
Verslag uitgeoefende activiteiten 2015 

 

 

 

Sponsoring 

In 2015 is er een omslag gekomen. De focus wordt nu gelegd op kinderen die op de nieuwe basisschool 

zitten. Qua monitoring is dat minder een belasting voor Eliakim en Denise. Kinderen op voortgezet 

onderwijs kwamen niet altijd meer naar het project om deel te nemen aan het voedselprogramma. Dit 

betekende dat een deel van deze groep kinderen voldoende geholpen was. 

Ook dit jaar zijn van alle gesponsorde kinderen een scan van het schoolrapport ontvangen en zijn deze 

doorgemaild naar de Nederlandse sponsors. 

Begin 2015 hebben sponsors een recente foto gekregen van “hun”  kind(eren).  

 

Networking 

In 2015 hebben we aan networking gedaan door contacten te leggen of te onderhouden met bedrijven, 

een PR bureau en professionele film- en documentairemakers over kinderen.  

Daarnaast verstrekten wij informatie aan kerken waar collecten werden gehouden. 

 

Fondswerving 

In 2014 en 2015 zijn er verschillende initiatieven geweest.  

Waar veel respons op kwam was de werving van geld om het tweede schoolgebouw van de basisschool 

af te bouwen. Begin 2015 werd voldoende geld ontvangen zodat de basisschool geheel af is met 6 

lokalen. Op 15 oktober 2015 kon groep zes starten in het ingerichte schoollokaal van gebouw 2. 

 

Reis bestuur 2015. 

In oktober/november 2015 is het project bezocht en leefden we een week mee op het project. We 

ontmoetten straat- en weeskinderen die er in het jaar 2000 bij de start van Kheur Guney waren. De 

meeste kinderen zijn goed terecht gekomen dankzij de steun van de achterban van en via onze Stichting 

Huis van Kinderen. Zo runt een van deze nu jong volwassenen een computerbedrijfje, een ander is 

voorman bij een timmerbedrijf, weer een ander is brandweerman en een ander werkt in een 

patisseriezaak na als timmerman de winkelinrichting te hebben gemaakt. 

We zagen ook dat de basisschool van het project goed draaide; iedere dag waren er 4 klassen met 

gemiddeld 40 kinderen en een onderwijskracht aanwezig. We zagen dat geld goed was besteed. 

We zagen ook de noden, Burkina Faso is ten slotte één van de armste landen van de wereld. Noden 

zowel op niveau van het land, als noden van het project. Concrete noden zijn: er moet worden gestart 

met de bouw van een technische of ambachtsschool. Er is een mooi terrein gekocht in 2010 met 

bestemming “technische school”. Voor mei 2016 moet begonnen zijn met de bouw. Een complete  

school hoeft er niet meteen te staan. De basis is een muur, een waterput en een onderdak voor een 

bewaker en de eerste kinderen die landbouwonderwijs krijgen.    

Andere noden zijn drie rijbewijzen en drie gereedschapskisten. Drie jong volwassenen zijn 

afgestudeerd als timmerman. Met een eigen gereedschapskist en een tijbewijs zijn hun kansen op werk 

aanzienlijk. Ook is op langere termijn veranging van de bus nodig. 


