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Nieuws vanuit de gemeentelijke samenwerking.
In januari hebben Wim Beijer en Conny Huiskes een bezoek gebracht aan
Boukombé en de buurgemeente Toucountouna.
Tijdens deze missie zijn de plannen voor de komende jaren samen met beide
gemeentes vastgelegd.
Een uitgebreid fotoverslag vindt u op:
http://gemeente.oude-ijsselstreek.nl/onze_gemeente/stedenband_boukombe_benin

Nieuws vanuit de Stichting.
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen, dat College Le Baobab dringend
behoefte had aan nieuwe computers. Deze zijn, ook in Boukombé, belangrijk bij
modern onderwijs.
De regering van Bénin heeft er 15 geschonken en onze Stichting heeft besloten er
nog eens 16 bij te geven. Ze zijn in Bénin aangeschaft, geplaatst en in gebruik
genomen.
Wij hebben rekening en verantwoording gekregen.
De Zonne-ovens.
De vrouwen zijn nog steeds enthousiast over het gebruik van de zon i.p.v. hout om
te koken. Het probleem is de prijs van een goede oven.
Het zal dus wel lang gaan duren voordat alle vrouwen koken op zonne-energie.

Toch is er een mooie ontwikkeling. De vrouwen hebben met hulp een lespakket
samengesteld. Daarvoor mochten zij, met toestemming,het budget gebruiken, dat de
Rabo voor het zonnekoken beschikbaar had gesteld. Op alle Colleges voor
voortgezet onderwijs binnen de gemeente Boukombé, o.a. op College Le Baobab
worden nu de meisjes vertrouwd gemaakt met het zonnekoken. Ze leren alle
voordelen voor gezondheid en milieu kennen . En……wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst.
De jeugd gaat er thuis over praten en op een goede dag zal het zonnekoken realiteit
zijn.
De lessen gaan niet alleen over het koken, maar ook over het opzetten van kleine
bedrijfjes en en passant wordt er tijdens het koken seksuele voorlichting gegeven.
Dit laatste blijkt hard nodig te zijn gezien het aantal zwangere leerlingen van het
afgelopen jaar.
De eerste les/ demonstratie is ondertussen gegeven.
Wij zijn blij, dat er toch, met onze training over zonnekoken , milieu en gezondheid
, iets in gang is gezet, wat niet meer te stoppen is.

Monique demonstreert een zonneoven aan
docenten en leerlingenvan Le Baobab.
Leuke ervaring.
Een bijdrage van Wim Beijer.
Josephine en solidariteit.
In 2002, tijdens ons eerste bezoek aan Boukombé, hebben we haar voor het eerst
ontmoet. Zij maakte deel uit van het ontvangstcomité, dat met ons discussieerde
over wat, toen nog de gemeente Wisch, zou kunnen bijdragen aan de ontwikkeling
in Boukombé. Een stevige tante, midden vijftig schat ik en niet op haar mondje
gevallen. Hoofd van de kleuterschool in Boukombé en ’s avonds zagen we haar
regelmatig door het dorp scheuren op haar motor.
Toen het steunfonds voor kleine economische projecten werd gestart, wilden we
natuurlijk ook een vrouw in het comité, dat de projectvoorstellen moest goedkeuren.
Dat werd Josephine, juist omdat ze iedereen kende en niet bang was om haar
mening te geven. In 2004 kwam ze met een groep op bezoek in onze gemeente.

Jaren later werd ze bestuurslid van een nieuwe vrouwenorganisatie in
Boukombé en omdat er wat rivaliteit ontstond met de al bestaande organisatie,
hadden we niet zoveel contact meer. Tot vorig jaar.
Tijdens ons bezoek aan Boukombé kwam ook de minister van onderwijs op bezoek
.Allerlei belangrijke lokale mensen hielden toespraken. En plots kwam daar
Josephine op het podium om namens de kleine kinderen te spreken. Recht uit haar
hart en aan het slot met een toepasselijk cadeau voor de minister. Super!
Dit jaar hoorden we, dat zij voorzitter was geworden van de vrouwenorganisatie.
We vroegen haar of we haar konden spreken.
Na een begrafenis in de regio kwam ze de laatste avond naar ons hotel. Nog onder
de indruk van de begrafenis en een beetje “los” vanwege de alcohol, die daar werd
geschonken, gaf ze haar gevoel weer over de samenwerking tussen Boukombé en
Oude IJsselstreek. Niet alleen in goede tijden was die er, maar ook als het af en toe
wat minder goed ging, bleef de band in stand. Het was hartverwarmend en
emotioneel hoe zij, ook weer echt uit haar hart, de waarde van die samenwerking
verwoordde. De persoonlijke band, echte solidariteit, dat is wat de stedenband voor
mij waarde geeft.
Namens Stichting Vrienden van Boukombé bedank ik u hartelijk voor uw donaties.
Zij maken het voor ons mogelijk projecten te faciliteren en te ondersteunen voor de
plaatselijke bevolking.
De projecten op gemeenteniveau worden gefinancierd door VNG-internationaal en
de gemeente Oude IJsseltreek.
Tot de volgende nieuwsbrief.
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