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NIEUWSBRIEF VOORJAAR 2018
Beste vrienden!
Op 6 april 2017 is Mies Povel-Visser in het
verpleeghuis opgenomen i.v.m. de ziekte van
Alzheimer. In de winter van ’16 – ’17 heeft ze
voor het laatst ons basiskamp in Burkina Faso
bezocht. Ze kon de reis nog maken dankzij de
hulp van Cheryl van Kempen. Als hydrogeologiste heeft zij bovendien Joanny kunnen leren
hoe de kaarten van Google maps te interpreteren voor de aanwezigheid van water.
Andrew Brom (neef van Huib) heeft eind januari 2017 een week in ons kamp gelogeerd en
een mooie fotoreportage gemaakt, getiteld:
MIES EN HAAR LAATSTE STAPPEN IN AFRIKA

Stiekempjes zijn we best blij met de taart die
we gewonnen hebben met de prijsvraag van
Wilde Ganzen, vooral ook omdat Stichting
Steunfonds Sahelprojecten als gevolg daarvan
geïnterviewd werd en we weer meer bekendheid verkregen.

vlnr: Lenie Brobbel, Coby van Haren (al 21 jaar
de thuiswacht als we op missie zijn), Mies en
Huib (in oranje), Paul Boute (penningmeester)
Foto: Marjolein van Rotterdam
WATERBOORPROJECT
Het project met Wilde Ganzen, het boren van
15 waterputten en de aanleg van 7 groentetuinen, is helaas maar gedeeltelijk gelukt.
Met engelengeduld heeft Mies deze verwilderde hond weer tam en gezond gekregen.

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.
Ieder die de hele reportage wil zien kan een
mail sturen naar hjpovel@hotmail.com voor
de online link.

Ondanks dat we 17 keer geboord en gehamerd hebben tot 60 meter diepte, vonden we
maar in 4 gevallen voldoende water. Ondanks
deze tegenslag hebben we toch samen met de
dorpen 12 groentetuinen kunnen aanleggen.
Het boren is nu stopgezet. We willen eerst de
betrouwbare plaatsbepaling voor succesvolle
boringen verbeteren.
Met de aanwijzingen van
- de Wageningse studenten hydrologie;
- de geofysisch-elektrische metingen van
een bureau in de hoofdstad Ouagadougou;
- de wiggelroedelopers.
konden we niet vaak genoeg water vinden !!
Wel blijven we alle bestaande waterbronnen
schoonblazen met perslucht.
DAF MOTOR
In september werden we blij verrast met een
prachtig cadeau van het DAF museum in Eindhoven. We mochten een motor hebben voor
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ons project. Het 1000 kg zware ding is door
transporteur Frans de Beer gratis naar de verzamelcontainer gebracht, klaar om naar Burkina verscheept te worden.

De motor is begin dit jaar al afgeleverd. Onze
Joanny, die zich als een technisch hoogbegaafd talent blijkt te ontwikkelen, gaat de motor in een oude vrachtwagen zetten zodat
Stichting Steunfonds Sahelprojecten niet meer
krakkemikkige lokale wagens hoeft in te zetten bij het dammen bouwen. Hoera !
Langzamerhand beginnen we bekendheid te
krijgen in Burkina en in Nederland.
Zo werden we benaderd door Erik Vos, directeur van de World School. Hij vroeg ons of we
open wilden staan voor een samenwerking
tussen scholen in Nederland en scholen in
Burkina Faso. De bedoeling is dat studenten,
leeftijdsgenoten, elkaar direct kunnen bevragen over problemen die zij zelf tegenkomen.
In augustus kregen we het droeve bericht dat
Rob van Klaveren, plotseling is overleden. Rob
was pas 50 jaar jong en heeft ons de laatste
drie jaar veel adviezen gegeven.
Van Rob hebben we onder meer geleerd hoe
we de fijnste deeltjes uit de zand-grindfilters
moesten verwijderen zodat deze niet meer
verstopt raken.
Hij werkte als teamleider bedrijfsvoering bij
Oasen-Drinkwater in Gouda en had dus veel
nuttige kennis die hij graag met ons deelde.
Wij wensen zijn gezin veel sterkte toe.

Als kostbaar aandenken hebben wij nog het
door Oasen geschonken boek over water winning in Afrika.
Recentelijk hebben we een aanvraag ingediend bij het Anton Jurgensfonds voor de
bouw van zes aarden stuwdammen die we
i.s.m. Ocades (een Burkinese stichting en Sociaal Bureau) rondom Koupéla willen realiseren.
De dammen zullen het mogelijk maken voor
de bevolking om het regenseizoen te verlengen en een betere waterbeheersing te krijgen.
Hun moestuinen zullen meer groenten opleveren. Het vee kan langer moddervrij water drinken en de dorpspompen kunnen vooral gebruikt worden voor drinkwater voor mensen.
Er zullen meer vissen in de stuwmeren gevangen kunnen worden.
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
2016 (en voorgaande jaren) inzien via onze
website www.dammetjesburkina.nl. Over
2017 volgt het verslag in de loop van het eerste halfjaar van 2018. 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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