
 

2020-06                   STICHTING MOP BURKINA FASO                                                

                 Help ons Corona te bestrijden in Sabou met “handenwassers” op 

straat en voedsel basispakketten voor gezinnen in nood! 

ELKE EURO DIE U GEEFT  TELT DUBBEL!!  

Wilde Ganzen doet 100% bovenop uw gift in de strijd tegen Corona. 

Bankrekening NL23 RABO 0123 4678 37 tnv Stichting Moeders’ Ontwikkelings Projecten 

onder vermelding van “ Corona Sabou Burkina” 

Het Corona virus woekert ook rond in Burkina Faso. De aantallen liggen lager dan in Europa en 

de VS, maar helaas het aantal testen ook. https://www.google.com/covid19-map/ Burkina Faso is 

een van de armste landen in onze wereld en preventie is niet zo eenvoudig. De capaciteit van 

de gezondheidszorg is minimaal dus voorkomen is absoluut noodzakelijk. Wereldwijd is het 

devies handen wassen met zeep, gel gebruiken, hoesten en niesen in papieren zakdoeken en 

tissues, afstand houden en als het kan thuisblijven.  

Maar handen wassen is niet zomaar gedaan als je thuis geen stromend water hebt. 

Voorzieningen voor handen wassen zijn in het hele land nodig. Het stadje Sabou in Burkina 

Faso, toeristische trekpleister vanwege de “heilige krokodillen” ligt aan de nationale autoweg 

die de twee grootste steden Ouagadougou en Bobo Dioulasso verbindt. De steden zitten al 

weken op slot, de markten zijn gesloten. In Sabou ligt alles stil, de handel, het toerisme, de 

tientallen weg restaurantjes, de markt. Honderden mensen, zijn hun inkomsten kwijt. Vooral 

de kleine handelaar, de alleenstaande moeders, de dagloners. Voedselhulp is nu al nodig voor 

de meest kwetsbare gezinnen.  

Stichting MOP en de lokale organisatie Faag Taaba in Sabou, vragen 

uw financiële steun voor voedsel basispakketten voor gezinnen in 

nood en voor de productie en plaatsing van eenvoudige handen 

wassen installaties. De 12 vrijwilligers van Faag Taaba zorgen voor 

de distributie van de voedselpakketten. Zij plaatsen de 

“handenwassers” op publieke plaatsen in het stadje, zodat de 

kinderen en voorbijgangers hun handen kunnen wassen. En ook in 

de omliggende agrarische dorpen, waar de mensen geen stromend 

water hebben. Hiernaast het prototype gemaakt door de lokale 

projectcoördinator van MOP. Een 2e versie gebruikt beide 

watervaten en heeft aan de voor- en achterkant een kraantje, zeep, 

waterbak en voetpedaal. Faag Taaba zorgt ervoor dat iemand in de 

buurt de verantwoording op zich neemt voor toezicht, 

schoonhouden en water bijvullen. 

DOE MEE SVP, uw gift telt dubbel! Wilde Ganzen vermeerdert uw bijdrage met 100% 

Een “handenwasser” kost 75 euro. Een voedsel basispakket voor een maand 55 euro  

Een voedsel basispakket voor een maand bestaat uit 25 kg rijst, olie, zout, suiker, zeep, 

gel en 75 eurocent per dag cashgeld voor vis, vlees, groente. 

https://www.google.com/covid19-map/

