’s avonds. Dit helpt iets, maar ideaal is
het zeker niet.
Daarnaast zorgen de coronabeperkingen ook voor extra
problemen. Door de schoolsluiting lopen de kinderen
achter op het lesprogramma. Op dit moment wordt
schooljaar 2019-2020 nog ingehaald. Dit terwijl schooljaar 2020-2021 alweer bijna op z’n eind loopt.

IKMATOU WIL OOK NAAR SCHOOL
Ondanks het warme weer is Ikmatou, net als sommige
andere kleintjes in het kindcentrum, jaloers op de grote
kinderen. Zij wil ook naar school. Zodra de grotere
kinderen terugkomen van school pikt Ikmatou met haar
vriendjes hun schooltassen in. Samen spelen ze dan in de
tuin dat ze van school naar huis lopen.
Ikmatou wil graag naar school toe, maar is vijf jaar oud.
In Burkina Faso gaan de kinderen pas vanaf hun zevende
jaar naar school. Ikmatou heeft echter nog geen idee wat
de grote kinderen op school allemaal doen. Spelen in elk
geval niet.
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PAASUITSTAPJE

VERTREK

Begin april is het weer Pasen. De kinderen hebben dan
ook een week vakantie. Op dit moment maken we
plannen om met de schoolgaande kinderen een uitstapje
te maken naar een dam zo’n 15 kilometer verderop. De
dam is recent aangelegd om het water in de regentijd op
te sparen voor gebruik in de droge tijd.

Naast nieuwe gezichten in het kindcentrum is er onlangs
ook weer een kindje herenigd met de eigen familie.
Adizata woonde bij ons sinds 2017 en is nu vier jaar oud.
Een oma van Adizata zal de zorg voor haar kleinkind op
zich nemen. Dit is positief want we geloven dat
gezinsleven (in wat voor vorm dan ook) vele malen beter
is voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Op de
foto ziet u Adizata in het rode jurkje.

De kinderen verheugen zich er al enorm op. Om bij de
dam te komen, moeten we met de bus. Dat is op zichzelf
al iets om naar uit te kijken.
CULTURELE WEKEN
Ali zit in de brugklas
van het lyceum. Om
studenten een afwisselend programma
aan
te
bieden
worden er ieder jaar
ook enkele culturele
activiteiten georganiseerd. Ali maakt in
het kader van deze
activiteiten deel uit
van een theatergezelschap. Hij mocht met
zijn groep deelnemen
aan de jaarlijkse regionale competitie tussen diverse
opleidingen. Hiervoor moest Ali naar een dorp 30
kilometer verderop afreizen. Zover reizen kinderen
vrijwel nooit van het centrum vandaan. Ali’s groep deed
het erg goed en werd uiteindelijk derde. We zijn allemaal
erg trots op dit resultaat. Goed gedaan, Ali!
NIEUW KINDJE
Issa is een nieuw kindje in het kindcentrum. De moeder
van Issa had het moeilijk en heeft zelfmoord gepleegd.
De kinderbescherming heeft Issa daarna bij ons bracht.
Issa was toen 17 dagen oud. Sanata is de verzorgster van
Issa en is verantwoordelijk voor alle zorg voor haar. Ieder
kind dat bij ons gebracht wordt krijgt persoonlijk een
verzorgster toegewezen. Dit wordt gedaan om de
kinderen te ondersteunen bij een veilige hechting.

DIGITAAL BIJDRAGEN
Met de Givt-app op uw telefoon
kunt u de QR-code hiernaast
scannen. Als u deze nieuwsbrief
digitaal leest, kunt u ook op de
afbeelding ‘klikken’.
Uiteraard kunt ons ook via de
website ondersteunen.
http://demangoboom.nl/eenmaligebijdrage

DANKEN EN BIDDEN
Bid dat de temperatuur in Burkina Faso wat
draaglijker wordt zodat de kinderen weer goed naar
school kunnen.
Bidt voor Issa dat zij zichzelf goed zal kunnen
ontwikkelen in het kindcentrum. Dank dat Adizata
terug naar haar familie kan gaan.
HARTELIJK DANK VOOR UW BETROKKENHEID EN STEUN
DOOR UW GEBED EN GIFTEN!

