NIEUWSBRIEF VOORJAAR 2021
Beste vrienden!
Wisseling van het bestuur.
Eind 2020 hebben Paul Boute, Wim Leijendekkers, Aad van der Burg en Nick van de Giesen
afscheid genomen uit het bestuur. Na 20 jaar
was het tijd voor vers bloed. Huib bedankt allen voor hun enorme inzet de afgelopen jaren, de stichting is gegroeid en in BF zijn veel
projecten tot een goed einde gebracht ook is
de lokale bevolking dankzij hun inzet voor de
stichting gezonder en hebben een beter vooruitzicht i.v.m. schoon drinkwater, groentetuinen die gemaakt zijn.
De nieuwe penningmeester David Klein en de
secretaris Andrew Brom hebben erg veel zin
om de stichting te ondersteunen.
Andrew is een neef van Huib, hij is in 2017
naar Burkina Fasso gegaan en heeft met eigen
ogen gezien wat Huib voor elkaar heeft gekregen, samen met u als donateur en diverse organisaties die helpen om projecten te doen
slagen is het echt mooi om de stichting te kunnen helpen, zegt Andrew. David is boekhouder
en penningmeester. Deze functie is op zijn lijf
geschreven, hij wil graag de stichting helpen
en zijn visie om dit doel nieuw leven in te blazen komt als geroepen.
Op 22 maart 2019 is Mies Povel-Visser helaas
overleden aan de gevolgen van de ziekte van
Alzheimer.
MIES EN HAAR LAATSTE STAPPEN IN AFRIKA

Mies heeft 21 jaar lang de missies verrijkt met
haar liefde voor de mensen.

Door haar enthousiasme had ze het vertrouwen van de dorpsgemeenschappen gewonnen.
Ook moesten wij onlangs afscheid nemen van
ons oud-bestuurslid Bert Kaptein die op 2
maart jl. op 80-jarige leeftijd overleed. Wij gedenken ook in hem een trouwe adviseur en
denken aan hem in dankbaarheid terug.
Door het overlijden van Mies heeft Huib het
afgelopen jaar wat minder tijd besteed aan
het delen van informatie en daarom willen we
op korte termijn de website updaten, vaker
een nieuwsbrief sturen over de huidige ontwikkelingen in Burkina Faso, want daar gaat
alles gewoon door. We hebben wekelijks contact. We zullen het team aan u voorstellen en
in het bijzonder Joanny Tougma, want hij is de
drijvende kracht voor de stichting ter plaatse.
De Facebook pagina zal weer actief worden
onder dezelfde naam en we zullen regelmatig
informatie delen. Het is ook leuk om de medewerkers in Burkina Faso met u kennis te laten
maken, want Joanny is ook actief op Facebook.

Joanny Tougma

Team van
werknemers die aan de projecten werken, iedere ochtend is er eerst een ochtendgebed met
elkaar.
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Landbouw en Puttenproject
Het prachtige ‘Projet Intégré de développement Agricole, productif et durable’ wat
dankzij een grote financiële bijdrage van het
Anton Jurgensfonds begin 2020 in samenwerking met het OCADES en Joanny namens onze
lokale zusterorganisatie FAS werd aangevangen is nog in volle gang en verloopt zoals gepland. Het project wordt inmiddels gemonitord door de Antwerpse Stichting AFRANT, zodat wij ons met het onderhoud en de bouw
van nieuwe dammen kunnen bezighouden.

de onrust op veiligheidsgebied heeft de bevolking het zwaar en zijn ons werk en de vruchten ervan van dubbel groot belang.

Onze meer dan hartelijke dank alvast! Wij zullen uiterlijk 30 juni 2021 onze jaarrekening
over 2020 op onze website presenteren.
Namens het bestuur. Huib Povel, Andrew
Brom en David Klein.
Verder zijn onze doelen voor 2021 om brede
waterputten te slaan, kleine dammen te bouwen en tuinen aan te leggen. Aan een deel van
de werkzaamheden zal de komende 2 tot 3
maanden hard worden gewerkt, want daarna
dan zal het regenseizoen weer beginnen.,
waarin het moeilijk werken is.
Hieronder kunt u zien dat er gewerkt is en
wordt aan de dammen en het aanleggen van
tuinen

Zoals gezegd hebben we de afgelopen maanden weinig informatie kunnen geven, maar
daar zal vanaf nu verandering in komen. Wij
willen u vragen om ons bij ons werk te blijven
steunen, want het is nog altijd hard nodig. Zeker in de huidige situatie van de Covid-19 en
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Graag ontvangen wij uw e-mailadres om de
nieuwsbrief de volgende keer te mailen.
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 2020
(en voorgaande jaren) inzien via onze website
www.dammetjesburkina.nl.

facebook:
Stichting Steunfonds Sahelprojecten | Facebook
Het bestuur verricht haar werkzaamheden zonder enige vergoeding in wat voor vorm dan ook.
H.J. (Huib) Povel, voorzitter,
Punter 37 3123 BM SCHIEDAM
hjpovel44@hotmail.com
D.K. (David) Klein, penningmeester
dklein@steltman.nl
A.F. (Andrew) Brom, secretaris
abrom@steltman.nl
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