
Frits Wegerif is in 1975 uitgezonden als SNV-vrijwilliger naar Burkina Faso. Samen met de 

bevolking initieerde hij verschillende projecten op het gebied van land- en tuinbouw in het 

noorden van het land in plaatsen als Dori, Djibo en Aribinda. Burkina Faso werd zijn land en 

de Sahel zijn leefomgeving. Hij trouwde met een Peulh en kreeg kinderen. Dit vergrootte zijn 

betrokkenheid en leidde tot de oprichting van Intara. Samen met Intara wil Sahelp 

behulpzaam zijn voor het onderwijs in de Sahel. In onze naam  zit immers Samenhelpen en 

Sahel. De uitvoerende partner in Burkina Faso is Association Bena OSegui (ABOS). 

De Association Bena OSegui (ABOS)  is een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht in 

2014 in de landelijke gemeente  Aribinda, Burkina Faso, gelegen  in de Sahel-regio. De 

vereniging houdt zich met name bezig met onderwijs voor kinderen en jeugdigen.  Dit zeer  

afgelegen gebied in het uiterste noorden van Burkina Faso  wordt gekenmerkt  door een 

moeilijke toegang tot het onderwijs  voor kinderen en jeugdigen. De Sahel-regio is dun 

bevolkt en bestaat voornamenlijk uit rondtrekkende nomaden zoals Peulh en Bella 

afgewisseld met dorpen waar boerengezinnen wonen. De afgelopen jaren werden ze zwaar 

getroffen door terroristische aanslagen. Als gevolg hiervan trokken velen naar de provincie 

stad Dori. Zo ook de bewoners van Aribinda en Pensa. In wat tentenkampen proberen zij 

weer zo goed en kwaad als het kan een bestaan op te bouwen. ABOS kon gebruik maken van 

één klaslokaal. Dit geeft slechts invulling voor een klein deel van de jeugd. Naar het zich laat 

aanzien is een snelle terugkeer uitgesloten. 

 

De jeugd van voormalig Aribinda. Tentenkamp op achtergrond 

De activiteiten  van  ABOS omvatten  het sensibiliseren van  ouders om hun  kinderen  op 

school in  te schrijven ; openbare  scholen te ondersteunen  in uitrusting  en 

schoolbenodigdheden,  de leden  van  de   vereniging te informeren  en op te leiden ;    

bijdragen aan het vergroten van   het  aantal  kinderen, adolescenten en volwassenen  dat in 

staat is  om te lezen, schrijven, numeriek en beheren van 

gemeenschapsontwikkelingsactiviteiten.  Sinds  oktober  2019  heeft  ABOS, met  de   

veiligheidscrisis, haar   hoofdkantoor verplaatst naar Dori  Provincie hoofdstad Sahel regio.  

Gesteund  door haar  partners  kon  de vereniging  de ontheemden  van Dori, Aribinda en 



Pensa  in      Sanmentenga  ondersteunen  met voedsel, 408   ontheemde studenten  die  in 

Dori en Pensa wonen uitrusten   met schoolkits  voor het schooljaar 2019-2020 en 258 voor 

het schooljaar 2020-2021   en   een niet-formeel centrum  voor   basisonderwijs   (CEBNF) 

openen ten behoeve  van 50  adolescenten   verhuisde naar  het  hoofdkantoor  in Dori. 

Voor   een goede  continuïteit is echter een tweede  klaslokaal en een  werkplaats nodig. 

Daarnaast      is het slaan van een waterput  die  dient voor drinkwater voor schoolkinderen 

en ontheemde bevolking  noodzakelijk. Deze waterput maakt het ook mogelijk om een 

moestuin en (boom)kwekerij te beginnen. Dit past binnen het beroepsgerichtte karakter en 

dient als aanvulling op het eenzijdige voedsel voor  de leerlingen. 

 

De oogst van rijst van het verzamelperceel. Water komt vanuit Lac Dori 

De families die de regio Aribinda zijn ontvlucht en zich  in  de Dori-regio  hebben gevestigd , 

zijn  allemaal boeren en herders. Tuinbouw en  kwekerijteelt zijn  belangrijk in  de regio, ook  

gezien het belang  van herbebossing. Om studenten de basis van deze  cultuur op te leiden  

is  een  tuin  op  het  terrein  van CEBNF   noodzakelijk. Om  de zaailingen  te beschermen , is   

de omheining  van het land  verplicht. De groenten  die   geteeld gaan   worden, worden  

door de leerlingen geconsumeerd. De bomen  die in de kwekerij zullen worden gekweekt, 

zullen worden  geplant op de binnenplaatsen van gezinnen en in het Dori-gebied. De 

cursussen worden  gegeven  door een  master of  trade (instructeur), lid  van ABOS. Voor de 

kantine is  een  verzamelperceel geplant om rijst te verbouwen. 

Trekker van het project is zoals aangegeven Intara. Sahelp draagt voor € 6.000 bij aan de 

realisatiekosten. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een subsidie vanuit de Wilde 

Ganzen.  

 


