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BANEN IN STRIJD TEGEN TERRORISME 
‘GEVAARLIJK, MAAR WE BLIJVEN’ 

 

‘Wat de media schrijven en laten zien is 
anders dan de werkelijkheid op de 
grond,’ steekt Zongo van wal. ‘De 
media zijn meer gefocust op het 
schrijven over de terroristische 
aanslagen dan over de weerstand die 
de lokale bevolking biedt.’ Hij werkt 
samen met de vakscholen en 
werkgevers in het noorden van het 
land. Regelmatig bezoekt hij de regio 
die is aangemerkt als ‘rode zone’. ‘De 
terroristen komen uit de buurlanden 
en vallen vooral dorpen in de 

grensregio aan. Op dit moment kan het 
dagelijkse leven op veel plekken nog 
gewoon doorgaan, tenzij er een aanval 
is. We zien wel dat de mentaliteit van 
de mensen veranderd.’ 
 
Doelwit: scholen en christenen 
‘De mensen in Burkina Faso zijn 
vredelievend, dat is een onderdeel van 
onze identiteit,’ voegt Kaboret toe. 
‘Iedereen was dan ook verbaasd toen 
er gewapende groepen uit buurlanden 
het land binnenkwamen om de orde te 

verstoren. Eerst met woorden, daarna 
met geweld.’ De terroristen proberen 
met aanvallen en aanslagen de 
samenleving te ontwrichten. ‘Ze willen 
niet dat kinderen naar school gaan, 
want leren verandert je mentaliteit. En 
ze vallen christenen aan, omdat zij ook 
voor vrijheid staan.’ 
 
Iets verder naar het zuiden, langs de 
grens met Mali, werkt Sanou met de 
vakscholen en ondernemers in de 
regio’s Boucle du Mouhoun en Hauts 

Een aanslag op een kerk of moskee, een aanval op een dorp, een aanslag op 
een goudmijn, aanvallen op militairen; aanvallen op onschuldige en 
vredelievende burgers. In het noorden van Burkina Faso proberen 
terroristische organisaties de stabiliteit in het land te ondermijnen. Enerzijds 
lukt dat, de lokale bevolking lijdt onder de aanvallen en een half miljoen 
mensen sloeg op de vlucht. Toch is dat niet het hele verhaal. Kaboret, Sanou 
en Zongo van Job Booster Burkina Faso zien tekenen van hoop: werk biedt 
jongeren perspectief. Met dat wapen vechten ze tegen de terreur. 

Deze jongeren in Ouahigouya (Noord-Burkina Faso) 

volgden een training tot zonne-energie technicus. 

Dankzij die training hebben ze nu werk. 
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15.000 JONGEREN AAN HET WERK 

Bassins. Ook in deze regio’s zijn er in 
de afgelopen maanden aanslagen 
geweest, al zijn die aanvallen minder 
frequent dan in het noorden. In Boucle 
du Mouhoun is onlangs bijvoorbeeld 
een gekidnapte leraar vermoord 
teruggevonden en is een aanslag 
gepleegd op een vergadering van 
lokale autoriteiten. ‘Toen we ons 
realiseerden dat de regio in het 
noorden gevaarlijker werd, hebben we 
tegen de mensen gezegd dat we ze niet 
in de steek zouden laten. Het is 
gevaarlijk om daar te werken, maar we 
geven niet op,’ vertelt Kaboret.  
 
1.000 euro contant vs training 
Sanou reist om de week naar een dorp 
dat op 15 kilometer van de grens met 
Mali ligt. ‘Dat doe ik voor kerkelijke 
activiteiten,’ vertelt hij nuchter. Vanuit 
zijn gemeente zijn er twee nieuwe 
kerken gesticht in deze grensregio. 
Tijdens de bezoeken praat hij met de 
dorpelingen en vraagt naar de situatie. 
‘De mensen waar we mee praten zijn 
niet bang.’ Sterker nog, de bevolking 
lijkt juist extra gemotiveerd om de 
vrede te bewaren. 
 
Vooral jongeren die geen werk 
hebben, zijn gevoelig voor het snelle 
geld dat de terroristische organisaties 
bieden. Als een jongere lid wordt, krijgt 
hij 1.000 euro contant. Het is daarom 
belangrijk dat de jongeren een 
alternatief hebben. Werk geeft hen 
perspectief. Dat geeft hen een reden 
om in de regio te blijven en voorkomt 
dat ze zich aansluiten bij de 
gewapende bendes. De noodzaak van 
een degelijke baan wordt op allerlei 
fronten erkent. Dat is terug te zien in 
de aanvragen die Job Booster 
binnenkrijgt uit het noorden van het 
land. 
 
Banen bieden perspectief 
Veel dorpen, die gelegen zijn in de 
‘rode zone’ vragen Job Booster om hen 
te ondersteunen en jongeren kansen te 
bieden. Het gemeente Thyou, in het 
noorden, ligt vlak bij de grens met Mali. 
De burgemeester zag dat de 
g e w a p e n d e  b e n d e s 
aantrekkingskracht hebben op de 
werkloze jongeren. Daarom nodigde 

hij Job Booster uit en vroeg hen om de 
jongeren te trainen. Met een training 
en een inkomen zijn de jongeren 
minder ontvankelijk voor het snelle 
geld van de bendes. Ook andere 
burgemeesters in de ‘rode zone’ 
vroegen Job Booster de jongeren te 
begeleiden naar een baan. Deze 
aanpak breidt zich als een olievlek uit. 
Ook buiten de ‘rode zone’ vragen 
burgemeesters ondersteuning aan Job 
Booster. Twee burgemeesters uit het 
noorden hebben het team gevraagd 
om 500 jongeren op te leiden. Naar 
verwachting wordt binnenkort een 
contract met een derde burgemeester 
getekend om nog eens 300 jongeren 
op te leiden. 
 
Een ander voorbeeld zijn de 
mijnbouwbedrijven die Job Booster 
inschakelen om jongeren te trainen. In 
het noorden van Burkina Faso zijn veel 
mijnbouwbedrijven actief. ‘Ze hebben 
geld om te investeren, maar ze zoeken 
naar goede partners om de jongeren 
op te leiden voor een degelijke baan,’ 
vertelt Kaboret. Deze bedrijven bieden 
arbeidsplaatsen aan, maar ze zijn ook 
bereid om te investeren in de lokale 
economie. Voor de mijnbouw is rust in 
d e  r e g i o  b e l a n g r i j k .  B i j  d e 
mijnb ouw b ed rijv en w er kt  é én 
vrouwelijke met explosieven. Deze 
vrouw is opgeleid door Job Booster. 
Het bedrijf waar ze werkt profiteert 

van haar aanwezigheid. Ze wordt zelfs 
uitgenodigd voor bijeenkomsten.  
 
Snelheid geboden 
Sanou signaleert wel een uitdaging: 
‘We moeten snel werken, zodat 
jongeren iets te doen hebben.’ Kaboret 
en Zongo onderstrepen dit. De 
jongeren moeten zo snel mogelijk een 
inkomen krijgen. Elke dag dat ze 
werkloos zijn, zijn ze vatbaar voor de 
ideeën van de terroristen. Kaboret ziet 
twee mogelijkheden om te versnellen: 
de procedure aanpakken, waardoor 
jongeren snel kunnen beginnen met de 
training, en het proces omdraaien. 
‘Wat we altijd deden is jongeren 
trainen, hen een businessplan laten 
schrijven en dan fondsen zoeken die 
startkapitaal bieden. Nu willen we dat 
omdraaien. De jongere schrijft eerst 
een businessplan en we zorgen dat er 
startkapitaal is, daarna begint de 
technische training. Dan heeft de 
jongere nog meer zekerheid dat hij als 
zelfstandige aan de slag kan.’ 
 
Zongo sluit af met een voorbeeld: ‘we 
hebben in het noorden een groep van 
75 jongeren in twee weken getraind en 
ondersteunt met een onderneming 
starten. Toen ik onlangs één van de 
jongere bezocht, vertelde hij dat hij 
een goed inkomen heeft en dat hij 
extra trainingen wil volgen om zijn 
bedrijf te laten groeien.’ 


