
Stichting De Mangoboom   
Oeverzwaluw 17 
4411 GD  RILLAND 

NL33 SNSB 0871 6581 51 

info@demangoboom.nl 
www.demangoboom.nl  
facebook.com/demangoboom 
 
 

Stichting De Mangoboom 

NIEUWSBRIEF 8 – JUNI 2015

Beste vrienden van De Mangoboom! 

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid bij onze stichting. 

Er is weer van alles te melden vanuit het zonnige, 

warme en stoffige Burkina Faso. Daarom heel veel 

leesplezier met deze nieuwsbrief gewenst! 

NIEUWE WEBSITE ONLINE! 

Het heeft enige tijd geduurd, maar vandaag kunnen we 

u melden dat onze nieuwe website in de lucht is! We 

nodigen u van harte uit om daar eens een kijkje te 

nemen. Het adres is hetzelfde: www.demangoboom.nl.  

Wij zijn erg trots op de nieuwe site. En we zijn 

benieuwd naar uw reactie, dus laat het ons weten! Ook 

waarderen we het zeer als u uw vrienden en kennissen 

van onze website op de hoogte wilt brengen. Alvast 

bedankt voor uw hulp! 

AANKONDIGING VAN ONZE MANGOPARTY 

Graag willen wij u de gelegenheid bieden om nader 

geïnformeerd te worden over de kinderen in het 

weeshuis en om met ons over onze plannen in gesprek 

te gaan. Daarom organiseren wij voor onze donateurs 

en achterban een ‘mangoparty’. Noteer dus zaterdag 

17 oktober 2015 alvast in uw agenda en op uw 

kalender! U bent ’s middags van harte welkom. Meer 

informatie over de locatie volgt te zijner tijd. Wij zien 

uit naar uw komst! 

KIPPENHOK 

Sinds kort staat er op het 

terrein van het weeshuis 

een heus kippenhok. 

Kippen leggen namelijk 

eieren en eieren zijn 

meer dan welkom om 

het menu van de 

kinderen te verrijken. Alleen zijn eieren in Burkina Faso 

best duur. Vandaar dat de medewerkers, met onze hulp, 

een kippenhok hebben gebouwd en zo de eierproductie 

zelf ter hand kunnen nemen. 

Op dit moment vertoeven er zo’n 10 kippen, onder 

deskundige leiding van een haan. Het geheel is dagelijks 

goed voor een handvol verse eitjes en straks de nodige 

kuikentjes. En op termijn kan een overjarige kip 

ongetwijfeld nog dienst doen in de macaroni.  

 

LOKALE SAMENWERKING 

Enkele weken geleden was onze voorzitter in de 

gelegenheid om een kort bezoek aan het weeshuis te 

brengen. Hij heeft vooral veel gesprekken gevoerd met 

lokale betrokken partijen.  

Zo ook met de prefect van de gemeente Ipelcé. Dit is de 

officiële vertegenwoordiger van de regering, die nu de 

zaken in Ipelcé waarneemt. De vroegere burgemeester 

is namelijk na de revolutie van oktober 2014 afgezet. 

Ook zijn er gesprekken geweest met ambtenaren van 

Action Sociale, de Kinderbescherming van Burkina Faso.  

Zowel de prefect als Action Sociale hebben aangegeven 

heel blij te zijn met onze ondersteuning. Men heeft al 

geconstateerd dat er door onze hulp daadwerkelijk iets 

voor de kinderen aan het veranderen is. Dat is heel 

bemoedigend om te horen! 

http://www.demangoboom.nl/
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Afgesproken is dat we de komende tijd nauw gaan 

samenwerken over hoe we de zorg voor de wees-

kinderen structureel kunnen verbeteren. Dat is voor 

ons als stichting ook heel belangrijk. De kinderen zijn er 

namelijk het meeste mee gebaat als de lokale 

samenleving voor hen verantwoordelijkheid neemt. Dat 

lijkt nu inderdaad te gaan gebeuren. 

MANGO’S 

Hier in Nederland hebben we het nauwelijks door maar 

deze tijd is heel bijzonder. We zitten namelijk middenin 

de mangotijd. Voor een stichting die ‘De Mangoboom’ 

heet, is dat vanzelfsprekend een aanleiding om de 

kinderen eens op mango’s te trakteren. De manier van 

mango-eten is niet helemaal zoals wij dat onze 

kinderen leren. Maar de snoetjes van de kinderen 

spreken wel boekdelen… 

  

  

PRIETPRAAT OP Z’N AFRIKAANS 

Het is altijd leuk om een gesprekje met de kinderen in 

het weeshuis te hebben. Maar soms krijg je 

onverwachts op een heel gewone vraag wel een heel 

bijzonder antwoord. Een vijfjarig meisje werd gevraagd 

wat ze later graag zou willen worden. Misschien wel 

dokter, verpleegster of wellicht juf? Na diep nadenken 

antwoordde ze met een klein stemmetje: ‘nazarra’.  

Tja, nazarra is het woord dat kinderen in Burkina Faso 

voor blanken gebruiken… 

MOGEN WE U VOORSTELLEN? 

Mogen we u voorstellen 

aan Isaac Guigma? Isaac is 

één van de kinderen die in 

het weeshuis woont.  

Isaac is 4 jaar en houdt 

van zingen, dansen en 

schommelen. Een hond is 

zijn favoriete dier. En het 

lekkerste eten vindt hij 

salade. Hij gaat nog niet 

naar school, maar heeft 

wel hoge ambities: hij wil 

later dokter worden! Hij 

luistert graag naar 

verhalen die over Jezus 

gaan.  

Wilt u aan Isaac denken in uw gebeden? 

DANKEN EN BIDDEN 

 Wij zijn dankbaar voor de lokale contacten die er 

op dit moment zijn. Vooral met de prefect van de 

gemeente en Action Sociale.  

 Wij zijn enorm dankbaar voor de medewerkers in 

het weeshuis, die zich dag in dag uit inzetten voor 

de kinderen, onder moeilijke omstandigheden. 

 Bid voor de gezondheid van de kinderen. Er zijn 

veel kinderen met klachten zoals oorpijn en 

buikpijn. 

 Bid voor de uitbreiding van ons netwerk hier in 

Nederland, zodat meer mensen ons willen en 

kunnen gaan ondersteunen. 

HARTELIJK DANK VOOR UW BETROKKENHEID EN 

STEUN DOOR UW GEBED EN GIFTEN! 

Namens de kinderen in Ipelcé.  


