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NIEUWSBRIEF VOORJAAR 2019 
 

25 JAAR DAMMENBOUW! 
 

Beste vrienden! 

Tijdens de vreselijke droogte van de 70-er jaren 
kwam er steeds meer vraag uit de Sahel-regio hoe 
het schaarse regenwater op te vangen? In 1993 
heeft Huib Povel een verkennende tocht gemaakt 
per trein en vouwfiets van Dakar (Sénégal) naar   
Ouagadougou (Burkina Faso), voornamelijk langs 
missieposten van de Witte Paters, vaak de initiatief-
nemers van de aanleg van stuwmeren. In 1994 is 
Huib met de bouw van zijn eerste stuwdam (Dan-
kourou, Mali) begonnen. Inmiddels zijn er zo’n 50 
aangelegd. Het afgelopen jaar (2018) was een top-
jaar door de bouw van zes dammen waarvoor wij 
grandioze steun ontvingen van het Anton Jurgens 
Fonds (AJF) maar ook van ál onze donateurs, u dus! 

 
(aanleg van een van de zes dammen) 

 
Rondom de stuwmeren hebben wij met behulp van 
de lokale bevolking moestuinen aangelegd. Ook 
hebben wij met steun van het AJF veel lokale tuin-
ders verder kunnen opleiden bij het verbouwen van 
groenten.  
 

 
 
Op 25 september 2018 heeft het Waterschap 
Drents-Overijsselse Delta in Zwolle een seminar ge-
houden over het baggeren in Burkina Faso. Dit wa-
terschap heeft een jumelage (een stedenband van 
twee steden) met het waterschap Mouhoun (BF), 

dat geteisterd wordt door dichtslibbende stuwme-
ren. Vele baggerbedrijven waren ook uitgenodigd 
voor de workshops:  

a. Aangepaste/innovatieve technieken van 
baggeren; 

b. Hergebruik van slib en gebruikmaken van 
het hygroscopisch vermogen van de Wa-
terhyacint; 

c. Samenwerking tussen de baggerbedrijven; 
 
Huib heeft daar namens onze stichting voorgesteld 
om met een “big bag” van een kubieke meter,  
(hier op de wagen te zien) opgespannen in een  

 

 
 

stalen kooi en met behulp van een zware lier het 
bagger van de bodem te schrapen. Geen van het 
twintigtal aanwezige baggeraars vond het een goed 
plan. De baggeraars hadden meer fiducie in sterke 
baggerschepen met duwarmen. Onze voorman  
Joanny heeft echter enkele kubieke meters uit een 
stuwmeer geschraapt met zo’n big bag en een pneu-
matische lier. De bagger wordt gebruikt bij het plan-
ten van bomen, de plantgaten van 70 cm. diepte 
worden gevuld met compost, bagger en de zaailing 
(het boompje). Ons baggerschip ‘Silure’ (= meerval) 
wordt dit jaar uitgebreid met een hydraulisch aan-
gedreven snijkop. De bouwer van de Silure, de firma 
Vis uit Raamsdonksveer heeft deze klus aangeno-
men voor 7.500 euro. 
 
Het waterleidingbedrijf Oasen uit Gouda heeft in 
het kader maatschappelijk verantwoord onderne-
men ons daarvoor een donatie gedaan van 2.420 
euro. Wij zijn haar daar zeer erkentelijk voor.  
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VERSTERKING STICHTINGSBESTUUR! 

 
Het bestuur van onze stichting stelt met veel genoe-
gen haar nieuwe bestuurslid voor:  
Prof. Dr. Ir. Nick van de Giessen van de Afdeling Wa-
ter Management van de TU Delft. Hij heeft ervaring 
in het bouwen van dammen in West-Afrika, een 
meer dan welkome uitbreiding! 
 
De Stichting Verenigd in Kracht (SVIK) uit Dirksland 
is al van voor onze oprichting een enthousiast sup-
porter van ontwikkelingsprojecten in Mali en Bur-
kina Faso. Op 5 september 2018 hebben we SVIK 
onze dankbaarheid kunnen tonen met de schenking 
van een schilderij van de hand van Marijke Munten- 
van Mook. Op dit schilderij zijn de door SVIK ge-
steunde waterprojecten, gebouwde scholen, tuin-
bouw, graanmolens en stuwdammen verbeeld. 
 

2019 
 
In 2019 gaan wij ons voornamelijk toeleggen op 
het baggeren van de bestaande meren en het altijd 
hoognodige onderhoud van dammen, maar ook 
het planten van bomen, daartoe eens temeer geïn-
spireerd door een artikel in de Volkskrant van 
maandag 7 januari 2019. 
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MIES POVEL- VISSER 

 
Op onze face book site hebben wij een Albelli album 
geplaatst met foto’s van Mies Povel-Visser (u kunt 
dit vinden door terug te scrollen tot 12 oktober 
2018), waarin u een overzicht van haar Afrikaanse 
jaren tot 2017 vindt, waaraan zij veel vreugde heeft 
beleefd. Het gaat naar omstandigheden redelijk met 
haar, ze verblijft nu in een verpleeghuis in haar 
woonplaats Schiedam.  

 
 
Namens het bestuur:  
Huib Povel, voorzitter 
 
Onze stichting is als ANBI1erkend waardoor uw 
gift aan ons voor de belasting aftrekbaar is.  
Onze rekening bij ING Bank heeft het volgende 
nummer: NL68 INGB 0000 008981.  
U kunt ons jaarverslag en jaarrekening over 
2017 (en voorgaande jaren) inzien via onze 
website www.dammetjesburkina.nl. Over 2018 
volgt het verslag in de loop van het eerste half-
jaar van 2019. U kunt deze stukken eventueel 
ook opvragen bij onze penningmeester (zie 
hieronder). 

 face book: dammetjesburkina.nl 
Bekijk ook onze facebook site: dammetjesburkina.nl 
! Heeft u ons al een “like” gegeven? 
Het bestuur verricht haar werkzaamheden zonder 
enige vergoeding in wat voor vorm dan ook. 
Onze gegevens op een rij: 
H.J. (Huib) Povel, voorzitter,  
Punter 37 3123 BM  SCHIEDAM 
hjpovel@hotmail.com ; 
P.P. (Paul) Boute, penningmeester, 
Calspad 20  3066 TK  ROTTERDAM 
paulp.boute@kpnmail.nl    
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