
Informatie werkvakantie Burkina Faso november 2018  

Burkina Faso: 

Burkina Faso betekent  ‘Land van de oprechte mensen’ en ligt in West-Afrika. Voor  1984 heette het 

land Opper volta. Het is een voormalige kolonie van Frankrijk en telt 14 miljoen inwoners. Het zuiden 

van Burkina Faso ligt in de savanne, het noorden in de Sahel. Het land is 6 ½ keer zo groot als 

Nederland. De omringende landen zijn: Mali in het noorden, Niger in het oosten en in het zuiden: 

Ivoorkust, Ghana, Togo en Benin.   

In het noordelijke deel, de Sahel, is geen akkerbouw mogelijk. In dit gebied trekken nomaden met 

hun vee rond; de “Peul” trekken er rond met hun koeien. In het noordelijkste puntje leven Toeareg 

met hun geiten en kamelen. Het zuidwesten van Burkina Faso is groen en krijgt het meeste regen. 

Hier worden o.a. graan en katoen verbouwd.  

Ouagadougou is de hoofdstad van het land met 1,3 miljoen inwoners.  

Gezondheidszorg: 

De gezondheidszorg is onvoldoende ontwikkelt in Burkina Faso. De gemiddelde levensverwachting is 

48 jaar. Ongeveer 61 % van de bevolking heeft toegang tot schoon drinkwater. De meest 

voorkomende ziektes zijn tuberculose en malaria. Aids wordt een steeds groter probleem.  

Onderwijs: 

Slechts 26 procent van de mensen van 15 jaar en ouder kan lezen en schrijven.  

 

Project: 

Het plan is om in november 2018 twee weken lang met “samenwerkvakanties” naar Burkina Faso te 

gaan. De reisleidster, Nanda van der Steege, is in die regio opgegroeid, kent het land, de mensen en 

heeft er veel contacten. 

In maart is Nanda daar geweest en heeft een project uitgekozen dat wel heel toepasselijk is voor ons 

uit Oudewater, nl.  een woongemeenschap voor “heksen”.  In het opvangcentrum Delwende wonen 

ongeveer 245 vrouwen  die door de lokale bevolking als heksen worden aangemerkt, van tovenarij 

worden beschuldigd en die uit hun gemeenschap of dorp zijn verstoten. Het gaat vaak om oudere 

vrouwen, vaak weduwen. Ze moeten vluchten om te voorkomen dat ze vermoord worden. Ze laten 

alles achter; hun kinderen, familieleden, hun hele leven. 

Het opvangcentrum wordt geleid door zuster Hortencia Sizalande van de Missionarissen van O. L. 

Vrouw van Afrika (Witte Zusters).  

Het project probeert de vrouwen voor zover dat nog binnen hun mogelijkheden ligt, actief en nuttig 

bezig te houden in en rondom het centrum. Bijvoorbeeld door ze zelf te laten koken, groente te laten 



verbouwen en zeep te laten maken welke ze op de markt kunnen verkopen. Wij kunnen de vrouwen 

daarin ondersteunen en nieuwe activiteiten aanleren. 

Wat betreft de bouwactiviteiten is er altijd wel iets te doen. Het project zit pas een kleine twee jaar 

op deze locatie omdat de vorige door overstromingen onbruikbaar geworden was. Er is nog volop 

werk te doen aan watertanks, slaapruimtes, enz. Omdat het nog ruim een jaar duurt voor wij er naar 

toe gaan is nu nog niet precies aan te geven waar de werkzaamheden uit zullen bestaan. 

Wat we daar kunnen gaan doen en wat we kunnen betekenen voor deze mensen is dus afhankelijk 

van de mensen die meegaan, het  wordt een project op maat. 

De twee weken zullen een afwisseling zijn van dagen met bouwwerkzaamheden en met de vrouwen 

werken  en daarnaast vakantiedagen waarop we wat zien van het land en de cultuur ervaren. 

 

Wie gaan er mee? 

Het is een reis voor volwassenen. Het project heeft de warme belangstelling van de diaconie van de 

Protestantse Gemeente Oudewater. Iedereen die affiniteit heeft met de kerk en de deelnemers is 

van harte welkom om mee te gaan.    

Kosten: 

Alle deelnemers betalen hun eigen reis, de kosten hiervoor zijn € 1850.-. Er komen nog kosten bij 

voor visum en vaccinaties.  De deelnemers zamelen geld in door middel van acties om bouwgeld bij 

elkaar te brengen.  

Veel gestelde vragen: 

- Zika virus actief in BF?  

Antwoord:  Het Zika virus is aanwezig net als Malaria, dus het is belangrijk om zowel overdag 

(Zika) als 's avonds (Malaria) je goed in te smeren om muggenbeten te voorkomen. 

Persoonlijk zou ik zwangere vrouwen afraden mee te gaan; over het algemeen zijn vrouwen 

tijdens de zwangerschap kwetsbaarder voor tropische infectieziekten, zoals Zika, Malaria. 

- Is het terrein van de vrouwen in eigendom van een organisatie? Stel dat er veel opgeknapt 

wordt en geld in gestoken wordt is er dan risico dat anderen dan de vrouwen hiervan 

profiteren?   

Antwoord Nanda: De gemeente heeft het gegeven,  het is speciaal voor hun gebouwd, dus 

je kunt er wel vanuit gaan dat het van hun blijft. 

- Kun je in BF/ Ouagadougou  geld pinnen?  



Antwoord Nanda: Nee, er zullen waarschijnlijk 3 wissel momenten zijn. Op dat moment 

kun je euro's wisselen met CFA's bij mij. 

(CFA staat voor Communauté Financiaire Africaine. Burkina Faso vormt samen met Ivoorkust, 

Benin, Togo, Mali, Niger, Senegal en Guinea-Bissau een financiële gemeenschap. De CFA 

Frank (XOF) word door de Banque des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) uitgegeven. 

Let op!! De CFA Frank (XOF) is niet uitwisselbaar met de CFA Frank (XAF) die in omloop is in 

een aantal andere Afrikaanse landen.) 

- Veiligheid in BF/ Ouagadougou ? kun je bijv. veilig over straat, naar de markt etc.   

Antwoord Nanda: We blijven altijd bij elkaar als groep, dus je kunt niet bijvoorbeeld alleen 

naar de markt. Niet dat het onveilig is, maar om risico te vermijden. 

- Mag je foto’s maken van de mensen? 

Antwoord Nanda: Het verschilt, op het project bijvoorbeeld wel, maar op de markt weer 

niet. 

- Is er de mogelijkheid om echt iets te doen met betrekking tot hygiëne, gezondheidszorg? 

Antwoord Nanda: Kom ik op terug. Hoe je ze kunt helpen in de kliniek zal denk ik afhangen 

van of er iemand in de groep is die er ervaring mee heeft en wat voor ervaringen. Denk dat 

ze in de kliniek alleen echt de basis dingen doen, dus bijvoorbeeld mensen die ontslagen 

zijn uit het ziekenhuis, maar nog wel basis zorg nodig hebben. Zijn er 1 of 2 deelnemers  die 

medische kennis hebben? Dan kan ik wel vragen hoe ze eventueel zouden kunnen helpen, 

maar het is sowieso maar een kleine kliniek waar vast niet veel mensen werken. 

- Hoe is de temperatuur ’s nachts? 

Antwoord Nanda: Ik verwacht dat de gemiddelde temperatuur 's nachts tussen de 20-25 

graden zal zijn en overdag tussen de 30 en 35 graden. Jullie verblijven echter in airco 

kamers, zodat jullie 's nachts gewoon lekker kunnen slapen en zo ook minder last hebben 

van muggen. 

 


