Nieuwsbrief 20, december 2016
Terugblik 2016
Aan het eind van dit jaar informeren wij u graag over de activiteiten en projecten in 2016.
Burkina Faso
Op de eerste dag van 2016 vertrok de voorzitter naar Burkina Faso om samen met onze
counterpart Lenie Hoegen Dijkhof de acht projecten in dat land te bezoeken. In “Bonheur
Ville” een nieuwe wijk in Ouagadougou hebben we na een bezoek aan het vrouwencentrum
door de wijk gelopen om vrouwen op hun erf te zien weven. 60 vrouwen weven “pagnes”. De
volgende dag bezochten we nabij Kongoussi “onze” landbouwprojecten in vier dorpjes.
“Aprodes” was daar de initiatiefnemer. Op kleine percelen worden sperziebonen, tomaten,
uien en kool verbouwd. Een ingenieus bevloeiingssysteem vanuit het “Lac du Bam” zorgt
voor water. Pequenita heeft hier zaad, kunstmest en vier ezelskarren gefinancierd.
In Bobo 370 km. verderop hebben we ‘s avonds de door HVO (Vereniging Hergebruik voor
Ontwikkelingswerk) in Heerhugowaard via Pequenita gefinancierde kiosk bezocht waar
Marcelline en haar twee gehandicapte dochters hun koopwaar uitstallen op het terrein bij de
parochie.
De volgende dag bezochten we de markt in Bobo, om “onze” gefinancierde marktkramen met
koopwaar te bezoeken. De 44 vrouwen van “Asuma” hebben zelfs een bankrekening kunnen
openen. Zij gaven inzage in hun systeem van microfinanciering, genoteerd in een schriftje.
Daarna ging de rit naar Guéguéré waar de burgemeester de vrouwen ondersteunt.
Ook hier weer een hartverwarmend welkom
met zingende en dansende vrouwen. Zij
toonden en vertelden over de bereiding van
soumbala. Met steun van Pequenita hebben
75 vrouwen een voorraad bruin zaad
gekocht voor de “soumbala”, een gewilde,
maar bewerkelijke pasta.
Het (op eigen kosten gemaakte) bezoek aan
de projecten in Burkina Faso toont dat vele
honderden vrouwen met de acht door
Pequenita gefinancierde projecten een flinke
stap voorwaarts gezet hebben in hun
economische onafhankelijkheid en zelfstandigheid. Voor de vrouwen is het stimulerend dat
mensen die ver weg wonen geïnteresseerd zijn in hun situatie, waar de eigen overheid hen
gemakkelijk “vergeet”. Zonder de deskundige ondersteuning van “Le Tisserin”, “Aprodes” en
burgemeester Lucas Dabire had het uiteraard niet zulke goede resultaten opgeleverd (voor het
volledige reisverslag

zie onze website onder: extra).
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Nieuwe Initiatieven
Het bezoek aan de vrouwengroepen in Burkina Faso leverde drie nieuwe aanvragen op. In
Guéguéré betrof het een aanvraag voor een brombakfiets, zodat de soumbala gemakkelijker
naar de lokale markten vervoerd kan worden. Aan
“Aprodes” hebben we andere vrouwengroepen in de dorpen
eveneens een microkrediet verstrekt voor hun landbouw,
zodat zij ook hun waar op de markt kunnen verkopen. En in
Ouagadougou hebben we een training betaald voor de
“Groupement Femmes et Espoirs” die aan de slag gaan met
de productie van biologische sappen. Inmiddels ligt er een
volgende aanvraag ter beoordeling en besluitvorming.
Niger
Helaas geldt voor Niger een negatief reisadvies met code rood. Daarom kwam Habsou, onze
counterpart aldaar naar Ouagadougou om “haar” projecten te bespreken en te evalueren.
Door de overhaaste terugkeer van de voorzitter i.v.m. familieomstandigheden is dat gesprek
niet doorgegaan. Lenie en Habsou hebben een vruchtbare ontmoeting gehad. In het afgelopen
jaar is er een paar keer telefonisch contact geweest met Habsou. Twee aanvragen van “Tin
Hinan” liggen voor ter beoordeling en besluitvorming.
Kunstmarkt Spaarndam
Voor de tiende keer stond Pequenita een aantal zaterdagen in de zomer op de kunstmarkt in
Spaarndam. Een groeiende klantenkring is dol op de mooie spulletjes uit onze projectlanden.
Droevig Nieuws
Er is ook treurig nieuws te melden. In april van dit jaar is ons lid van het Comité van
Aanbeveling Cox Habbema overleden. Zij leefde altijd enorm mee met de projecten.
Een maand geleden bereikte ons het verdrietige bericht dat Cristel, de voorzitter van de
vrouwenvereniging in “Le Bonheur” volledig onverwacht is overleden, een enorm verlies
voor haar man, twee jonge kinderen en de vrouwen in de wijk.
Leuk Nieuws
Begin 2017 ontvangt u bericht over een diner, “High Tea” of feest voor Pequenita, waar
mooie beelden van de reis naar Burkina Faso getoond worden. U hoort van ons!
Uw giften aftrekbaar voor de belasting
In 2016 zijn er wat belastingregels voor de goede doelen stichtingen veranderd. Maar
Stichting Pequenita behoudt vooralsnog haar Anbi-status. Dat wil zeggen dat uw giften
aftrekbaar zijn voor de belasting
Donateurs van harte bedankt voor uw bijdragen in 2016 en alvast prettige kerstdagen en de
beste wensen voor het nieuwe jaar!
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