
Gaongho Actueel
De vriendschapsband tussen Zeewolde als millenniumgemeente en de gemeente Gaongho in het
West Afrikaanse Burkina Faso begint steeds meer gestalte te krijgen. In 2010 is er met middelen
van de gemeente Zeewolde een alfabetiseringscentrum gebouwd. Dit centrum is op 31 januari
2011 in gebruik genomen. Er zijn nu 36 vrouwen en 7 mannen gestart met een alfabetiseringscur-
sus. De deelnemers zullen de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen leren in hun eigen
taal, het Mooré. Ook zal de basiskennis van het Frans worden bijgebracht zodat men zich in de ge-
hele Burkinese maatschappij, waar Frans de voertaal is, kan redden. In de laatste fase zal ook een
training in beroepsvaardigheden worden gegeven. De deelnemers kunnen dan leren naaien, weven
of een ander ambacht leren die hen helpt om een eigen inkomen te verwerven. Het centrum zal ook
gebruikt gaan worden voor voorlichtingsbijeenkomsten die voor de bevolking van belang zijn. Er zal
informatie worden gegeven over het voorkomen van ziektes zoals malaria, HIV en diarrée. Ook bij-
eenkomsten die kennis overdragen over betere landbouwmethoden en de bewustwording stimule-
ren van het duurzaam omgaan met de leefomgeving horen tot het programma. De uitvoerende
organisatie ADDG heeft van stichting Zeewolde Werelddorp middelen ontvangen om schoolbanken
en kasten te kopen voor het alfabetiseringscentrum. Dankzij het groeiend aantal donateurs van de
stichting was deze gift mogelijk. Voor het centrum zijn nog wc’s en een muur rondom het gebouw
nodig. Bijdragen voor dit project zijn welkom op rekeningnummer 5479553 ten name van Stichting
Zeewolde-Werelddorp o.v.v. inrichting alfabetiseringscentrum Gaongho. 
Ook donateur worden van Stichting Zeewolde-Werelddorp is mogelijk. Voor meer informatie, raad-
pleeg de website www.zeewolde-werelddorp.nl 

Het dagelijkse leven in Gaongho
In Gaongho is de winterperiode een rustige tijd waarbij er geen landbouw kan worden bedreven.
Het is de droge tijd; mensen trachten een inkomen te verwerven door  middel van kleinschalige
handelsactiviteiten. Probleem hierbij is dat mensen vaak te weinig geld hebben om hiermee te star-
ten. Een ander voorkomend probleem is de grote concurrentie die er is. Er zijn altijd te veel anderen
die hetzelfde doen en de winsten zijn daarom erg mager. Nieuwe handelsactiviteiten zijn dus wel-
kom. Een opkomende commerciële activiteit de laatste jaren is het exploiteren van kleinschalige
zonne-energiesystemen. Exploitanten huren of kopen een systeem en laden met een klein zonne-
paneel en een accu mobiele telefoons op van mensen. Aangezien er verder geen elektriciteit is in
het dorp, is dit een goede bijverdienste voor hen. De vraag om oplaadpunten vanuit de bevolking is
hoog zodat vele kleine bedragen toch een groot bedrag creëren. Het bedrijf SolarTenga heeft een
Nederlandse en Burkinese eigenaar. In Gaongho en de omliggende dorpen zijn door dit bedrijf reeds
meerdere systemen geplaatst waardoor een nieuwe inkomensvoorziening is gecreëerd. Ook Burki-
nese migranten die in Nederland wonen zien het voordeel en investeren in zonne-energie voor hun
familie in Burkina Faso. Voor meer informatie www.solartenga.com.
Op 16 april a.s. zal stichting Zeewolde Werelddorp deelnemen aan Zeenergie, de energiemarkt voor
duurzame energie in Zeewolde. Hierbij zal ook informatie worden gegeven over de mogelijkheden
en toepassingen van zonne-energie in Gaongho. 


