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project meer tijd in beslag nemen dan aanvankelijk
werd ingeschat.

Beste Vrienden!

ONDERZOEKEN: OASEN & DELTARES

Wij hebben weer een druk, maar ook bewogen jaar
achter ons. Terwijl Huib en Mies Povel in Burkina
Faso aan het werk waren, ontviel ons plotseling en
geheel onvoorzien kort na de jaarwisseling op 4 januari ons bestuurslid Kees Sibie. Wij gedenken in
hem een trouw en kundig bestuurslid. Hij was o.a.
onze expert op het gebied van internationaal zeetransport. Hij werd slechts 65 jaar en mocht maar
zeer kort van zijn pensioen genieten.

Dit zijn twee Nederlandse bedrijven die ons de
voorbije 12 maanden hebben geholpen bij onderzoek naar schoon drinkwater (OASEN1) en het vinden van de goede boorplekken (DELTARES2). Via
Deltares zijn wij ook in contact gekomen met een
groep studenten en docenten van de Universiteit
Wageningen. Zij hebben in het kader van een afstudeerprogramma (Master) een studie gemaakt
van ons werkgebied en van de problemen die wij
daar tegenkomen. Onlangs hebben zij hun bevindingen en aanbevelingen gepresenteerd en ons het
rapport met de titel ‘Increasing Access to Water in
rural Burkina Faso’3 overhandigd. Met Deltares en
met OASEN zijn wij nog steeds in contact. Hydrogeologe Cheryl van Kempen van Deltares zal met
Huib en Mies Povel bij hun aanstaande werkbezoek meereizen en Joanny wegwijs maken in het
rapport en de toepassing ervan.

Ons werk in 2016 en 2017
WATER, WATER EN NOG EENS WATER!

WATERKWALITEIT

Wij kunnen ons in Nederland eigenlijk niet voorstellen hoe het leven is met een voortdurend gebrek aan water, laat staan gezond drinkwater. Hier
kampen wij eerder met een teveel aan water en
met het feit dat dit teveel steeds groter wordt. In
Burkina Faso, ons werkgebied, en in andere grote
delen van Afrika ligt dat geheel anders. Met de lokale bevolking voeren wij voortdurend strijd tegen
een schrijnend gebrek aan vooral gezond drinkwater. Dit heeft niet alleen een directe invloed maar
ook indirect, want veel energie en moeite om aan
water te komen belemmert de bevolking in haar
ontwikkeling op ander gebied. Gelukkig zijn wij in
staat met behulp van uw steun verlichting te brengen. Dankzij uw giften en een 50% premie van
Wilde Ganzen hebben wij een prachtig bedrag binnen gehaald om het vorig jaar aangekondigde project: ’15 Diepe Bronboringen en 7 Moestuinen’ in
2016 op te starten. Dat ging niet zonder tegenslag,
want de ondergrond in ons gebied is zo hard (granietrotsen) dat de eerste boringen niet lukten. Inmiddels hebben wij toch eerste successen (zie de
foto’s verderop) kunnen boeken. Wel zal het hele

Wij hebben in 2016 watermonsters genomen die
door Oasen zijn geanalyseerd. Frans van der Graaf
van Oasen heeft onze projecten in Burkina eind
2015 en begin 2016 bezocht. Er waren ziektegevallen geconstateerd waardoor wij het vermoeden
hadden, dat het water uit drinkwaterputten met
colibacterieën waren besmet. Deze besmetting
wordt veroorzaakt door fecaliën van mens en dier
die in het grondwater terecht zijn gekomen. Het
onderzoek bevestigde dit vermoeden. Wij hebben
toen de bevolking in ons gebied via lokale instanties dringend geadviseerd dit water niet voor consumptie door mens en dier te gebruiken. Het kan
wel veilig worden gebruikt voor de irrigatie van
moestuinen. De besmette put is inmiddels gespoeld met een chlooroplossing.
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3

OASEN is het in Gouda gevestigde bedrijf dat een groot deel
van Zuid-Holland voorziet van drinkwater.
2 DELTARES is een in Utrecht en Delft gevestigd onafhankelijk
instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water
(waterbeheer). Deltares opereert wereldwijd.

Met al deze praktische en wetenschappelijke steun
hopen wij hiermee de kans te vergroten rijke en
gezonde waterbronnen aan te boren en in stand te
houden. Wij hopen van de expertise en hulp van
zowel Oasen als Deltares ook in de toekomst gebruik te mogen maken.

‘vergroten van de toegang tot water op het platteland van
Burkina Faso’
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JOANNY TOUGMA

Onze lokale steun en toeverlaat die de zaken regelt
via onze lokale stichting FAS (Fondation d’Aide aux
projets Sahéliens) is niet alleen technisch zeer bedreven maar is ook heel leergierig op het gebied
van watermanagement. Joanny heeft met het oog
op ons werk samen met Cheryl een project ingediend bij het Zevende Waterforum in Abidjan
(Ivoorkust). Helaas werd ons project niet uitverkoren. Met Joanny’s management, inzet en talent hopen wij ons werk in de toekomst een stevige basis
te verschaffen. Hij opereert vanuit de provinciehoofdplaats Koupéla, waar wij zoals wij u verleden
jaar vertelden, een klein lokale ‘hoofdbasis’ hebben gevestigd, die tevens als woning voor hem en
zijn jonge gezin dienst doet (zie foto hieronder). De
financiering hiervan werd door een fiscaal aantrekkelijke speciale doelgift gerealiseerd.

spoelt het over de dijk en kan de dam bezwijken.
Het overtollige water moet via een betonnen
woelbak en flexibele stenen matten worden afgevoerd om te voorkomen dat de beekbedding erodeert en de overlaat omvalt. Reparatie en onderhoud vergen veel van onze inzet en geldelijke middelen.

Voor het herstel krijgen wij wederom een mooie
donatie van uit Dirksland met name van de Stichting Verenigd in Kracht (SVIK). SVIK is een trouwe
donateur van ons werk naast vele anderen.
BAGGEREN
Niet alléén dammen ook de meren erachter moeten voortdurend worden uitgebaggerd om de opslag van water op een veilige manier te kunnen
vergroten. In 2017 zullen wij daarom het meer van
Kombéolé verdiepen met behulp van onze nog
steeds werkende baggerschuit ‘Silure’4. Hoe dieper
de meren, hoe groter ook de visstand, een andere
belangrijke voedingsbron voor de bevolking.
MOESTUINEN

DAMMEN EN MEREN
Hoewel dammen en de totstandbrenging van waterreservoirs erachter onze hoofdactiviteiten vormen richten wij ons in 2017 vooral op de voltooiing
van het project ’15 Diepe Bronboringen en 7
Moestuinen’.
Niettemin vergt ons in het verleden gedane werk
voortdurend onderhoud en reparatie. Daarom
moeten wij ook in 2017 een dam herstellen en ook
een overlaat. Een overlaat is een essentieel onderdeel van een dam. Als het waterpeil te hoog komt,
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Buiten ons project om willen wij in 2017 ook een
moestuin aanleggen in Andemtenga. Die moestuin
is verbonden aan een nabijgelegen school, waardoor niet alleen in de voedselvoorziening wordt
voorzien maar er ook een educatief element aan
wordt verbonden voor de leerlingen. Belangrijk
voor de toekomst!
Kortom genoeg plannen, uitdagingen en reeds aangegane verplichtingen die wij in 2017 willen verwerkelijken. Wij vertrouwen u met deze brief en
foto’s weer op de hoogte te hebben gebracht en
het zou erg fijn zijn als wij weer op uw steun mogen rekenen. Wij zijn zeer dankbaar voor de steun
die wij al mochten ontvangen. Wij blijven kleinschalig werken zodat controle op het gebruik van
onze inzet en middelen goed mogelijk is.

De Franse naam voor de Meerval
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Nogmaals veel dank en wij wensen u een goede
kerst en een mooi 2017 toe. Op 24 november vertrekken wij naar Burkina Faso!
Namens het bestuur:
Mies en Huib Povel
Onze stichting is als ANBI5erkend waardoor uw gift
aan ons voor de belasting aftrekbaar is.
Onze rekening bij ING Bank heeft het volgende
nummer: NL68 INGB 0000 008981.

Vertrek per trein uit Nederland, via Brussel per
vliegtuig naar Ouagadougou in Burkina Faso de
dag erna, aankomst op het vliegveld

U kunt ons jaarverslag en jaarrekening over 2015
(en voorgaande jaren) inzien via onze website
www.dammetjesburkina.nl. Over 2016 volgt het
verslag in de loop van het eerste halfjaar van 2017.
U kunt deze stukken eventueel ook opvragen bij
onze penningmeester (zie hieronder).
Om de vier jaar worden de diepbronboringen met
perslucht van de slibdeeltjes ontdaan
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
ING Bank rekg. Nr.
NL68 INGB 0000 008981.
Ons ANBI / RSIN nr. 816639565

Het doorspoelen van de boring

Kamer van Koophandel nr. 41002690
Internet:
www.dammetjesburkina.nl
face book: dammetjesburkina.nl

Werken met de boortoren
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Foto van een herstelde dam, waaraan Huib voor de
organisatie PUM Senioren (een soort ‘Ingenieurs
zonder Grenzen’) in 2014 heeft meegewerkt en adviezen heeft gegeven. De overlaat ervan was omgevallen. Er is geen woelbak, maar gelukkig is er
een natuurlijk rotsplateau waarover het overtollige
water wegstroomt, zodat de dam toch beschermd
wordt.

Spreekt voor zichzelf

De Silure uit 2002 werkt nog steeds
Uitbaggeren van een meer achter een dam

Moestuin met koolplanten

Silure
Meerval

Promotie op een vlooienmarkt in Schiedam
april 2016

Rechts: bestuursvergadering 13 september in
Fort 1881 te Hoek van Holland
vlnr Wim Leijendekkers (secr.), Huib Povel (vz.),
Paul Boute (pennmr.), Bert Kaptein en Aad van
den Burg
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