
SPONSORING 

IN BURKINA FASO 

- JULI 2022 - 

 

 

Onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van 
een kind. Asseto (34) weet er alles van. Als kind 
ging ze naar school, maar dat was niet voor lang. 
'Na een paar jaar moest ik thuis mijn moeder 
helpen met het huishouden.’ Nu haar kind via het 
sponsorprogramma naar school kan, zet ze alles op 
alles om hem te ondersteunen. In deze rapportage 
geven we u graag een update over het 
sponsorproject waar uw sponsorkind aan 
deelneemt. 

 

Positief gedrag 

Het onderwijzen van christelijke normen en 
waarden heeft een belangrijke plek in het onderwijs 
van de sponsorkinderen in Burkina Faso. Ook na 
schooltijd nemen ze dit mee. Stephane Ouedraogo 
van AEAD vertelt: 'Ik hoor regelmatig van ouders en 
leraren dat de kinderen vragen om eerst te bidden 
voordat ze met iets aan de slag gaan. Ook zie ik dat 
de kinderen op onze scholen eerlijk zijn, lief tegen 
elkaar zijn en trouw zijn. Ik zie echt dat hun gedrag 
positiever is dan het gedrag van kinderen op andere 
scholen of in de wijken.' 

Bomen planten 

Tijdens het regenseizoen vond er een bijzondere 
activiteit plaats op school! De kinderen gingen aan 
de slag met het planten van bomen. De bomen 
zorgen straks voor lekker fruit en een schaduwplek 
om huiswerk te kunnen maken, maar daarnaast zijn 
bomen ook nodig om te voorkomen dat de grond 

heel droog wordt en er niets meer kan groeien.  

 

Burkina Faso staat op de 20e plaats op de lijst van 
landen die het meest kwetsbaar zijn voor 
klimaatverandering. Veel ouders zijn boeren en 
door gebrek aan regen zien zij hun gewassen 
verdrogen met als gevolg dat er niet genoeg eten is. 
Het is dus belangrijk om goed voor de grond te 
zorgen, zodat deze vruchtbaar blijft en de gezinnen 
niet noodgedwongen wegtrekken. 
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Nu Asseto zelf kinderen heeft, wil ze hen graag 
toegang tot onderwijs geven. Toch is dat niet 

gemakkelijk. ‘Mijn man kan vanwege zijn 
gezondheid niet werken. Hierdoor hebben we 
weinig inkomen en kunnen we het schoolgeld niet 
betalen. Ik dank God dat een medewerker van 
AEAD naar ons toe kwam. We zijn ontzettend 
dankbaar voor de steun, waardoor nu tenminste 
één kind naar school kan.’ 
 

Vooruit helpen 

Asseto weet heel goed hoe belangrijk onderwijs is. 
‘Op school leer je lezen en schrijven en hoor je over 
de dingen die in deze wereld spelen. Ook leer je dat 
het belangrijk is om goed gedrag te vertonen. De 
kinderen op school hebben later een belangrijke rol 

om hun familie, dorp, regio of zelfs land vooruit te 
helpen.’ 
 

Inspiratiebron voor anderen 
Asseto hoopt dat uiteindelijk ook haar andere 
kinderen naar school kunnen. ‘Ik hoop dat ze ons 
dorp inspireren en een voorbeeld zijn voor andere 
kinderen. Als wij straks oud zijn, hoop ik dat ze goed 
voor zichzelf en voor ons kunnen zorgen.’ Tegen de 
sponsors in Nederland wil ze zeggen: ‘Wat je zaait, 
zal groeien en vrucht dragen door Gods genade.’ 

 

Hoe gaat het schrijfproces bij AEAD? 
Na de staatsgreep in januari waarbij 2.000 scholen 
tijdelijk werden gesloten, is het inmiddels weer 
mogelijk om post te sturen naar Burkina Faso. Maar 
hoe gaat zo'n schrijfproces nu eigenlijk als uw 
sponsorkind iets terugschrijft? We leggen het hier 
uit! AEAD heeft verschillende formats om een brief 
te schrijven. In overleg met de docent kiest een kind 
een format en gaat het in de klas aan de slag met de 

brief. Kinderen op de basisschool worden vaak 
geholpen bij het schrijven, omdat ze dit nog erg 
lastig vinden om zelf te doen. AEAD zorgt er 
vervolgens voor dat de brief wordt ingescand en 
opgestuurd naar Woord en Daad. Afhankelijk van 
de voorkeur van de sponsor, wordt de brief per 
post, per mail of via MijnWoordenDaad naar de 
sponsor opgestuurd. Dit hele proces kan zo'n 10 
weken duren. 
 

 

‘Ik hoop dat onze kinderen een 
voorbeeld zijn voor andere kinderen’ 
Asseto (34) uit Burkina Faso is moeder van drie 
jonge kinderen en in verwachting van de vierde. 
Samen met haar man en kinderen woont ze in Tang 
Zougou. ‘Als kind ging ik naar school, maar dat was 
niet voor lang.  
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