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Beste Vrienden, Donateurs en Geïnteresseerden!
Op initiatief en ondersteuning van de prefect, de
burgemeester, de hoge commissaris en de Koning
van Koupéla heeft het de President van Burkina
Faso in 2013 behaagd de voorzitter van de Stichting Steunfonds Sahelprojecten te eren met de
hoogste onderscheiding
“Chevalier de l ‘Ordre National”.

enige aanknopingspunt was de voordracht die
Mies en Huib hadden gegeven bij de Rotaryclub
Haarlemmermeer rond het jaar 2000. Vooral de op
de verhalen uit de Bijbel lijkende Afrikaanse taferelen van herders, velden, schapen, lammetjes en
sterrenhemels van Mies moeten toen indruk hebben gemaakt. Hier speelde Mies’ toneelervaringen
uit haar jeugd een grote rol in. Wij zijn Willem van
der Pijl dankbaar voor de uitnodiging van destijds
aan de Rotaryclub.
Afgelopen zomer hebben wij met heel veel hulp
een 20-foots container gevuld met compressoren,
aggregaten, electro-motoren , magazijnstellingen
en bouwmaterialen. Allemaal zeer nuttige zaken
die wij in Burkina goed kunnen gebruiken bij ons
werk.

Deze prachtige onderscheiding gaat niet alleen
naar de voorzitter , maar ook naar Mies Povel- Visser, die hem altijd met raad en daad bijstaat en
vergezelt naar Burkina en indirect naar ons allen
die als donateurs en als stichtingsbestuur het belangrijke werk van Huib Povel ondersteunen.
In het gortdroge Sahelgebied heeft de stichting in
de 17 jaren van haar werkzaamheid in Burkina Faso
25 stuwdammen gebouwd dan wel gerestaureerd;
8 diepe bronboringen verricht en van waterpompen voorzien; 56 biogasvergisters ondergronds gemetseld; 12 moestuinen met gaas omheind, torpedonetten (‘gabions’) gevlochten om, gevuld met
stenen, de erosie tegen te gaan. Afgelopen winter
is de zanddam opnieuw verhoogd.
De door de extreme natuuromstandigheden Sahelregio wordt tot overmaat van ramp ook door de
klimaatverandering geteisterd: de regentijd wordt
korter maar de regenbuien worden feller en heftiger.
Naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief hebben
drie personen een oplossing ingediend voor het
vraagstuk hoe de vastgelopen steen uit de plastic
buis van een touwpomp los te krijgen. Deze drie
personen zijn beloond met een miniatuuruitgave
van de touwpomp.

Bestuurslid Aad van den Burg heeft via een oproep
in het Algemeen Dagblad 18 handnaaimachines en
8 fietsen verzameld. Veel aan ons geschonken gereedschap hebben wij verdeeld in startersets.
Straatschoffies in het stadje Koupéla krijgen bij Lazare Compaoré de kans om een alfabetiseringscursus te lopen en het diploma mecanicien te behalen. Bij het behalen van het diploma maken de
startersets hun feest compleet.
De container is op 10 november in Ouagadougou
aangekomen, vlak voor de ontwikkelingen die er
voor hebben gezorgd dat er een wisseling van de
macht plaatsvond waarbij de oud president werd
gedwongen zich niet meer herkiesbaar te stellen
en zijn ambt op te geven.
In 2015 gaan we de boorinstallatie van onze steun
en toeverlaat, locatie manager, Joanny Tougma
hernieuwd opbouwen, met behulp van zijn eigen
tandem-asser (aanhanger).
Samen met de stichting Zeewolde-Werelddorpen
gaan we plannen maken om een doorgebroken
stuwdam van 400 meter lengte te renoveren. Hun
landbouwkundige wil met druppel-irrigatie 130
vrouwen aan tuinbouw helpen. Met die renovatie
komen die plannen heel dichtbij hun uitvoering.

Een geheel andere verrassing was een legaat van
11.000 euro uit Hoofddorp. Wij hadden geen enkel
idee wie de overleden goede gever kon zijn. Het

“Alle druppels water
zo helder als kristal
tesamen vormen zij
één grote waterval”
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de toekomst van Burkina Faso

kringloop winkel ‘s-Gravenzande

zanddam gebouwd met hulp SVIK Dirksland
de ‘Silure’ al 12 jaar in gebruik!

touwpomp in gebruik
het beladen van de container
in augustus 2014

Christelijke Basisschool Prinses Juliana Rhoon

Wij danken jullie voor alle financiële steun en acties in het afgelopen jaar en wij zouden het erg waarderen als wij opnieuw op
u mogen rekenen! Ons bankrekeningnummer vindt u onder aan
deze brief. Onze stichting is ANBI1erkend, waardoor uw gift aan
ons voor de belasting aftrekbaar is. Ons ANBI / RSIN nr.
816639565.
Wij (Huib en Mies) gaan begin december 2014 weer naar Burkina Faso voor onze jaarlijkse werkmissie en zijn medio februari
2015 weer terug in Nederland.
Namens het bestuur:
Mies en Huib Povel
Punter 37, 3123 BM SCHIEDAM
hjpovel@hotmail.com
Bericht van de penningmeester:
U kunt u ons jaarverslag en onze jaarrekening over 2014 inzien
via onze website www.dammetjesburkina.nl.
Over 2014 volgt het verslag in de loop van het eerste halfjaar
van 2015.
Zie ook onze face book site: dammetjesburkina.nl .
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Geef ons een zgn. “like” !
Paul (P.P.) Boute, penningmeester,
Calspad 20 3066 TK ROTTERDAM
paulp.boute@kpnmail.nl

foto links: Burkina Faso waardeert ons werk
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