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Burkina Faso staat vlak voor zijn toekomst
(Vervolg op het artikel in « le bulletin 49 » - maart 2015)
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In oktober 2014, werd de president
Blaise Campaoré het land uitgejaagd,
door een belangrijke volksopstand, die
hem verweet de constitutie te willen
veranderen om alzo nog verder het
bewind te kunnen blijven voeren na
reeds 27 jaar aan de macht te zijn
(volgens de constitutie mag dit maar 2
x 5 jaar)

der botsingen. En wanneer de soldaten
van de presidentiële wacht tussenkomen om de manifestanten uiteen te drijven vallen er doden en gewonden tussen de bevolking. Zeer snel, en om alle
bloedvergieten te vermijden, stuurt zowel de bevolking als het leger af op
onderhandelingen, enige uitgang om uit
de crisis te geraken.

Een nieuwe overgangsregering werd
gevormd onder het beleid van Michel
Kafando, interim president. Deze laatste beloofde aan het volk dat het een
civiele regering zou zijn in de toekomst, nadat hij nieuwe verkiezingen
zou houden in oktober 2015.

Op 22.09.2015 komen zes staatshoofden van het Cedeao* ( Nigéria, Togo,
Niger, Ghana, Benin en Sénégal ) dringend samen om de transit-regering terug te installeren en om een plan op te
stellen om deze crisis op te lossen.

Op één maand van de verkiezingen, op
17 september ontvlamt de actualiteit in
Burkina Faso. Het land ondergaat een
staatsgreep georkestreerd door de generaal Gilbert Diendéré (ex rechterhand van Blaise Campaoré). Hij roept
zich uit tot president van de Nationale
Raad voor de Democratie.
Met de steun van de ex-presidentiële
wacht verkondigt hij dat de oude aanhang van Compaoré mag deelnemen
aan de verkiezingen. (Zij waren niet
toegelaten door de overgangsregering).
Deze staatsgreep heeft niet plaatst zon-

Op 23.09.2015 implementeert het leger
zijn macht naar de hoofdstad en dwingt
de putschisten de wapens neer te leggen. Terwijl de bevolking zijn adem
inhoudt, kondigt de generaal, Michel
Kafando, aan dat de transitregering
opnieuw de macht in handen heeft genomen. Hij nodigt de Burkinese bevolking uit zich rond deze transitie te
scharen alsmede rond het electoraal
proces.
De gebeurtenissen hadden zeer snel
plaats en alhoewel de politieke situatie
in Burkina Faso onder controle lijkt te
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zijn, is het land verre van stabiel.
Vele vragen blijven nog steeds onbeantwoord en zouden zeer snel de boosheid
van de bevolking terug kunnen oproepen. (niemand kan de vele civiele doden
en gewonden vergeten en de roep naar
vergelding is groot).
Ondertussen is een consensus bereikt en
de datum van de verkiezingen, 29 november 2015, wordt bevestigd. Tot op

vandaag dient de transitregering te
werken aan de veiligheid van de situatie. (zij dient zich ook bezig te houden
met de onveiligheid aan de grens met
Mali). In deze turbulente periode moet
men de rol herkennen die de Cedea
(Communauté économique des états de
l’Afrique de l’ouest) heeft gespeeld.
Het is in een dossier als deze dat zij
hun beste kant hebben kunnen laten
blijken.

Een uitgesteld schooljaar

Met de staatsgreep in september laatsleden werden alle activiteiten in Burkina
Faso stop gezet. De instabiliteit van het
land heeft de ganse economie en bijgevolg ook het dagelijkse leven verzwakt.
Het schoolsysteem heeft de prijs moeten
betalen en A.S.A.E. maakt zich zorgen
over de verslechtering van de kwaliteit
van het onderwijs in 2016.
Men heeft moeten wachten tot het einde
van de crisis om het heropenen van de
scholen te zien uitgesteld worden tot 9
oktober 2015.
A.S.A.E. heeft altijd hulp aan de opvoeding en aan de ontwikkeling de voorrang
gegeven. Het is hieraan dat 15 jaar geleden de associatie haar doel gesteld had;
om het schoolgaan van de kinderen te
steunen met behulp van de formule van
meter– en peterschappen.
Diverse sponseringen hebben reeds hun
doel bereikt : Wendimi heeft haar snit-

en naad atelier,
Moustapha is verpleger geworden,
Toussiane
werd
onderwijzeres, Hippolyte is als hoofdverpleger verantwoordelijke
van
een dispensarium
en Augustin heeft
dienst genomen in
het leger. Andere
zijn op zeer goede weg : Maya zal
eerstdaags haar licentie halen in
“l’Institut supérieur d’informatique et
gestion”, Abdoul begint zijn tweede
jaar aan de universiteit in de Faculteit
Toerisme, Noelie heeft eerstdaags haar
diploma als onderwijzeres en Josiane is
in haar laatste jaar van het informatica
onderwijs. Enkele zijn nog in het middelbaar onderwijs en de kleinsten, zoals
Boris en Saidatou vervolgen hun parkoers in de primaire cyclus.
Anderzijds betreuren wij het ontbreken
van belangstelling voor de school van
enkele kinderen zoals Hadjaratou,
Mouniratou, Vladimir en Géraldine.
Hun parkoers is chaotisch en het herhaaldelijke dubbelen zal hun meterschap op lange termijn in gevaar brengen. Zelfs indien hun levenscondities
moeilijk zijn, is het ons onmogelijk om
in hun plaats op school te werken, elkeen moet zijn goede wil tonen.

A.S.A.E.
dankt zeer hartelijk alle personen
die zich hebben geïnvesteerd in een
meterschap zonder een obligaat
resultaat in retour te verwachten,
maar met in het hart de vaste wil
om een kind te helpen in zijn
opvoeding en in
zijn ontwikkeling.

A.S.A.E.
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Het regenseizoen is maar net
begonnen en veroorzaakt reeds
heel wat schade. Men stelt vast
dat de laatste jaren Burkina
Faso zeer zware regenbuien ondergaat en dat het aantal
overstromingen onrustwekkend
toeneemt.

Het leven in Burkina Faso is ver van een
traag stromend riviertje. Elke dag zijn er
een serie zorgwekkende evenementen :
zich voeden, naar school gaan, zich verplaatsen...
Al zijn de bezigheden van de Afrikaanse
bevolking dezelfde als de onze, ze zijn
zeer ingewikkeld om er alle dagen het
hoofd aan te bieden. En met een goede
reden, iedereen moet “zijn plan trekken”,
zich organiseren met zijn eigen middelen
om steeds te vorderen. Er is geen enkele
overheidssteun of een aangepaste structuur om te helpen. Iedereen moet zich
behelpen met de middelen die me heeft.
Het is moeilijk vooruit te gaan als alle
winden tegen zijn en daarbij brengt het
weer heel wat problemen met zich mee.
Dit jaar maakte de Burkinese bevolking
zich zorgen over het komen van het regenseizoen Het is maar net begonnen en
veroorzaakt reeds heel wat schade. Men
stelt vast dat de laatste jaren Burkina
Faso zeer zware regenbuien ondergaat en
dat het aantal overstromingen onrustwekkend toeneemt.
Hoe kan men bij dit alles niet denken aan
de gevolgen van de opwarming van de
aarde en de klimaat wijzigingen?
In de maand augustus zijn er in de

hoofdstad Ouagadougou heel veel zware regenbuien geweest, die heel wat
huizen in slijk en puin hebben veranderd. Meer dan 20.000 personen werden geteisterd en 3.700 werden dakloos.
Reeds op 25 juni 2015 zijn er op diverse locaties zware stortbuien geweest
waarbij deze maal mensenlevens te betreuren vielen.
En om het nog erger te maken werden
64 ton graangewassen en heel wat vee
meegesleurd door de overstromingen.
De voedsel reserves werden vernield en
de landbouw zit in grote nood.
Naast het wonen en de voeding beginnen de medicamenten en het drinkbaar
water te ontbreken. Door het stilstaand
water en de muggen ontwikkelen zich
zeer snel ziektes zoals paludisme en
thyfoide (buiktyfus). Het sanitair probleem (evacuatie van gebruikt water en
van afval) wordt een prioriteit voor de
volksgezondheid.
Mevr. Ibrahima Barry, verantwoordelijke
van het United Nations office for Coordinations for Humanitary Affairs (OCHA)
in Burkina Faso heeft een oproep gedaan
tot alle partners voor humanitaire hulp.
(bron IRIN).
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Etienne Minoungou werd uitgenodigd op het 32e Festival van de « Francopholies » van Limousin (Frankrijk). De
theaterman, die hij is, nam de uitnodiging aan, niet om zijn land te ontvluchten maar om zijn gevecht anders aan te
gaan. Hij komt terug op de rol der artiesten in de crisis die zijn land overspoelt.
« Ik wil getuigen in het drama dat zich op dit moment afspeelt in Burkina Faso opdat wij niet zouden verdwijnen
in al wat de actualiteit biedt in deze sombere tijden, dat het nu Daesh, Syrië of de immigranten betreft, ik heb altijd
volgehouden dat de plaats van het theater, de straat is, kort bij de bevolking en dat wij samen moeten leven in een
populaire sfeer en plaats. Het is in die geest dat ik in het kwartier van Goughin te Ouagadougou een theater festival heb gecreëerd : “les Récréatrales”. Om de twee jaar wordt de hoofdstraat van dit populair kwartier van de
hoofdstad omgetoverd in poëtische en grafische installaties, gebracht door plaatselijke artiesten en door artiesten
van ergens anders. De voorstellingen worden in de koer van de woningen gehouden. En als men de elektrische
installatie van de gekozen concessies moet vernieuwen wordt dit door het festival bekostigd, zelfs indien de ontvangsten maar karig zijn.
De tijd van een ontmoeting creëren de artiesten voor de gelegenheid een levenssituatie met hun kunst die ze delen
met zo veel mogelijk volk. Ik heb altijd gedacht dat artiesten de wereld ondervroegen om deze begrijpelijker te
maken. De geschiedenis van Burkina
Faso bewijst het ons. De volgende editie van “les Récréatrals” zal in 2016
worden gehouden en heeft als thema
“Uit de schaduw treden”. Het wordt
hoog tijd om het een zin te geven. “Uit
de schaduw treden” betekent licht geven, droom geven aan de Burkinese
bevolking, die vrijheid en waardigheid
eist. De politieke competitie mag op het
woord van de inwoner geen beslag leggen.”
* Geboren in 1968 in Burkina Faso. Etienne Minoungou is zowel acteur, verteller,
regisseur, dramaturg en culturele ondernemer. In 2015 presenteerde hij in “Le public” te Brussel een voorstelling van “Mijn
naam is Mohamed Ali”. De tekst is heel compact, vuurspuwend en zonder concessie. Het vertelt op impulsieve wijze het gevecht dat de Afrikaanse acteurs aangaan om hun kunst te laten leven, door het allegorische parkoers van de legendarische
Amerikaans-Afrikaanse bokser Mohamed Ali. Vandaag de dag verdeelt Etienne Minoungou zijn leven tussen Brussel en Ouagadougou, maar zijn creatieve energie blijft in Ouagadougou, waar hij het gevoel heeft zijn plicht te vervullen .
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