
Nieuwsbrief VZW Benesa
Wij geloven in de kracht van sociale ontwikkelingsprojecten met een 

duurzaam karakter te Burkina Faso, u ook?

Onze allerbeste wensen voor 
2023!

Bsr la soiree burkinabe ca ces bien passe vraiment jai vue les 
photos sa fair plaisir merci bcq et boncourager felicitatation a 
tour  le group que je les salu tous merci  bon soiree »
Whatsapp-bericht van Madi Kaboré,  président de l’asbl 
Benesa à Sabou



Hartelijk dank aan alle aanwezigen op onze Spaghettidag op 
zaterdag 26 november 2022.  De afwezigen misten we.  We 
blijven graag met jullie in contact. 
Dit jaar was het de eerste keer dat we de cafetaria van de 
Neerlandschool in Wilrijk  gebruikten. Het was een leuke ervaring.  
De locatie is gezellig en straalt een zekere gemoedelijkheid uit.  
Volgend jaar gaat de BENESA-dag door op zaterdag 18 november 
2023 in dezelfde zaal.
 
Zaterdag 18 maart 2023 gaat na Corona tijdperk opnieuw de 
BENESA-QUIZ door in de sportzaal van de Neerlandschool.
 
Voor 2023 overwegen we regelmatiger een nieuwsbrief te sturen.  
Het verbetert ons contact met jullie.  We informeren jullie nog beter 
over de stand van zaken van de school voor peuters en kleuters, 
 van het tuinbouwproject en van de toestand in Burkina Faso.

Voor de peuter- en kleuterschool kocht het “Comité de 
Gestion” (schoolbestuur) nieuwe boekjes.  Wij zorgen dat de 
begeleid(st)ers de nodige vorming krijgen om goed met het nieuwe 
lesmateriaal te kunnen omgaan.
Voor het nieuwe schooljaar zijn er minder kinderen ingeschreven.  
De voornaamste reden is de stijgende armoede en levensduurte.  
Dat maakt dat ouders,  hoe miniem de schoolbijdrage ook is, niet 
altijd in de mogelijkheid zijn dit bedrag te betalen.  Op een volgende 
vergadering moeten we bespreken wat we kunnen doen.
Door het zeer intensieve en late regenseizoen is de weg naar de 
school ondergelopen en moeilijk doorwaadbaar;  zelfs voor fietsen 
en bromfietsen is de weg te modderachtig.  We bekijken als vzw 
Benesa wat mogelijk is.
 
En dan de politieke toestand in Burkina Faso. 
Dit land haalt nauwelijks de kranten of televisiejournalen.  De 
tweede staatsgreep dit jaar in 8 maanden tijd stort het land in een 
politieke chaos.  De vermoedelijke reden is de onmacht van de 
militairen om de jihadistische terreur (vooral in het noorden) te 
kunnen uitschakelen.  In Mali,  noordelijk grensland van Burkina 
Faso,  deed de president een beroep op het Russische 



huurleerlingenleger van de Wagner-groep.  Thans vernamen we dat 
de militaire overgangsregering in Mali alle activiteiten verbiedt van 
NGO’s* die Frankrijk financieert of steunt.  Ook de Franse 
humanitaire hulporganisaties moeten het land verlaten.  In Burkina 
Faso is het nog niet zo ver.  Het land kent echter veel ontheemden 
door de jihadistische terreur.  De nood aan hulp op het vlak van 
gezondheid,  voedsel (ons tuinbouwproject) en onderwijs is zeer 
groot.  Vandaar dat we ons graag blijven inzetten,  dank zij jullie 
steun. 

Meer hierover kan je lezen op https://lefaso.net/ een gratis website 
die informatie geeft over de actualiteit in Burkina Faso.

Tot slot : Je kan ons financieel steunen door bijvoorbeeld vanaf 1 
januari 2023 (dat is al snel) een bestendige opdracht te geven op 
bankrekening BE84 4358 0341 0159 van NGO Via Don Bosco met 
de uitdrukkelijke vermelding “5279 Bisongo Sabou – Attest aub”.  
Door maandelijks minstens 3,50 € te storten of jaarlijks 42 € wordt 
uw gift fiscaal aftrekbaar!

«Ce n’est pas parce qu’une mouche ne devient pas une abeille 
qu’un pauvre ne peut pas devenir roi» (spreekwoord van de Mossi,  
de grootste etnische groep in Burkina Faso).

DANKJEWEL!

 NGO = niet-gouvernementele organisatie – organisaties die, 
 zonder het doel winst te maken,  onafhankelijk van nationale 
overheden werken;

https://benesa.us12.list-manage.com/track/click?u=93e48fcf837755695a4378875&id=93c530c088&e=b76e3f164a

