
Op verzoek en in  overleg met het  gemeente bestuur van Zeewolde is de Stichting Zeewolde Werelddorp opgericht en

gestart. De stichting gaat een vriendschapsband opbouwen tussen Gaongho (Burkina Faso) en Zeewolde. Als eerste

zullen zij het dorp Gaongho, de mensen, de manier van leven en de daarbij behorende problemen, aan u doorgeven. 

Dit gebeurt middels berichten, presentaties en niet te vergeten de website. In een iets later stadium probeert de 

organisatie om  contacten te leggen tussen verschillende maatschappelijke groeperingen, zoals bv gemeente bestuur,

scholen, kerken, sportclubs  en dergelijke. Zeewolde Werelddorp hoopt dat u mee wilt werken aan de opzet en de

stichting met een paar euro per maand wil steunen. Als u een presentatie wilt aanvragen of andere informatie wilt

neem dan contact op met Piet Stam, e-mail: p.stam14@chello.nl. Zie: www.zeewolde-werelddorp.nl

Gaongho Actueel 

Zeewolde is sinds een aantal jaren een millenniumgemeente. Eén van de uitvloeisels hiervan is de oprichting van Stichting Zeewolde-Werelddorp in
het voorjaar van 2010. Deze stichting onderhoudt sindsdien een vriendschapsband  met het dorp Gaongho in het West-Afrikaanse land Burkina Faso.
De gemeenteraad van Zeewolde heeft op verzoek van de stichting de bouw van een alfabetiseringscentrum in Gaongho financieel mogelijk gemaakt.
Hierom was gevraagd door de bevolking, aangezien de meeste volwassenen en met name vrouwen analfabeet zijn. De bevolking van Gaongho is zeer
blij met de vriendschapsband met Zeewolde. Doel van dit contact is om elkaar te leren kennen en een duurzame relatie op te bouwen. In Zeewolde zal
regelmatig voorlichting worden gegeven over het leven in Gaongho. Zo zal op 15 september een lezing worden gehouden in de Flevomeer bibliotheek
door één van de bestuursleden. Ook zullen projecten van tijd tot tijd worden ondersteund. De bevolking van Gaongho heeft met vooruitziende blik 
gekozen voor een alfabetiseringscentrum. Hier kan men de basisvaardigheden leren die nodig zijn voor het beheren van projecten. De organisatie 
Association pour le Développement du département de Gaongho (ADDG) is de lokale partner van Zeewolde Werelddorp. Contactpersoon is de heer Jean Baptiste Congo. Het alfabetiseringscentrum is de 
afgelopen maanden gebouwd. In oktober 2010 zullen de eerste cursussen starten. Het gebouw is inmiddels af, er is echter nog wel geld nodig om het centrum in te richten. Schoolbanken, een schoolbord en
zonnepanelen waardoor de ruimte ‘s avonds verlicht is. Met name de vrouwen hebben pas na zonsondergang tijd om naar de cursus te gaan. Ook sanitair en een ommuring zijn op termijn nodig.   
Stichting Zeewolde Werelddorp werft fondsen om de inrichting mogelijk te maken. Bijdragen 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, raadpleeg de website www.zeewolde-werelddorp.nl 

Het dagelijks leven in Gaongho

Om een indruk te krijgen van het dagelijks leven in Gaongho volgen we de familie Compaore. Deze familie woont net als andere families op een groot erf waar
de verschillende volwassenen hun eigen huis hebben. De erven liggen verspreid in het dorp. Er omheen liggen de akkers waarop mensen hun gewassen 
verbouwen. De mensen leven van de landbouw. Ze verbouwen maïs, rode en witte sorghum, gierst en groenten zoals pinda’s en bonen. In de maanden juni
t/m oktober  hebben alle inwoners het druk. Het is de landbouwperiode die gelijk valt met de regentijd. Jong en oud, mannen en vrouwen helpen allemaal
mee. Er is namelijk maar één oogst per jaar. Men is voor een goede oogst afhankelijk van de regenval. De familie Compaore heeft meerdere velden. Daar
worden de gewassen verbouwd. Op het erf wordt straks in oktober de oogst opgeslagen in de graanschuren. De oogst vormt dus de voedselvoorraad voor
de rest van het jaar. Bij een slechte oogst kampt men al in mei met voedseltekorten. Men moet dan voedsel aankopen tegen hoge prijzen. Mei t/m september
is dus ook de periode van voedselschaarste. Dit betekent voor veel gezinnen dat zij soms maar één maaltijd per dag krijgen. De familie Compaore verbouwt
ook rijst, hetgeen een welkome aanvulling is op de voedselvoorraad. Met katoenteelt verdient men nog een klein inkomen.    

De familie Compaore bestaat uit Tasséré en zijn drie echtgenoten Mamouna, Raketa en Alimata. Tassére heeft bij deze drie echtgenoten twintig kinderen. Variërend in de leeftijd 45 tot 10 jaar. 
De volwassen kinderen hebben elders hun erven gebouwd of zijn vertrokken naar de stad. Vanuit de traditie kennen de mensen in Gaongho een huwelijkssysteem van polygamie. 

Een man kan meerdere vrouwen trouwen als hij hen kan onderhouden. Het vele werk op het land
vraagt de inzet van veel arbeidskrachten. Vele handen maken licht werk.  Tegenwoordig komt poly-
gamie steeds minder voor omdat het krijgen van veel kinderen nu als minder gunstig wordt gezien. 
Kinderen gaan tegenwoordig naar school, hetgeen een zware financiële last is voor de ouders. 
Ouders verkopen vaak een deel van hun oogst om het schoolgeld te kunnen betalen. 
De voedselvoorziening kan dan in gevaar komen. Dit jaar belooft er een goede oogst te zijn. De 
regenval is frequent genoeg, maar er dreigt altijd het gevaar dat er een wolkbreuk plaats vindt die
veel van de oogst kan verwoesten. Dit gebeurde vorig jaar op 1 september. Veel gewassen maar ook
huizen werden verwoest. Voor dit jaar is men echter vol goede hoop dat straks in oktober de 
voorraadschuren weer overvol zijn met graan.

Geplande activiteiten

Datum Activiteit Voor Waar          

31 aug.- 29 sep.  Tentoonstelling Iedereen Bibliotheek

7 sept. Presentatie    werk en doel  Z.W.D CDA Leden Gemeente huis

8 sept. Presentatie    werk en doel  Z.W.D ANBO Leden Sphinx

15 sept. Presentatie    werk en doel  Z.W.D iedereen Bibliotheek

22 sept. Presentatie    werk en doel  Z.W.D PvdA leden Meermin        

12 okt. Presentatie    werk en doel  Z.W.D Zonnebloem Meermin


