
Stichting MOP - PROJECT SCHOLIERENOPVANGCENTRUM SABOU – BURKINA FASO 

 

In 2019 en 2020 brachten 

bedrijven en donateurs van de 

Stichting MOP in Nederland het 

geweldige bedrag van 30.840 euro 

bij elkaar voor het verbeteren van 

de levensomstandigheden van 52 

sociaal kwetsbare scholieren in de 

gemeente Sabou in Burkina Faso. 

Wilde Ganzen droeg 15.420 bij.  

Het project van de lokale Stichting 

Faag Taaba ondersteunt dit 

schooljaar 52 leerlingen in de 

lagere en middelbare 

schoolleeftijd. De meeste hebben 

geen ouders of één ouder. 35 

scholieren wonen tijdens het 

schooljaar in een opvangcentrum 

in het aangrenzende dorp Tanghin 

Wobdo vlakbij hun school. 17 

jongere kinderen wonen bij 

gastgezinnen in Sabou en gaan 

daar naar de lagere school. 

Enorme verbetering 

leefomgeving 

Het totale bedrag van 46.260 

werd besteed het verbeteren van 

de zeer sobere leefomgeving van 

de 35 scholieren in het 

opvangcentrum. Leden van de 

Stichting MOP in Burkina geven 

technische ondersteuning en 

houden toezicht op het project.  

Er werden eerste 2 sanitaire 

blokken gebouwd (één voor de 

jongens en één voor de meisjes), 

een keukenruimte en een 

overkapte huiswerkruimte 

(Apatâme) plus de inrichting. In 

2021 werd een 2e slaapzaal 

gebouwd en werd de bestaande 

slaapzaal opgeknapt. 

 

Toilet-douche blok meisjes en een de voor jongens. Apatâme en keuken 

Oplevering nieuwe slaapzaal 6 oktober 2021 

Bestaande slaapzaal voor en na de opknapbeurt 

Ook werd gezorgd voor de inrichting en verlichting op zonne-energie. Op 6 oktober jongstleden 

werd het nieuwe slaapgebouw namens Stichting MOP officieel overhandigd aan de Stichting 

Faag Taaba. De traditionele chef van het dorp knipte het lint door.  

 

Laatste fase 

Het project gaat nu zijn laatste fase in. Er moeten nog plafonds aangebracht worden in de slaap- 

en werkruimtes. Dit houdt veel warmte tegen en in het alsmaar hetende wordende 

steppeklimaat van Burkina Faso is dit een belangrijke voorziening. Er is verfwerk in de 

bestaande gebouwen en de toegangspoort moet vervangen worden want die hangt uit zijn 

voegen. Een aantal bedden moet vervangen worden. De batterijen voor opslag zonne-energie 

moeten ook vervangen worden.  In totaal komen de kosten neer op ongeveer 10.000 euro.  

 

Wij hopen van harte dat u ons weer kunt ondersteunen voor dit belangrijke werk voor de jeugd 

in Burkina Faso. Uw bijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL23 RABO 0123 4678 37 

ten name van Stichting Moeders Ontwikkelingsprojecten o.v.v.  “Sabou fase 3”.  

 

 


