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EEN SOLIED PROJET

WBND  bestaat  reeds  13
ans  in  Burkina  Faso.  Het
ontstond  ten  voordele  van
AIDS-patiënten  in  deze
Afrikaanse  streek  getroffen
door  armoede,  corruptie  en
onzekerheid. 271 volwassenen

en 341 kinderen, adolescenten en jongeren worden geholpen door
60 vrijwilligers uit Spanje, 7 uit Burkina Faso en een plaatselijke
equipe van 5 personen. “Met hen zijn”, hen vergezellen, ons in hun
plaats  stellen,  niet  ongevoelig  zijn  voor  het  lijden van anderen,
delen in  hun vreugde, dat alles is WBND. De start was moeilijk, maar nu kunnen we
zeggen dat het project goed vordert en dat de mensen op alle gebied vooruitgang maken. 

 EEN TOEKOMSTGERICHT PROJECT

Wij denken dat opvoeding en vorming fundamenteel zijn
voor de kinderen en jongeren van WBND. Momenteel volgen
er 160 kinderen school, waarvan 50 een beroepsopleiding in
gespecialiseerde centra van Kongoussi, Korsimoro, en Ziniaré.
Sommigen  worden  professionelen  in  automechanica,

elektriciteit,  lassen,
naaien, keuken, herstellen
of  houtbewerking.  4  volgen  een  sanitaire  vorming
(ziekenhuis), 2 van hen studeren aan de universiteit
van Ouagadougou et 2 aan het grootseminarie van
Ouahigouya.  Enkelen  beëindigden  hun  studies  en
werken  in  een  onderneming.  6  beëindigden  hun
professionele  vorming  en  werken  voor  eigen

rekening. 3 ateliers mechanica werden geopend. We waren aanwezig op de inhuldiging
van dat van  Rouko, en 2 hebben een schrijnwerkatelier geopend. .



Het  zijn  belangrijke  resultaten  die  zullen  toelaten  dat
deze personen in de toekomst een waardig leven zullen
leiden.  Daarom  is  het  dat  we  met  de  lokale  equipe
aandringen op scolarisatie. We hebben centra bezocht en
hebben gemerkt dat er een grote belangstelling is om voort
te kunnen studeren en om zich volgens eigen capaciteiten
te kunnen vormen.  Het project neemt de kosten op zich

voor  het  internaat  waar  ze  logeren  en  hun  vorming
krijgen.  Een  belangrijk  bijkomend  objectief  is  de  zorg
voor  de  gezondheid,  voeding  en  psycho-sociale
ondersteuning.   WBND is  geëvolueerd  van  ‘hulp  aan’
naar het menselijk promoveren van een leven met meer
aandacht voor hun rechten, hun gezondheid en waardig
werk. Het is belangrijk om de kinderen aan de risicovolle
kinderarbeid in goudmijnen te onttrekken. Velen van hen
zijn er al aan ontsnapt. 

Wat  de  volwassenen  betreft,  dank  zij  de  hulp  vanwege  WBND,  zien  we  dat
bijvoorbeeld bij  de groep die samenkomt om zaken uit  hun leven te delen, reeds raad
wordt gevraagd en dat zij bereid zijn om elkaar wederzijds behulpzaam te zijn. Ook zien
we  heel  wat  evolutie  sinds  de  start  bij  de  groep  vrijwilligers  van  WBND betreffende

voedselondersteuning,  medische  consultaties  en
behandelingen  met  geneesmiddelen,  periodieke  analyses,
micro-credieten  om werk  te  beginnen  of  om de  familie  te
ondersteunen.  We  zijn  zeer  getroffen  geweest  door  de
dankbetuigingen  t.a.v.  alle  weldoeners,  bijzonder  ter
gelegenheid van ons bezoek aan de grootmoeder van Bouba
die elk van ons overladen heeft met alle affectie. Deze vrouw
helpt ons om jaar na jaar verder te wedden op WBND en om

te strijden voor wat reëel de moeite waard is. 

 EEN  PROJET  DAT  ZIJN  WEG
VERVOLGT

De  actie  van   WBND  gaat
terug tot  september  2004.  We
hebben het project opgezet met
de  equipe  van  de  fraterniteit
van  Charles  de  Foucauld  uit
Burkina  Faso.  We  kozen  de
streek van Bam uit  omdat  het
de  plaats  is  waar  er  het  meest  aids-  patiënten  waren.

Daarenboven was het een streek met 250 000 inwoners in armoede. In de Stichting Asilo
de San Pedro van Carthagena in Spanje, hebben wij internatinale coöperatie als prioriteit



gekozen. Daarom is het dat we vanaf het begin van het project inspanning gedaan hebben
om  met  onze  inkomsten  ongeveer  de  totaliteit  van  het  WBND  (95%)  te  dragen .
Organisaties  zoals  deze  van  Charles  in  Madrid  Childhood  Smile,  de  gemeente
Carthagena, de parochies in  Spanje zoals deze van Santiago de Meerdere in Madrid, Sint
Jan van het Kruis van Jaén, de associatie ZKTK van Valencia, de congregatie van het
Heilig Hart en talrijke donatoren hebben het mogelijk gemaakt om de kwartaaluitgaven van
FTASP te dekken.  Onze ontmoeting met de lokale equipe (Suzanne de coördinatrice, de
animatoren  Thomas  en  Jacques,  bediende  Jean-Eouard,  animatrice  Luciet  vrijwilliger
Guillaume)  was  een  werkmoment  om  het  leven  te  delen  van  het  project,  om  de
moeilijkheden  ervan  te  bestuderen,  voor  nieuwe  plannen,  om  uit  te  zien  naar  de
onmiddellijke toekomst en de uitdagingen zowel in Burkina Faso als in Spanje. Het goede
onthaal in het polyvalent centrum heeft ons ontroerd en aangemoedigd voor ons verblijf in
Burkina Faso en dat vanaf het eerste moment.   

 EEN PROJET DAT ADEMT

De  perspectieven  van  levenskwaliteit  voor  veel  mensen  van  WBND
verbeteren.We  merken  het  door  de  levensvreugde  op  hun  gelaat  en  door  hun

dankbaarheid, zowel bij  de kinderen, de jongeren,
als de volwassenen. Hun levensdrift is besmettelijk,
evenzeer  als  de  vrede  waarmee  zij  hun
levensproblemen benaderen. Ze komen te voet, per
fiets of in het ergste geval per motor van 50 dorpen
ver, enkele gesitueerd op 80 km van het polyvalent
centrum WBNBLE, wetend dat hun reis niet ijdel zal
blijken te zijn.  Ze hebben vertrouwen in Suzanne,

het hart van het project en in de blanken van Spanje die voor de nodige inkomsten zorgen
en die hen bezoeken en vergezellen, zonder dat ze als vreemden aanvoelen. Wij  zijn
verheugd met hun vreugde. 

De  laatste  dag  in  de  hoofdstad
Ouagadougou,  zijn  we  aan  tafel  uitgenodigd  geweest
door  kardinaal  Philippe  OUEDRAOGO,  juridisch
verantwoordelijke  voor  WBND.  We  spraken  over  de
actualiteit in Burkina Faso, over de problemen van zijn
volk, de nieuwe verxachtingen voor de Afrikaanse kerk
met  paus  Franciscus,  de  noodzakelijkheid  van  het
project,  andere  projecten  van  FTASP  en  over  ons
perwoonlijk  leven.  Dank  zij  zijn  gastvrijheid  en  zijn
hartelikheid waren we als in familie.  

Aan de boorden van het meer van Bam en aan
WBND,  hebben  we  een  deel  van  ons  hart
achtergelaten en we ontvingen een deel  van het
hart van een diep Afrika. 
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