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Beste Vrienden, Donateurs en 
belangstellenden! 

 
Nadat Huib Povel in 2013 in Burkina Faso 
werd onderscheiden als Chevalier de 
l’Ordre National, heeft hij ook ter gelegen-
heid van Koningsdag 2015 op 24 april uit 
handen van Burgemeester Cor Lamers in 
Schiedam een koninklijke onderscheiding 
ontvangen. Hij mag hij zich nu ook  

Ridder in de Orde van Oranje Nassau 

noemen. Daarmee hebben hij, maar even-
zeer zijn echtgenote Mies Povel- Visser, nu 
ook in Nederland officiële erkenning ge-
vonden voor hun werk in Afrika. Deze on-
derscheiding heeft ook uitstraling op de 
stichting en u allen die hebben bijgedra-
gen aan onze doelen, zowel financieel, als 
met goede raad en daad. 
 

 
 
Wij hebben in deze brief nog meer foto’s 
voor u uit Burkina Faso, waarmee wij u 
weer een goed beeld denken te geven van 
ons werk en de situatie daar. In een oog-
opslag zult u begrijpen, dat dit werk on-
verminderd van groot belang is.   

In 2015 hebben wij o.a. de volgende activi-
teiten verricht, waarbij de assistentie van 
onze lokale manager Joanny Tougma (zie 
foto verderop), van wezenlijk belang is ge-
weest, met name voor de continuïteit ge-
durende het jaar. 
 

• Bouw van de overlaat van het waterbek-
ken van Kindi; 

• aanleggen van een touwpomp te Gounga; 

• Bouw van de stuwdam te Goanghin; 

• Begeleiding van moestuinprojecten te 
Yougpengou, Kombeole en Mokomdongo; 

• Gift sportartikelen aan de scholen van 
Kombeole, Mokomdongo & Andemtenga; 

• Het afronden van het waterbekken van 
Yougpenkoudghin; 

• Na een lange procedure is de Burkinese 
afdeling (F.A.S.) van onze stichting door de 
regering officieel erkend; 

• voedselsteun aan de meest ondervoeden 
van Kombeole. 

 

In 2016 gaan wij projecten uitvoeren die 
leiden tot meer en gezonder drinkwater 
uit geboorde putten. Ook gaan wij werken 
aan het aanleggen van moestuinen voor 
de voedselvoorziening van de dorpen.  Ui-
teraard zien wie ook toe op onze dammen 
en waar nodig de reparatie ervan. Deze 
activiteiten zijn met name van belang voor 
de positie van de vrouwen, omdat zij het 
zijn die de moestuinen exploiteren en bij-
houden en ook zij zijn het die veelal kilo-
meters moeten afleggen onder zware om-
standigheden, kilometers én hitte, om wa-
ter te halen. Hoe dichterbij het drinkwa-
ter, hoe meer tijd voor ander werk, zoals 
de tuinbouw. Wij krijgen voor deze plan-
nen financiële ondersteuning van Wilde 
Ganzen, u kent ze wel van de tv-spotjes 
met Ilona Hofstra en daarvoor Dore Smit. 
Wilde Ganzen bestaat al bijna 60 jaar! In 
het verleden (3x!) hebben zij ons al eens 



NIEUWSBRIEF 2015-2016 

STICHTING STEUNFONDS SAHELPROJECTEN 
Punter 37  3123 BM  SCHIEDAM 

 

ING BANK rekening nr. NL68 INGB 0000 008981 te ROTTERDAM 
Kamer van Koophandel nr. 41002690 

 

 
 

 

ondersteund. Voor alle giften die wij van 
onze donateurs hiervoor ontvangen doet 

zij er 50% bovenop!  

 
Wilde Ganzen maakt net als wij het ver-
schil voor mensen die in armoede leven en 
daarom werken wij maar al te graag met 
hen samen. 
 
Bij de verbetering van de kwaliteit van het 
drinkwater worden wij ook bijgestaan 
door OASEN uit Gouda, het drinkwaterbe-
drijf voor Midden-Holland (www.oasen.nl).   
 
Dit bedrijf levert ons expertise en water-
analyse apparatuur en het onderzoek en 
rapportage. Wij kwamen hiermee in con-
tact via Cheryl van Kempen Hydro-geolo-
gist bij Deltares, die hieronder op de  foto 
staat. Zij was in februari op bezoek in Bur-
kina Faso. 

 
 

Het afgelopen jaar hebben wij weer veel 
financiële steun van u mogen ontvangen, 
waaronder een prachtige gift van de Stich-
ting MRC Holland van 10.000 euro! In 
2016 hopen wij ook een permanente ves-
tiging aan te schaffen in Koupéla, dat als 

kantoor, atelier en opslagplaats kan die-
nen en bovendien als uitvalsbasis voor Jo-
anny. De aanschaf daarvan wordt geheel 
voor rekening genomen door Huib Povel. 
Het zal niet ten laste gaan van de giften 
van de donateurs. 
 
Helaas is er soms ook droevig nieuws te 
melden. In april dit jaar overleed Leen de 
Berg uit Dirksland via de Stichting  
Verenigd in Kracht (SVIK) in Dirksland op 
Goeree-Overflakkee, ons vele jaren tot 
grote steun is geweest. SVIK  steunde ons 
o.a. met de opbrengst van haar gezellige  
bingoavonden.  Gelukkig wordt zijn werk 
voortgezet. Wij houden Leen de Berg in 
dierbare herinnering levend. 

 
Het bestuur van de werkgroep derde wereldpro-

jecten binnen SVIK met Leen van den Berg (linkson-
der). 

 
Zoals het een ANBI-erkende stichting als 
de onze betaamt, hebben wij ons jaarver-
slag en onze jaarrekening 2014 gepubli-
ceerd. Deze is te vinden op onze  website: 
www.dammetjesburkina.nl . 
 

Wij publiceren berichten en foto’s ook op 
onze face book site onder (bijna) dezelfde 
naam als onze website, nl. dammetjesbur-
kina.nl . Wij hopen dat u deze pagina zo 
nu en dan wilt bekijken. Als u de pagina 

http://www.oasen.nl/
http://www.dammetjesburkina.nl/
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leuk vindt (liked), wordt u automatisch 
over nieuwe berichten op de hoogte ge-
houden! We hebben nu 86 paginalikes en 
we willen graag óver de 100. 

Geef ons een zgn. “like” !  

 

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! Zoals gezegd werken 
wij samen met Wilde Ganzen, vermeld 
daarom bij uw gift: Wilde Ganzen - Moes-
tuinen en Putten 2016. Wilde Ganzen zet 
er haar premie op en wij kunnen nog meer 
doen. 
 
Ons bankrekeningnummer vindt u onder 
aan deze brief. Onze stichting is ANBI1 

erkend, waardoor uw gift aan ons voor de 
belasting aftrekbaar is.  
 
Huib en Mies hopen begin december 2015 
opnieuw naar Burkina Faso voor onze  
jaarlijkse werkmissie en zijn medio  
februari 2016 weer terug in Nederland. 
 
Namens het bestuur:  
Mies en Huib Povel   
  
Punter 37, 3123 BM  SCHIEDAM 
hjpovel@hotmail.com 

 
Bericht van de penningmeester: 
 
Over 2015 volgt het verslag in de loop van 
het eerste halfjaar van 2016.  
Paul (P.P.) Boute, penningmeester, 
Calspad 20  3066 TK  ROTTERDAM  
paulp.boute@kpnmail.nl    
Ons ANBI / RSIN nr. 816639565. 

 
1 ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling 

 

 
 

 
 
Graag geven wij u nog een fotografische 
blik ons werk en werkgebied:  

 
Het vuile water van het stuwmeer wordt via de 
zanderige bodem gefilterd en uit de put opge-

schept. 

mailto:hjpovel@hotmail.com
mailto:paulp.boute@kpnmail.nl
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voetbaltenues geschonken door  

VV Kethel en Spaland 

 
water halen met behulp van een touwpomp 

 
overlaat van een van de dammen in de regentijd 

 
moestuin 

 
feestelijke ceremonie bij de opening van een brug 

over een beek (zie: achter de drie heren) 

 
het vee heeft ook water nodig 



NIEUWSBRIEF 2015-2016 

STICHTING STEUNFONDS SAHELPROJECTEN 
Punter 37  3123 BM  SCHIEDAM 

 

ING BANK rekening nr. NL68 INGB 0000 008981 te ROTTERDAM 
Kamer van Koophandel nr. 41002690 

 

 
 

 

 
Joanny bij een dam 

 
constructie van een biogas-reservoir 


