Januari actiemaand: doe mee en zamel in

w

Schouwen-Duiveland helpt...

Burkina Faso

Het is de droom van de 33-jarige Sala de Clercq Quedraogo uit Haamstede om met haar hulpstichting
Lafila Bumbu arme mensen in haar geboorteland Burkina Faso te helpen. Een West-Afrikaans land,
dat in grote armoede leeft. De actie richt zich met name op het dorp Routanga. WereldRegio en de drie
afdelingen van het Rode Kruis op Schouwen-Duiveland omarmen dit idee en hebben januari uitgeroepen
tot actiemaand. Waarom? Omdat de wereld ook na de decembermaand alle aandacht verdient.
					
Doe mee en help de actie slagen. In deze bijlage leest u er alles over.
Foto: Marieke Mandemaker

Doe me e met de actie
en je mag gratis naar
het kinderspekatel
van aemstie alive
Sala de Clercq is in 2004 naar Haamstede
gekomen voor haar grote liefde, de oogarts Bas de Clercq die in Burkina Faso
staaroperaties uitvoerde. Samen met
hebben ze nu twee kinderen. In Burkina
Faso werkte Sala als hotelmanager en
zette een deel van haar salaris in voor de
arme kinderen in het dorp Rouentanga.
Jaarlijks kocht ze kleding, waterfilters
en zorgde ze dat kinderen konden studeren. Na haar komst naar Nederland is ze
daarmee doorgegaan. Zamelt speelgoed,
kleren en schoenen in en probeert ze met

een container naar het land te transporteren. Inmiddels heeft ze een stichting.
,,Mijn droom is de dorpelingen drinkwater, werkwater (landbouw), onderwijs
en gezondheidszorg te bieden. Ik voel me
verplicht deze mensen te helpen, want
zonder eten en drinken kun je niet leven,”
vertelt ze. In Burkina Faso is een stichting
opgericht onder dezelfde naam en zelfde
doelstellingen. De voorzitter is Yacoeba
Sanou, werkzaam bij het ministerie van
Landbouw als ingenieur.

Stichting Hulp Burkina Faso ,,La
Filabumbu” is op 18 november 2009
opgericht. Filabumbu is een woord uit
een locale taal (Morrée taal) en betekent
letterlijk: Gezondheid boven alles.
De stichting is statutair gevestigd in
Burgh-Haamstede en ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel voor Zuidwest
Nederland en heeft een ANBI erkenning.

é én van de armste
landen van de wereld

burkina faso ziet toekomst
in landbouw, toerisme
en nijverheid

Tot het einde van de 19e eeuw
is de geschiedenis van Burkina
Faso gedomineerd door de
Mossi. De Mossi probeerden
vanaf de 11e eeuw een groot imperium te maken van Noordwest-Afrika. Na de komst van
de Fransen in 1896 werd het
een Franse kolonie. Op 5 augustus 1960 is het toenmalige
Opper-Volta (of Boven-Volta,
van het Franse “Haute-Volta”)
onafhankelijk geworden van
Frankrijk.

inwoners worden Burkinabé
(oprechte mensen) genoemd,
in het Nederlands Burkinabezen.
De geschiedenis van het
land is zeer vreedzaam te
noemen in vergelijking met
andere landen. De verscheidene staatsgrepen zijn zonder
bloedvergieten verlopen en het
land heeft, behalve met Frankrijk tijdens de kolonisatie, in
moderne tijden geen oorlog
gekend.

Het land is ondanks de
armoede redelijk zelfvoorzienend en hongersnood is
er vrijwel onbekend.

Tijdens de burgeroorlog in
Ivoorkust dreigde wel hongersnood in het zuiden van Burkina Faso door de toestroom
van Ivoriaanse vluchtelingen
maar door internationale hulp

Het Burkinees Parlement
l`Assemblée nationale is
samengesteld uit 111 verkozenen. Het parlement is
georganiseerd volgens het
eenkamerstelsel en een legislatuur bedraagt vijf jaar. Huidig
parlementsvoorzitter is Roch
Marc Christian Kaboré. Het
staatshoofd is een rechtstreeks
verkozen president. Huidig
president Blaise Compaoré is
aan de macht sinds 1987 na
een staatsgreep op toenmalig
president Thomas Sankara. In
2005 werd hij voor de derde
keer tot president verkozen.
Aan het hoofd van de regering
staat een eerste minister, na de
verkiezingen van 2007 is Tertius Zongo door de president
benoemd als eerste minister.
Parlementsverkiezingen en
presidentsverkiezingen worden

Burkina Faso is een van de
armste landen van de wereld.
80% van de bevolking is
afhankelijk van de landbouw
die gesubsidieerd wordt door
de VN. Droogte en slechte
bodem (vooral in de noordelijke Sahel-regio’s) en slechte
infrastructuur, opleiding en
gezondheidszorg (in het gehele land) zijn de voornaamste problemen. Het land is
sterk afhankelijk van steun
van westerse landen, waarbij
Nederland een belangrijke
donateur is, en van multilaterale instellingen als de VN.
Ondanks deze problemen kan
het land echter zichzelf van
voldoende voedsel voorzien,
mede door de economische
impuls die gegeven is door
de vorige president, Thomas
Sankara. Zijn slogan “Consommons Burkinabé” zette
de Burkinabezen aan om

in eerste instantie producten uit eigen land te kopen,
waardoor geld binnen het
land blijft en niet naar buiten
wegvloeit.
De exportproducten van het
land zijn vooral sperziebonen
en katoen. Het noorden van
Ivoorkust verwelkomt veel
gastarbeiders uit het zuiden
van Burkina Faso, die daar
op bananen- en cacaoplantages werken. Meestal gaan
deze gastarbeiders uit vrije
wil naar Ivoorkust, maar het
komt ook voor dat Burkinabese kinderen en jonge
mannen door Ivorianen geronseld worden met een goed
salaris in het verschiet, maar
eenmaal in Ivoorkust worden
ze gedwongen om onder aan
slavernij gelijkende omstandigheden te werken.

burkina faso op you tube
Op 4 augustus 1984, precies
een jaar nadat de marxistleninist Thomas Sankara
middels een staatsgreep aan
de macht kwam, werd de naam
van het land veranderd van
“Haute Volta” (Opper-Volta) in
“Burkina Faso”. Tussen 4 en 15
augustus 1984 was de correcte
schrijfwijze overigens ‘Bourkina-Fasso’. “Burkina Faso”
betekent zoiets als het ‘land
van de oprechte mensen’. De

is deze bezworen. Het noorden van Ivoorkust behoorde
vroeger ook toe tot Burkina
Faso. Dit zorgt ook nu nog wel
eens voor politieke fricties tussen de twee landen. Tijdens de
laatste Ivoriaanse burgeroorlog
werd Burkina Faso ook door de
Ivoriaanse regering ervan beticht de noordelijke rebellen te
steunen, hoewel hiervoor nooit
formeel bewijs is geweest.

gescheiden georganiseerd. Tijdens de laatste parlementsverkiezingen van 2007 kwamen er
50 partijen op over het ganse
land. Er was een opkomst van
56% van de kiesgerechtigden
en de verkiezing werd door een
4.000-tal nationale en internationale waarnemers opgevolgd.
De CDP, partij van de president, won de verkiezingen met
een absolute meerderheid en
veroverde 73 van de 111 zetels.

Kijk ook eens op You Tube om een idee van de actie te krijgen.

http://www.youtube.com/watch?v=wE4GaQzQRSU

http://www.youtube.com/watch?v=1Fg0C42DNSI&playnext=
1&list=PL90898E158078EEA8&index=12
Bovenstaande links staan ook op de website
www.wereldregio.nl onder het hoofdstuk Varia.

wat verstaat u onder e en crisis?

Dat in grote delen van de
wereld een economische en
financiële crisis heerst is niet
bepaald nieuws voor u. We
hebben er allemaal hinder van
en zijn min of meer beducht
voor de verdere ontwikkelingen en gevolgen die de crisis
met zich kan meebrengen.
Logisch, dat u en ik ons dus
dagelijks bezighouden met
onze belangen en met die van
onze naasten. Dat hoort zo en

dat moet zo, niks mis mee.
Maar we leven nu eenmaal
in een wereld, waarin we via
de massamedia wereldwijd
getuige zijn van het leven van
“de anderen”. En dus ook van
hen die letterlijk ver van ons
bed hun dagen doorbrengen.
Want meer dan “doorbrengen”
is voor velen het maximum
dat het leven op hun plaats
op onze aarde in petto heeft.
Het is goed om daar stil bij te

staan en zo aandacht te hebben voor hen die -dichtbij of
ver van ons vandaan- proberen elke dag het hoofd boven
water te houden.
Gelukkig zijn er mensen en
instanties die daar dagelijks
werk van maken.
Zo houden het Rode Kruis
Schouwen-Duiveland, het
onderwijs, WereldRegio, Aemstie Alive én de Haamsteedse
stichting Lafilabumbu de hele
maand januari een actie voor
Burkina Faso. Sala de Clercq
uit Haamstede komt er vandaan en is de initiatiefneemster. Een actie die inmiddels
door velen wordt omarmd.
In het zicht van een nieuw
jaar met wellicht voor velen
nieuwe en goede voornemens,
wil ik alle mensen, vrijwilligers of beroepskrachten, die
zich inzetten voor zwakkeren
en kwetsbaren in de samenleving, van harte de benodigde
inspiratie en energie toewensen bij hun initiatieven. In het
bijzonder hen die zich inzetten
voor de actie Burkina Faso,
waarmee 2011 een hoopgevend begin krijgt.
Gerard Rabelink
burgemeester
van Schouwen-Duiveland.

(abn amro) rekeningnummer

53.42.07.200

t.n.v. Stichting Hulp Burkina Faso, La Filabumbu.

wat ú kunt doen
voor burkina faso
Het zal niet beperkt blijven tot
deze inzamelmaand. De stichting Lafila Bumbu blijft zich
inzetten voor de allerarmsten
in Burkina Faso. Als u denkt
een rol te kunnen vervullen,
informeer dan bij de stichting.
Indien u vragen heeft over de
stichting of haar werkzaamhe-

den kunt u een e-mail zenden
naar info@lafilabumbu.nl of
bellen met Sala de ClercqOuedraogo: 0111-653232.
Doe mee en maak uw bijdrage
nu over op ABN-AMRO rek.nr.
53.42.07.200
t.n.v. Stichting Hulp Burkina
Faso, La Filabumbu.

KOM IN ACTIE!
Als bedrijf, particulier, instelling of school kun je meedoen aan
deze actie. Hoe? Door ‘met de pet’ langs de bureaus van de
collega’s, door op school met je meester of juf te overleggen en
op je sportvereniging.
En meld uw actie aan via info@wereldregio.nl en zie het terug in
het wekelijkse Burkina Faso-journaal in de krant.

meld uw actie:
info@wereldregio.nl

zij doen al me e:
Opsomming deelnemers, wellicht met quotes

volg het resultaat
in wereldregio

afdelingen rode kruis werken samen
Het Rode Kruis op SchouwenDuiveland heeft de actie van
Lafila Bumbu omarmt. In
januari zal er door de afdelingen gecollecteerd worden
op tal van plaatsen, waar de
mensen zijn. Het Rode Kruis
op Schouwen-Duiveland is op
diverse plaatsen actief. In de

verzorgingshuizen met welfare,
maar ook op de evenementen
staan de vrijwilligers hun mannetje met hulp wanneer dat
nodig is.
Maar natuurlijk is het Rode
Kruis vooral een internationale
organisatie, die er is voor men-

sen die het nodig hebben. Zo
werkt de eilandelijke stichting
samen met het Rode Kruis in
Burkina Faso en is dat voor de
afdeling reden om de handen
uit de mouwen te steken, zo
kort na Serieus Request.

In januari publiceert WereldRegio wekelijks het Burkino Fasojournaal. Zo volgt u alle ontwikkelingen, acties die geïnitieerd
zijn en lopen en de laatste financiële stand van zaken. Het
Bukino Faso-journaal wordt mogelijk gemaakt door regionale
ondernemers die daarmee hun hart en hun betrokkenheid met
deze bijzondere actie laten spreken.

Aemstie Alive heeft de actie van Sala de Clercq ook omarmt.
De stichting stelt maar liefst 400 kaartjes beschikbaar voor het
middagprogramma op zaterdag 29 januari in sportcentrum
Westerschouwen. Kaartjes voor kinderen, die op een leuke
manier geld inzamelen voor de actie. Diverse scholen van Obase
(openbaar onderwijs) en Radar (protestantschristelijk onderwijs) doen ook
mee. Wie een leuke actie opzet (de opbrengst maakt natuurlijk niet uit) kan
dat melden bij WereldRegio via info@wereldregio.nl en wie weet levert het
vrijkaartjes op voor een gegarandeerd gezellige middag.

Doe me e met de actie en je mag gratis naar
het kinderspekatel van aemstie alive
Zaterdag 29 januari 2011

Als eerste zal Bassie, zonder
Adriaan, maar wel met een
aantal nieuwe vriendjes, het
podium betreden en op zijn
manier voor veel humor en
vermaak gaan zorgen. De show
kenmerkt zich door de gouden
formule van humor, leuke
conferences en clown entrees,
variété acts en leuke liedjes.
De vriendjes van Bassie zijn
Peter Grooney als buikspreker en goochelaar, Evert als
toneelmeester en aangever en
Marco Riedijk als toetsenist/pianist.Zij laten iedereen
ouderwets lachen en schateren
en deze nieuwe theatershow
staat garant voor minimaal een
uur lekker lachen en dikke pret
voor jong en oud.
Uiteraard kan Bassie het in
deze show niet laten om zijn
vriendjes in de maling te
nemen en kattekwaad uit te
halen. Natuurlijk proberen
ze dat ook bij Bassie, maar je
weet het: ‘Ik ben wel dom maar
niet slim!’

Als Bassie gaat goochelen
maken ze hem altijd uit voor
‘zwendelaar’. Bassie probeert
wel de kunst af te kijken bij
Peter Grooney want hij kan
namelijk wel goochelen.
Hij doet dat heel komisch en
met behulp van het publiek.
Dus dat is schateren. Peter
komt trouwens niet alleen
want hij neemt zijn vriendje
Charlie, de sprekende pop
mee. Nou zeggen ze af en toe
dat ik een grote mond heb
maar die Charlie kan er helemaal wat van. Uiteraard zingt
Bassie tijdens de show zijn
bekende liedjes.

Na Bassie komt Zirkus
Zirkus aan de beurt. Zirkus
Zirkus is de nieuwe muzikale
sensatie van Nederland. Op 13
juni lanceerde zij hun eerste
video ‘Moordgriet’.

Bandleden Sigourney, Niels en
Sherman vormen deze nieuwe
popgroep waarin naast zang,
ook dans een belangrijke rol
speelt. Zirkus Zirkus staat niet
alleen voor stoere, energieke
beats, maar ook voor vele
dansstijlen zoals breakdance,
streetdance en krumping.

Kaartverkoop
Kaarten voor het middagprogramma van Aemstie Alive zijn ook
vergrijbaar bij diverse verkoopadressen voor degenen, die niet
aan de actie deelnemen. Wees er snel bij want op is op.
De voorverkoop via de bekende adressen
Burgh-Haamstede: Formido Bouwmarkt, Supermarkt Albert Heijn
en Sportcentrum Westerschouwen
Renesse: Sportsurf Jonker
Scharendijke: Supermarkt Plus
Zierikzee: De Pupekop
Bruinisse: Supermarkt Albert Heijn

Kaarten voor de zaterdagmiddagvoorstelling zijn ook verkrijgbaar via de bekende voorverkoopadressen
en via de website www.aemstie.nl. Kaarten in de voorverkoop kosten € 5,00 per stuk, waarbij de ouders
gratis mee kunnen liften. De kaarten aan de kassa kosten € 7,50 per stuk.
Kaarten voor de zaterdagavond zijn eveneeens te verkrijgen op de bekende voorverkoopadressen en via
de website www.aemstie.nl. Deze entreekaarten kosten € 17,50 per stuk in de voorverkoop. Indien er nog
kaarten zijn, kosten deze € 20,00 aan de kassa, maar net zoals in het voorgaande jaar, dreigt een uitverkochte hal.

DJ’s Wipneus en Pim het
bekendste dj-duo van Nederland, met de allergrootste
hits van de afgelopen 50 jaar,
zijn de grondleggers Ze zijn
bekend door hun optredens
op verschillende festivals,
waaronder Parkpop (met ome
Willem), Pinkpop, Lowlands,
diverse Bevrijdingsfestivals
en Noorderslag. Ook waren ze
te zien tijdens Het Feest Van
Sinterklaas, Legoworld en vele
theaters in het land. Enkele
jaren geleden hadden ze zelfs
hun eigen TV Show bij BNN.
‘Wipneus en Pim Trakteren’
is een razendsnelle, spectaculaire, knotsgekke interactieve
voorstelling. Na twee succesvolle jaren in theaters door het
land is deze show nu ook beschikbaar voor Aemstie Alive
en is het een nieuwe dj-cultuur
met voortdurende interactie
tussen artiest en publiek.

