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NIEUWS VANUIT DE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING
Van 7 tot en met 17 september gaan Conny Huijskes en Wim Beijer namens de
gemeente Oude IJsselstreek op missie naar Boukombé en Toukountouna.
In overleg met VNG-i is gekozen voor het stimuleren van de lokale
economische ontwikkeling.
Concreet betekent dit, dat Oude IJselstreek de gemeentes coacht in hun rol in
het langdurig beheer van de ingerichte irrigatiegronden.
Door goed beheer kan de productie van bijvoorbeeld rijst en groenten voor
langere tijd hoog zijn en blijven de gedane investeringen hun waarde behouden.
Dit komt rechtstreeks ten goede aan de voedselzekerheid van de bevolking en
garandeert boeren en boerinnen een inkomen.
De gemeentes werken samen met boerengroepen, landbouworganisaties en
donoren.
In januari 2014 hebben Wim en Conny de mogelijkheden besproken met
afgevaardigden van beide gemeentes. In de maanden daarna hebben alle
betrokkenen de opdracht gekregen hier goed over na te denken en plannen uit te
werken.
Niets wordt door Oude IJsselstreek opgelegd; er wordt een helpende hand
geboden.
Tijdens de missie hoopt Oude IJsselstreek antwoord te krijgen op de volgende
vragen:
>Wat zijn jullie eigen ideeën over het duurzaam beheren van de geïrrigeerde
gronden?
>Wat kan de lokale gemeenschap zelf doen?

>Hoe zijn de irrigatiegroepen georganiseerd?
>Waarmee zou de gemeente nog moeten helpen?
>Wat vinden de boeren er zelf van?

Een van de geïrrigeerde (rijst)velden

Na de rijst wordt groente geteeld en verkocht

Ook een bezoek aan College Le Baobab, het bekijken van het computerlokaal
en een gesprek met Monique, de leidster van Tikona staan op het programma.
De donatie van 2000 euro van de Rabobank is tot tevredenheid van de Rabo
ingezet voor een lespakket, waarover u in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen
lezen.

Eén van de instructielessen voor leerlingen

260 leerlingen van drie scholen hebben met de zonneovens en houtbesparende
ovens gewerkt en zijn daar zeer enthousiast over geworden. Ook is voorlichting
gegeven over het herplanten van verschillen soorten bomen. Door de langdurige
lerarenstaking van het afgelopen jaar konden nog geen studieclubjes gevormd
worden.
De Rabo heeft met een ontvangen verslag hierover het dossier gesloten. Maar
Tikona wil volgend schooljaar verder gaan met het opzetten van de geplande
clubs.
Radio Dinaba ,de lokale radio, viert dit jaar het 10- jarig bestaan. Dit wordt
gevierd met een groot feest voor de hele bevolking rond 13 september. Toevallig
zijn Wim en Conny in de gelegenheid een gedeelte van het feest mee te maken.
In de volgende nieuwsbrief en op de site kunt u straks hun verslagen lezen.

Sinds enige tijd heeft Oude IJsselstreek contact met de gemeente Merelbeke in
België. Deze gemeente heeft de gemeente Toucountouna in Benin voor
ondersteuning geselecteerd. Vanuit heel België worden 10 gemeenten in Benin
gesteund.
Toukountouna is er één van.

In de gemeente zal gewerkt worden o.a.
aan een goede methode om baby’s te
registreren. Boukombé hier veel
aandacht aan heeft besteed met als
resultaat dat bijna 100% van de
geborenen worden geregistreerd. Conny
en Wim zullen Merelbeke en
Toukountouna daarom adviseren hun
licht op te steken in Boukombé. Zo helpt
de ene gemeente de andere. In
Boukombé gaat een andere Belgische
gemeente, Hoogstraten verder met steun
aan de burgerlijke stand. Hier heeft Oude IJsseltreek al veel energie ingestoken.
Zij gaan nu de puntjes op de i zetten.
.

NIEUWS VANUIT DE STICHTING.
Fietsenproject.
Dit jaar heeft het college Le Baobab voor de laatste keer via een externe
stichting 2500 euro gekregen voor fietsen voor meisjes.
Volgend jaar gaan we bekijken of Vrienden van Boukombé dit gaat voortzetten,
gezien de grote stimulans voor de meisjes.
Lokale Radio Dinaba.
De radio krijgt ieder jaar 1000 euro waarmee gegarandeerd wordt dat de onze
projecten en de vrouwen- en andere organisaties , zendtijd krijgen.
Vanwege het 10-jarig bestaan van de radio, schenken we 3 voetballen en 3
bekers voor het te houden voetbaltoernooi. Wim en Conny nemen die mee. Voor
het aanschaffen van shirts hebben we 500 euro overgemaakt. Shirts van alle

bekende voetbalclubs zijn daar op de markt spotgoedkoop. Dus kunnen ze die
beter zelf kopen dan dat ze hier gekocht worden.

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 IJsselstreek.
Tot de volgende nieuwsbrief.
Ton ter Heerdt-Grimmelikhuizen
0315-617695
heergrim@planet.nl
k.v.k.09152691
Rekeningnummer: NL36RABO01117.39.624 t.v.n.
Stichting vrienden van Boukombé te Varsseveld.
Bezoek ook eens onze website:
www.vriendenvanboukombe.nl
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