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VRIJE TIJD

School heeft alles met vrije tijd te 
maken! Wie dat tegen Neder-
landse scholieren zegt, wordt 

waarschijnlijk raar aangekeken. School 
en vrije tijd lijken meer tegenpolen dan 
synoniemen. Logisch, in een land met 
een leerplicht. De jeugdjaren staan 
grotendeels in het teken van school, le-
ren en huiswerk. Geen ontkomen aan.

Toch is het waar. School is afgeleid van 
een Grieks woord dat vrije tijd bete-
kent. School was vroeger iets waarvoor 
je vrije tijd moest hebben. De meeste 
mensen, ook kinderen, moesten bijna al 
hun tijd aan werk besteden. 

Dat werpt een ander licht op school. 
Hoe mooi is het dat kinderen niet hoe-
ven te werken, maar hun jonge jaren in 

alle rust kunnen besteden aan school 
en opleiding. Ontdekken wie je bent 
en wat je wilt. Leren en ontwikkelen. 
Doordat dit zo gewoon, zelfs verplicht, 
is, kan de waarde hiervan zomaar 
verloren gaan.

Hoe ervaren kinderen in Burkina Faso 
dit? Door toenemende onveiligheid 
kunnen ze niet naar school. Om 
deze kinderen te laten opgroeien tot 
zelfstandige burgers is onderwijs van 
goede kwaliteit nodig. Samen met onze 
partners streven we naar duurzame 
verandering, zodat alle kinderen de 
kans krijgen om zich in te ontwikkelen.

School als vrije tijd. Verrassend, ik heb 
dat niet altijd zo gezien. Maar ook ik 
ben nooit te oud om te leren. 

Roeland van Everdingen
Accountmanager Bedrijven, 
Vermogensfondsen en Kerken
r.vaneverdingen@woordendaad.nl 
06-1296 1049
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‘Ik geniet van het lesgeven en het 
nakijken van het huiswerk. Het is zo 
mooi als de leerlingen met belangstel-
ling naar me luisteren en deelnemen 
aan de gesprekken in de klas.’ Vooral 
tijdens de geschiedenislessen, de 
favoriete lessen van Irene Ouedraogo, 
is de betrokkenheid van de kinderen 
groot. ‘Ze willen de geschiedenis van 
het land en de wereld begrijpen.’

Zelf ging ze als kind graag naar school. 
‘Ik kreeg vaak een beurt om op het 
schoolbord te schrijven, omdat ik goed 
kon schrijven. Dan konden de andere 
leerlingen kijken hoe ik het deed.’

OPBOUW VAN BURKINA FASO

In 2004 kreeg Irene Ouedraogo haar 
lesbevoegdheid. Ze werkte eerst op 
een school in Kaya, in het oosten van 
het land. Sinds 2010 werkt ze op een 

privéschool in de hoofdstad. ‘Docent 
zijn, is voor mij een roeping. Ik ben 
leerkracht uit liefde voor de kinderen 
en vanuit de wens om mijn kennis te 
delen. Op die manier draag ik bij aan 
de opbouw van Burkina Faso.’ 

LEVENSLESSEN

De lesdagen volgen een strak schema. 
De schooldag begint om 7.20 uur. 
Tussen 12 uur en 14.30 uur hebben 
de kinderen lunchpauze. Dan begin-
nen de lessen weer tot 17 uur. De 

IRENE OUEDRAOGO 
HEEFT GEEN BAAN, 
MAAR EEN ROEPING

Leerkracht uit liefde voor kinderen

Irene Kola Née 
Ouedraogo.

Ze heeft 52 kinderen in de klas. ‘Het zijn allemaal schatjes.’ Leer-
kracht Irene Kola Née Ouedraogo heeft een hart voor de kinderen 
in haar klas. Voor de 45-jarige docente is lesgeven geen beroep, 
maar een roeping. Als ze vertelt over het onderwijs in Burkina 
Faso spat de passie er vanaf.

‘Ik ben leerkracht 
uit liefde voor de 

kinderen.’
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Docente Oeudraogo 
staat voor een klas 

met 52 kinderen.

INGEZOOMD 

dagen zijn strak ingedeeld. Geschie-
denis, aardrijkskunde, grammatica, 
rekenen: het lesprogramma ziet er 
herkenbaar uit. 

Toch leren de kinderen de belangrijk-
ste les niet uit een methode, vertelt 
juf Ouedraogo. ‘Een levensles voor elk 
van mijn studenten is dat zij mensen 
moeten zijn met een positieve invloed 
op intellectueel en sociaal niveau in 
Burkina Faso.’ 

 Lees meer over het onderwijs-
project in Burkina Faso: 
woordendaad.nl/onderwijs 
burkinafaso
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INVESTEREN 
IN GEWELDIGE 
DOCENTEN
Een sterke onderwijssector 
in Burkina Faso
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Het aanzien van docenten staat 
onder druk. De Burkinese 
regering startte in 2019 een 

programma om de sociale status van 
docenten te verbeteren, maar dat is 
een moeizaam proces. Alleen al in 
2020 solliciteerden bijna 1,3 miljoen 
mensen op 4.721 vacatures voor 
ambtenaren. ‘In zo’n context zullen 
veel mensen docent worden om een 
inkomen te hebben en niet uit passie,’ 
analyseert Ollé Patrice Kam, project-
manager van INCE in Burkina Faso. 

ONVOLDOENDE LEESVAARDIGHEID

Leerkracht Irene Kola Née Ouedraogo 
(zie p. 5) wijst op het belang van goed 
opgeleide docenten. ‘Het is belangrijk 
dat docenten gekwalificeerd zijn. Dan 
kunnen ze kennis goed overdragen 
en kinderen begeleiden, zodat zij ver-
antwoordelijke mannen en vrouwen 
worden.’

De opleiding van docenten en de 
kwaliteit van het onderwijs zijn be-
langrijke factoren die invloed hebben 
op de toekomst van de kinderen. Door 
de toenemende onveiligheid kunnen 
steeds minder kinderen naar school 
en raken docenten werkloos. Van de 
kinderen die wel naar school gaan kan 

één derde onvoldoende rekenen en 
lezen als ze de school verlaten. En na 
de basisschool gaan slechts vier op de 
tien kinderen verder op het middel-
baar onderwijs. In totaal gaat het om 
miljoenen kinderen die onvoldoende 
voorbereid zijn om na hun school een 
leven op te bouwen. 

UITDAGINGEN IN HET ONDERWIJS

Met het sponsorprogramma van 
Woord en Daad bieden we kinderen 
op individueel niveau goed onderwijs. 
INCE Burkina Faso gaat een stap 
verder. Met dit programma werken 
we aan kwalitatief goed onderwijs 
voor alle kinderen in Burkina Faso. 
Samen met een groot consortium van 

lokale organisaties en in samenwer-
king met de overheid zetten we in op 
een sterke onderwijssector met goed 
opgeleide docenten.

‘Als INCE zijn we een verbinder tussen 
de verschillende organisaties, betrok-
ken partijen en de overheid om de 
uitdagingen in het onderwijs op een 
hoger niveau aan te pakken,’ legt Ollé 
Patrice uit. Hij signaleert een aantal 
cruciale uitdagingen. ‘De doorstro-
ming van kinderen van het primair 
onderwijs naar vervolgonderwijs is on-
voldoende, de kwaliteit van docenten 
in het middelbaar en vakonderwijs is 
onvoldoende en de kinderen hebben 
weinig perspectief op werk na hun 
opleiding.’ De grondoorzaken van deze 
problemen pakt INCE, samen met 
partners, aan.

SAMENWERKEN MET DE OVERHEID

Onderwijs is een overheidstaak, daar-
om is samenwerking met de nationale 
regering cruciaal. Alleen door samen-
werking met de overheid en andere 
organisaties kunnen we werken aan 
een verandering in de onderwijssector 
in Burkina Faso. De contacten met het 
ministerie van Onderwijs zijn goed. 
‘Ik wil de kwaliteit van het onderwijs 
verbeteren, heb mezelf hoge doelen 
gesteld, maar terreur werkt verlam-
mend. Scholen sluiten noodgedwon-
gen en op veilige plaatsen stromen 
klassen vol met kinderen van vluchte-

Docenten in Burkina Faso staan voor grote uitdagingen. Overvolle klassen, 
met vijftig leerlingen of meer, zijn niet uitzonderlijk. Het INCE-programma 
investeert in onderwijskwaliteit en een verandering van de sector met één 
doel: het realiseren van onderwijs waarmee alle kinderen in Burkina Faso 
opgeleid worden tot burgers met de vaardigheden én de mentaliteit om 
zelf bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van hun land.

‘Ik wil de kwaliteit 
van het onderwijs 

verbeteren.’

UITGEZOOMD
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lingen. We moeten als maatschappelijk 
middenveld en overheid de krachten 
bundelen’, zei minister van Onderwijs 
Stanislas Ouaro eind 2021 tijdens een 
bezoek van Rina Molenaar aan het 
ministerie.

Intussen is de politieke situatie in het 
land veranderd. Eind januari pleegde 
het leger een coup uit onvrede over 
de veiligheidssituatie in het land. De 
president werd afgezet en tekende zijn 
ontslag een dag na de machtsoverna-
me. Er is een comité samengesteld dat 
de overgangsperiode naar een nieuwe 
regering moet begeleiden. 

Hoewel het dagelijks leven snel weer 
op gang kwam, heeft deze politiek 
onrustige periode wel gevolgen voor 
het INCE-programma. Doordat er een 
overgangsperiode is naar een nieuwe 
regering is het zoeken naar nieuwe 
manieren van samenwerking. 

INVESTEREN IN ONDERWIJS KWALITEIT

Tegelijk blijven we op andere niveaus 
werken aan beter onderwijs. INCE 
werkt bijvoorbeeld samen met vijf 
zogenaamde modelscholen aan 
verbetering van het onderwijs. Deze 
scholen zetten zich in om de kwaliteit 
van het onderwijs te verbeteren. 
Daarbij worden ze ondersteund door 
scholenadviseurs vanuit INCE. De 
scholen beoordelen hun eigen kwa-
liteit en kiezen zelf de punten die ze 
willen verbeteren.

Zo was de communicatie en samen-
werking met ouders voor veel 
docenten een uitdaging. Ouderbetrok-
kenheid is in ieder onderwijssysteem 
belangrijk, maar zeker in de onveilige 
en onzekere context van Burkina Faso. 
Door migratie en schoolsluitingen 
kunnen kinderen zomaar zonder on-
derwijs komen te zitten. Het is cruciaal 
dat ouders het belang van onderwijs 
blijven zien en hun kinderen stimule-
ren om te blijven leren.  Hiervoor is 
samen met lokale en internationale 
experts een training ontwikkeld. Die 
wordt nu gebruikt door deze scholen 
en de adviseurs. Op die manier bouwt 
INCE aan een netwerk van scholen 
die investeren in onderwijskwaliteit.

GEWELDIGE DOCENTEN

Goed opgeleide docenten kunnen 
goed lesgeven, maar niet alles wat 
nodig is om een goede docent te zijn 
is aan te leren. ‘Een leraar wordt een 
geweldige leraar als hij of zij lesgeeft 
met passie, liefde en respect voor de 
kinderen. Toewijding is belangrijk, net 
als de zorg voor het succes van zijn 

of haar leerlingen,’ vertelt docente 
Ouedraogo. 

Zelf is ze, ongemerkt, een voorbeeld 
van een geweldige leerkracht. Ze is 
een voorbeeld van de docenten waar 
INCE in wil investeren. Onderwijzen is 

voor haar een roeping en ze stelt alles 
in het werk om haar leerlingen te laten 
slagen. ‘In het afgelopen jaar is de 
zwakste leerling uit mijn klas geslaagd 
voor het examen, daar was ik erg blij 
mee.’ 

 Meer informatie:  
woordendaad.nl/onderwijs 
burkinafaso

‘Betrokkenheid van 
ouders is in een  

onveilige en  
onzekere context 
extra belangrijk.’

Ollé Patrice Kam, 
projectmanager van 

INCE Burkina Faso
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‘D it seizoen was niet makke-
lijk,’ vertelt Mariam Couli-
baly uit Djigouèra, Burkina 

Faso. Eerst was het te droog. Later in 
het seizoen blies harde wind de mais 
om. Toch verwacht Mariam van haar 

akker (1 hectare) drie ton mais te oog-
sten. Voordat Mariam gesteund werd 
door het project Fair Maize oogstte ze 
nog geen ton mais van diezelfde akker. 
‘Als ik drie ton oogst, kan ik mijn lening 
van ADS terugbetalen en een aantal 

zakken mais aan mijn ouders geven. 
De rest verkoop ik.’ 

 Bekijk Mariams verhaal op: 
woordendaad.nl/fairmaizemariam

 ‘Ik hoop drie ton 
mais te oogsten’

Mariam Coulibaly uit Burkina Faso
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GEVEN MIJ ENERGIE’
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WAT DOET U IN HET DAGELIJKS LEVEN?

‘Met veel plezier werk ik dagelijks aan een optimale 
verbinding tussen werkvraag en werkaanbod. We 
bewegen ons op het terrein van techniek, logistiek 
en de grond-, weg- en waterbouw. Veel focus ligt 
bij het werven van kandidaten. Hierin moeten we 
de laatste jaren fors investeren. Er is steeds meer 
vraag naar mbo’ ers, díe aanvoer droogt echt op! 
Wat mij betreft zijn de mooie kanten van deze 
sectoren onderbelicht.’

WAT BRENGT DE RO U PERSOONLIJK?

‘Ik merk dat je na iedere RO-bijeenkomst weer 
even denkt: wat hebben wij het toch goed. Onze 
RO steunt een werk- en opleidingsproject in Burki-
na Faso. Prachtig dat zo veel jongeren met poten-
tie uiteindelijk zelfvoorzienend worden. We blijven 
uiteraard ook op de hoogte van de resultaten: al 
18.000 jongeren zijn aan een baan geholpen. De 
invloed is enorm, want ze onderhouden later ook 
hun gezinnen. Het project spreekt mij persoonlijk 
erg aan, omdat het veel raakvlakken heeft met mijn 
eigen werk.’

OMSCHRIJF UZELF EENS IN DRIE WOORDEN.

‘Nuchter, sociaal en daadkrachtig.’
 

WELKE EIGENSCHAP KOMT U HET MEEST VAN PAS 

IN UW WERK?

‘Mijn sociale kant, ik ben altijd op zoek naar manie-
ren waarop ik ergens het verschil kan maken.’ 

WIE OF WAT INSPIREERT U?

‘Ik krijg energie van bevlogen mensen. Daarnaast 
vind ik het belangrijk om vanuit Bijbels licht naar 
mezelf te kijken: wie moet ik zijn, wie ben ik, en 

waar schort het nog aan? Daar heb ik dagelijks 
genoeg werk aan.’

WAAROM VINDT U HET ALS ONDERNEMER BELANG-

RIJK BETROKKEN TE ZIJN BIJ GOEDE DOELEN?

‘Je hebt niet aan jezelf te danken waar je wieg 
heeft gestaan. Dat brengt voor mij de opdracht 
met zich mee om ook iets voor mijn naaste te 
doen. Door oog te hebben voor de mensen om 
je heen, kun je veel betekenen. Dat zie ik in de 
uitzendbranche natuurlijk ook. Sommige kandi-
daten zitten in een moeilijke periode. We kunnen 
dan echt van toegevoegde waarde zijn, zodat ze 
uit die beroerde situatie kunnen komen. Soms ga 

ik met kandidaten tóch aan de slag, al heb ik daar 
in eerste instantie over getwijfeld. Dan is het echt 
bijzonder als het lukt. Een kandidaat moet het 
tenslotte zelf laten zien, die moet van zijn plek af 
willen. Met meer stabiliteit – een vaste baan, een 
ondersteunend netwerk – kun je mensen helpen 
om te groeien. Daar haal ik veel voldoening uit.’

WELKE LEVENS- OF ONDERNEMERSLES ZOU U IEDE-

RE ONDERNEMER WILLEN MEEGEVEN, HIER EN IN 

DE PROJECTLANDEN?

‘Verdiep je in het leven van een ander en deel van 
wat je zelf hebt ontvangen.’ 

Door heel het land zijn groepen 

ondernemers betrokken bij het werk 

van Woord en Daad. Wie zijn die 

ondernemers? Elke editie gaan we in 

gesprek met één van de RO-leden.

‘We dragen bij aan de groei 
en ontwikkeling 

van jonge mensen.’

Jaap Vlastuin is eigenaar van Arbeidsmakelaar Vlastuin 
en als bestuurslid betrokken bij RegioOndernemers (RO) 
Kampen (opgericht in 2018; 32 leden). Een portret van 
deze regio-ondernemer: ‘Het is prachtig om jongeren met 
potentie iets te kunnen bieden.’

April 2022 | 11



DUURZAMER WONEN 
IN NEDERLAND EN 
BURKINA FASO

‘Ondernemen moet van toegevoegde waarde zijn’

ENTREE makelaars is een bedrijf met lef en een kloppend hart voor de 
naaste. Rens van Doorn kocht het bedrijf vanuit een faillissement. Tien 
jaar later heeft hij twee vestigingen en doneert hij zo’n 10 procent van de 
winst aan het Werk en Opleidingproject in Burkina Faso. 

De makelaar heeft deze maanden wel 
tijd voor een interview. ‘Veel mensen 
denken dat het goed gaat met de ma-
kelaars, maar het gaat juist goed met 
de huiseigenaar. Heel druk hebben we 
het nu niet,  omdat er weinig aanbod 
is. Jammer, want er zijn wel veel wo-
ningzoekers. Gelukkig hebben we ook 
werk in advisering voor projectont-
wikkelaars, aankoopbegeleiding van 
huizen en woningtaxaties.’  

De ondernemer laat zich niet zomaar 
gek maken. ‘In 2012 stond ik op 
straat, omdat het bedrijf waar ik voor 
werkte failliet ging. Toen heb ik het 
bedrijf opgekocht. Iedereen verklaarde 
me voor gek. In 2016 veranderde ik 
de naam in ENTREE makelaars, we 
begonnen toen te groeien. We doen 
verkoop en aankoop van huizen in de 
gemeenten Houten, Bunnik en Wijk 
bij Duurstede, en sinds kort ook op 

de Utrechtse Heuvelrug vanuit de 
vestiging Leersum.’

HUIS VOOR EEN HUIS

Ondanks het succes wilde Van Doorn 
wat extra’s bieden met zijn bedrijf. 
‘Makelaars worden snel gezien als 
‘zakkenvullers’. Terwijl ik juist graag iets 
wil bieden voor de naaste. Samen met 
Woord en Daad bedachten we het 
‘huis voor een huis-concept’ waarbij 
we per jaar 10 procent van onze winst 
wilden afdragen. Daarmee droegen 
wij bij aan een huizenbouwproject in 
Bangladesh middels een microkrediet-
fonds. Bengalen financierden hun huis 
met een microhypotheek uit dit fonds.’

Rens van Doorn reisde zelf ook naar 
Bangladesh. ‘Dat was fantastisch, maar 
het was ook schrijnend. De armoede 
die je dan ziet is echt heel verdrietig. 
Het andere uiterste van de wereld. Zo 

bizar. Het was ook mooi om te zien 
hoe zo’n fonds goed resultaat heeft. 
Uiteindelijk is het project kort daarna 
gestopt. 

De doelen zijn bereikt en het project 
is toekomstbestendig. Dat is super 
mooi nieuws!’

ZONNEPANEELMONTEURS

De ondernemer ging samen met 
Woord en Daad op zoek naar een 
nieuw project. Dat werd Werk en 

‘De reis die ik heb 
gemaakt naar 

Bangladesh heeft 
veel levenslessen 

opgeleverd.’

BE
TR

O
KK

EN
H

EI
D

TE
K

ST
 |

 JE
SS

E 
W

ES
TE

R
B

EK
E 

B
EE

LD
 |

 E
N

TR
EE

 M
A

K
EL

A
A

R
S,

 JO
B

 B
O

O
ST

ER
 B

U
R

K
IN

A
 F

A
SO

12 | Daadkracht 



Opleiding in Burkina Faso. ‘Wij werden 
vooral getriggerd door het solar-on-
derdeel, de opleiding tot zonnepa-
neelmonteur’, legt Van Doorn uit. ‘Als 
makelaar adviseer je kopers en ver-
kopers vaak hoe ze hun huis kunnen 
verduurzamen. Mooi dat de mensen 
daar ook zonnepanelen plaatsen. Ze 
hebben in Burkina Faso veel meer 
zonuren dan wij.’

Van Doorn is blij dat zijn kantoor 
hieraan kan bijdragen. ‘Ondernemen 
moet van toegevoegde waarde zijn in 
de maatschappij’, zo vindt hij. ‘Ik ben 
niet op de wereld gezet om mensen 
praktisch te helpen in de zorg of in het 
onderwijs. Daarom was mijn behoefte 
extra sterk om op een andere manier 
mensen te ondersteunen.’

LEVENSLESSEN

Opdrachtgevers reageren positief op 

het initiatief van ENTREE makelaars. 
‘Ik vertel altijd wat we doen voor 
het goede doel. Vaak wordt het voor 
kennisgeving aangenomen. Ik heb nog 
nooit een negatieve reactie gehad. 
Soms komt er een klant speciaal 
hiervoor naar ons, of krijg ik een leuke 
reactie: “Wat mooi dat jullie dit doen!”’

Het levert ook levenslessen op, 
vertelt de makelaar. ‘De reis die ik heb 
gemaakt naar Bangladesh heeft veel 
levenslessen opgeleverd. Daar zie 
je heel veel dankbare gezichten, dat 
raakt je wel. Daar tegenover zie je ook 
heel veel hulpeloze gezichten. Ik heb 
mensen gezien die niet meer hebben 
dan de kleren die ze dragen en soms 
een smartphone. Dat contrast is ver-
schrikkelijk. In zo’n land lijkt een leven 
minder waard te zijn. Dat zet je op je 
plek. Wie zijn we zelf? Wij zijn niet 
meer dan een ander.’ 

Het project dat ENTREE makelaars 

steunt is opgezet om jongeren aan 

een baan te helpen. Samen met lokale 

organisaties biedt Woord en Daad pas-

sende vakopleidingen en trainingen 

aan voor jongeren, waaronder die tot 

zonnepaneelmonteur. In 2020 passeer-

den we de mooie mijlpaal van 18.000 

jongeren die een inkomen hebben. 

Voor vrouwen en jongeren met een 

lichamelijke beperking is het extra las-

tig om werk te vinden. Daarom richt 

het project zich nu meer op vrouwen 

en gemarginaliseerde jongeren.

Werk en Opleiding 
Burkina Faso

Robert Sibiri Ilboudo ging aan 
de slag in de zonnepanelen

Duizenden jongeren 
volgden een training tot 
 installateur van zonnepanelen

Rens van Doorn
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Jaarverslag 2021 

2021 was een jaar met soms wilde 
stormen op de wereldzee. Er waren 
oorlogen, natuurrampen en een aan-
houdende pandemie. Maar ondanks 
dat de wind soms tegen zat ging het 
werk door. Ging ú door, met het steu-
nen van ons werk. Maar vooral: gingen 
zij door: de voortvarende jongeren, 
boeren, leraren en ondernemers in 
onze programma’s. Lees er alles over 
in ons jaarverslag of bekijk de video!

 Bekijk het jaarverslag: 
woordendaad.nl/jaarverslagfilm

Business Meeting 
in de zomerzon

Van harte welkom tijdens de 
Business Meeting die we eind juni 
organiseren in een zomerse, sfeer-
volle setting! Genietend van een 
heerlijk hapje en drankje netwerken 
met huidige én nieuwe contacten 
én tijdens een kort, afwisselend en 
interactief programma meegenomen 
worden in de wereld van waardig 
werk voor jongeren en vrouwen in 
Azië: twee elementen die centraal 
staan tijdens dit mooie event! Over 
de datum en locatie informeren we u 
via de save the date die binnenkort 
op uw digitale deurmat valt. Ont-
moeten we u D.V. eind juni? Tot dan! 

Doe als bedrijf 
mee aan Sport 
for Others!

Op Deo volente zaterdag 1 oktober 
is het zover: Sport for Others 2022! 
Dit jaar vindt ons sportieve sponsor- 
evenement plaats in het prachtige, 
glooiende Limburg. Wandelen, 
hardlopen, fietsen: het kan allemaal. 
Er zijn weer mooie parcoursen uit-
gezet, en vanwege de heuvels biedt 
het genoeg uitdaging voor allerlei 
soorten sporters.
Zoekt u een uitdagende teamactivi-
teit én draagt u ons werk een warm 
hart toe? Van harte welkom om als 
bedrijventeam mee te doen!

 Meer informatie:  
sportforothers.com

IN HET KORT
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WOORD IN PRAKTIJK

‘Christen zijn is een groot voorrecht en 
tegelijkertijd een grote verantwoor-
delijkheid. Een verantwoordelijkheid 

tegenover God en mijn naasten want ‘een iege-
lijk, wien veel gegeven is, van dien zal veel geëist 
worden; en wien men veel vertrouwd heeft, van 
dien zal men overvloediger eisen.’ (Lukas 12:48) 

Yacouba Coulibaly (35) uit Burkina Faso is een 
voormalig Woord en Daad-sponsorkind dat op-
groeide in een moslimgezin. Mede door de brie-
ven en de gebeden van zijn sponsors kwam hij 
op 14-jarige leeftijd tot geloof. ‘Als ik terugkijk op 
mijn leven tot nu toe, zie ik hoe God verschillende 
mensen tot zegen heeft laten zijn. Daarom pro-
beer ik als christen een dankbaar leven te leiden. 
Niet alleen in woorden, maar ook in daden.’

OPRECHTE LIEFDE

‘In Johannes 13:35 zegt Jezus: Hieraan zullen 
zij allen bekennen, dat gij Mijn discipelen zijt, 
zo gij liefde hebt onder elkander. Zo probeer ik 
mijn leven ook in te richten: liefde geven aan 
mensen in nood. Dat uit zich bijvoorbeeld in 
de tijd die ik heb genomen om te onderzoeken 
waar God mij toe roept. Ik heb voor studies ge-
kozen die mij in staat stellen de levens van ar-
men en kwetsbaren te verbeteren. Mijn missie 
in het leven is om rurale gemeenschappen met 
oprechte liefde te dienen. Dat kán een weg zijn 
naar het hart van een niet-christen, net zoals 

ik dat zelf heb ervaren door de woorden en 
daden van mijn oud-sponsors.’

‘Mijn christelijke identiteit betekent veel voor 
mij. Het is genade dat ik mijzelf een kind van 
God mag noemen. Ik ben dankbaar dat de 
Heere mij in alles leidt en mij veel leert. Wat is 
het ook bijzonder om tot een grote familie te 
behoren. Overal waar ik ben, kan ik gelovige 
broeders en zuster ontmoeten.’

MEESTERWERK

‘Als bioloog en landbouwkundige is iedere 
Bijbeltekst met betrekking tot bomen mij erg 
lief. Bomen zijn een meesterwerk van Gods 
schepping. Ze zijn een levend voorbeeld van 
Gods wijsheid en van Zijn liefde voor de mens-
heid. In het Oude Testament gebruikt God op 
verschillende plekken allegorieën van bomen 
om Zijn volk te onderwijzen. Ook in het Nieu-
we Testament gebruikt Jezus veel voorbeelden 
van bomen en landbouw om de geheimen van 
het Koninkrijk van God te onthullen.’

‘In Genesis 2 begint het heilsverhaal met een 
boom waarna het eindigt met de boom des 
levens in het boek Openbaring: Die overwint, 
Ik zal hem geven te eten van den boom des 
levens, die in het midden van het paradijs Gods 
is’ (Openbaring 2:7). Voor mij is dit het mooiste 
verhaal van hoop.’ 

‘IK BEN DANKBAAR 
DAT DE HEERE MIJ 
IN ALLES LEIDT’

Yacouba Coulibaly, 
voormalig Woord en 
Daad-sponsorkind
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Tijdens de Wereld-

dag 2022 vertelde 

Yacouba zijn levens-

verhaal. Kijk zijn 

bijdrage hier terug.
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COLOFON 

Daadkracht is een uitgave van Stichting Woord 
en Daad voor betrokken ondernemers. Het 
magazine verschijnt in april, september en 
december. Daadkracht wordt verspreid onder 
betrokken ondernemers en belangstellenden. 
Overname van artikelen is prima, graag met 
bronvermelding.

Redactie Marlies Moret (hoofdredacteur),  
Rudolf Mulderij (eindredactie), Linda Poot,  
Jesse Westerbeke, Hannah Neele

Ontwerp en realisatie 
BladenMakers, bladenmakers.nl

Uitgave Stichting Woord en Daad,  
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IBAN: NL64RABO0385487088

Online www.woordendaad.nl/ondernemers 
Email bedrijven@woordendaad.nl 

Retouradres: Postbus 560 • 4200 AN Gorinchem

‘Recycling houdt de 
stad schoon en onze 

kinderen gezond.’

Mariam Sawadogo (28 
jaar) leerde produc-
ten recyclen in een 
training van Job Booster 
Oost-Burkina Faso.




