
 
 
Maar soms kun je een dorp in Burkina Faso helpen om zich echt eigenaar te voelen van een 
pomp of andere voorziening. Je kunt een groep moeders met geld en adviezen ondersteunen. 
Ook bij het uitvoeren van werkzaamheden, zodat zij met het verdiende geld hun kinderen naar 
school kunnen sturen. Als de moeders elkaar ondersteunen, de mannen samen de schouders er 
onder zetten, de families samen optrekken, de jongeren hun ouders helpen dan kan het hele dorp 
trots (en zuinig!) zijn op wat er samen is bereikt. Je werkt dan samen aan een toekomst waarbij er 
voldoende te eten is, er schoon water is en er onderwijs wordt gegeven. Dan heb je werkelijk het 
verschil gemaakt. 
 
Hulp voor de Burkinabè is niet alleen in hun belang. Het is ook voor ons een eigen belang. Ik durf 
te beweren dat geen mens vanuit Burkina Faso naar het verre en soms koude Europa wil vluchten 
als er kans is om een goed leven op te bouwen op de plek waar je bent geboren en je ouders en 
vrienden leven.  
 
De bewustwording van hoe de wereld in elkaar zit, is ook belangrijk - zeker voor de jeugd in Oss 
en omstreken. De vernieuwde website van Sahelp geeft volop inzicht in het leven in Burkina Faso 
in de stad en op het platteland. Wat mij daarbij opvalt is dat ondanks de moeilijke omstandigheden 
er toch een enorme levenskracht uitgaat van de jeugd. Zij verdienen onze steun, zodat ze naar 
school toe kunnen gaan, zodat er drinkbaar water in de buurt is en voldoende en gezond eten. 
Sahelp is daarin een voorbeeld voor veel organisaties. Deze organisatie verdient onze steun 
daarbij.  
  

          

          
 



 
 
 
 
In de huidige omstandigheden met corona, tekort aan betaalbare woningen, klimaat hebben we 
onze handen vol aan de dagelijkse Osse beslommeringen, maar houden we ook de blik naar 
buiten. In de zeventien zogenoemde Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties 
hebben alle landen afspraken gemaakt, duurzame ontwikkelingsdoelen over waar we met de 
wereld naartoe willen. 
 
Het is zeker geen eenvoudige opgave om dit in concrete acties te vangen. Maar we kunnen het 
soms wel slim combineren. Als we ter ondersteuning van het Osse bedrijfsleven bijvoorbeeld naar 
China of Vietnam reizen, staan de Global Goals hoog op de agenda. Samen met de handelsrelatie 
kijken we bijvoorbeeld hoe we samen binnen Oss voor speerpunten als samenwerking, logistiek 
en productie duurzame oplossingen bereiken. 
 
Gelukkig kan de gemeente ook op beperkte wijze en onder voorwaarden indirecte steun bieden. 
Bijvoorbeeld met onze subsidie aan Sahelp. Als gemeente vinden wij het belangrijk dat 
particulieren initiatief nemen, ook los van de overheid. Mensen inspireren elkaar om bezig te zijn 
met wat we in de wereld achterlaten. Ieder legt hierbij zijn eigen accenten. Sommigen voor de 
zorg in Oss, voor sport of cultuur of politiek - en dat is goed. Anderen kijken ook over de 
landsgrenzen. We kunnen niet de hele wereld veranderen, maar we kunnen hem wel samen beter 
maken.  
 
Daarbij is het belangrijk om de jonge generaties te betrekken. De belangrijkste drijfveer voor de 
meeste jongeren is het ontmoeten van leeftijdgenoten. Als er enkele jongeren bij zijn, volgen er 
vaak meer. Vaak zeer gemotiveerd. Vaak zijn ze begrijpelijk met hun eigen toekomst bezig. 
Tegelijkertijd realiseren veel jongeren zich dat er meer is dan Oss, Brabant en Nederland.          
Goede oplossingen voor corona, klimaat en veilig en gezond leven zijn in het belang van iedereen 
en alleen te bereiken door Samen helpen. 


