Al dertien jaar geven wij met z’n allen studenten in Burkina Faso Met Onderwijs Een Toekomst; een
toekomst op een baan!
De opleidingen zijn voor een groot deel praktijkgericht. De studenten in Burkina Faso krijgen geen
toegangsbewijs tot een universiteit, maar de kans op een baan waardoor de leerling in de toekomst
zelfvoorzienend wordt en/of voor zijn of haar familie kan zorgen
M.O.E.T. bemerkt met veel genoegen elk jaar nog steeds een groeiend enthousiasme vanuit en onder
de leden. Wij als bestuur spreken dan ook onze dank uit voor het elk jaar toenemende aantal
donateurs, voor de enthousiaste deelname aan onze activiteiten en voor de grote opkomst bij
sollicitaties om zitting te nemen in het M.O.E.T. bestuur.

Doelen 2019
Het M.O.E.T. bestuur 2019 had drie duidelijke doelen opgesteld voor haar bestuursjaar: verdiepen,
verbeteren en uitbreiden van het onderwijs op beide scholen. Zo startten wij het schooljaar goed
met 30 nieuwe leerlingen, maar helaas ook met een grote tegenslag. Op de landbouwschool sloeg
letterlijk de bliksem in onze zonnepanelen, de enige mogelijkheid tot stroomvoorziening. Een grote
tegenslag, die gelukkig financieel oplosbaar was voor onze stichting, maar zeker een tijd problemen
gaf op de scholen. Door het bouwen van een bliksemafleider zal een dergelijk geval zich hopelijk niet
gauw meer voordoen.

Werkbezoek Burkina Faso
Vorig jaar heeft het M.O.E.T. bestuur er alles aan gedaan om zowel in in Burkina Faso als in
Amsterdam zo groot mogelijke stappen te zetten. Begin 2019 reisden vijf bestuurders van het bestuur
2019 (met twee bestuurders van het bestuur 2018) naar Afrika af voor een werkbezoek die tevens als
overdrachtsreis diende. Dit werkbezoek stond in het teken van vertrouwen kweken bij de
contactpersonen ter plaatse en het inventariseren van het beloop van de projecten.
Na een reis van bijna 30 uur kwamen wij aan in Bobo Dioulasso, een plaats met een half miljoen
inwoners, de tweede stad van Burkina. Faso. Moctar, hét contact voor de stichting M.O.E.T. ter
plekke, alias “Le patron”, stond ons gelukkig op te wachten. De dagen in Burkina Faso maakten veel
los bij ons. We zagen waar we voor gingen werken en al hard voor hadden gewerkt. Veel voldoening
werd gehaald uit de grote stappen die al waren gemaakt en die we nog aan het maken waren,
vertrouwensbanden die waren of werden opgebouwd en met name uit de dankbaarheid van de
kinderen. Het contact leggen met de kinderen werd daarbij grotendeels gedaan door de
Franssprekende bestuursleden, al kon de rest gelukkig het met veel enthousiasme geuite “merci”
goed verstaan.

Verdiepen en verbeteren: een nieuw vak Electricité
Ook werd het lopende onderwijs op de scholen tijdens het werkbezoek zorgvuldig onder de loep
genomen. We hebben ons verdiept in alle vakken op de ambachtsschool en landbouwschool; alle
materialen werden gecontroleerd en aan de leerlingen werd gevraagd waar hun voorkeuren liggen.
Uit dit alles kwam naar voren dat het beter was om 1 ambacht op de ambachtsschool te vervangen
door een nieuw ambacht om zodoende het niveau van het onderwijs nog verder te verbeteren.
Er werd besloten Houtbewerking te vervangen door Elektriciteit (Electricité). Grote stappen werden er
gezet in het opzetten van dit vak, veel bezoeken aan andere ambachtsscholen werden gemaakt en
gesprekken met mogelijke docenten voor het vak werden gevoerd .
Gedurende de rest van het jaar volgden grote vorderingen bij ons nieuwste ambacht ‘electricité’. Het
uiteindelijke doel was om in de zomer alle materialen bij elkaar te verzamelen, bouwwerkzaamheden
af te ronden en ook nieuwe docenten aan te stellen. Ook zijn er architecten na de reis direct gaan

kijken naar een mogelijke uitbreiding van de lokalen. Met trots kunnen wij mededelen dat het vak
“electricité” in oktober 2019 echt van start gaat!

Bewustwording
Tijdens de schoolbezoeken waren we ook veel bezig om de leerlingen bewustwording bij te brengen:
hoe zij andere leerlingen kunnen inspireren en zelfs mogelijk bijvoorbeeld later zelf docent worden.
Ook onderdeel van het bewustwordingsproces was de inspanning om hen te stimuleren om afval in
prullenbakken te gooien en daarmee bij te dragen aan het verminderen van vervuilde straten en
terreinen.

Uitbreiding
Daarnaast hebben wij uitvoerig onderzoek gedaan naar de meisjes die naar beide scholen gaan. Dit
zijn er relatief weinig. Door in Burkina met veel leerlingen en organisaties te praten is er een beter
beeld verkregen wat hier de oorzaak van is. Vaak zijn het financiële tegenslagen in een gezin in
combinatie met het gegeven dat zij ten opzichte van de jongens in het gezin geen of minder prioriteit
krijgen. Deze bevinding werd daarom al snel een aandachtspunt gedurende een groot deel van ons
bestuursjaar. Uitbreiding van de landbouwschool was daarnaast ook een prioriteit; zo werd er daarom
ook goed rond gekeken tijdens de inventarisatierondes voor mogelijkheden hiertoe. Het eerste
visbassin is inmiddels gebouwd, het tweede is aanstaande.

Situatie Burkina Faso
Helaas is het er niet van gekomen om dit jaar nog een tweede bezoek aan de scholen te brengen.
De situatie in Burkina is op dit moment bepaald niet aangenaam en zelfs onveilig te noemen.
Rebellen, vooral afkomstig uit de ten noorden van Burkina Faso gelegen landen Mali en Niger zakken
steeds meer af richting Burkina Faso, ook in de richting van onze scholen. Veiligheid is nooit volledig
te garanderen. Wij houden ons continu bezig met onze leerlingen en Moctar laat ons weten wanneer
een situatie niet meer veilig is en de scholen zouden moeten sluiten. Dit is natuurlijk absoluut niet ons
doel en er wordt veel nagedacht over beveiliging, ook hierbij kunnen wij uw steun goed gebruiken;
blijf doneren en sponsor losse projecten van de stichting!
100 KM Ringvaart
Wat waren ze zwaar, de laatste loodjes, de laatste loodjes van de 100 KM Ringvaart Regatta, die
onze achttien roeiers op 22 mei 2019 toch maar mooi hebben gevaren.
Achttien doorzetters zijn deze uitdaging aangegaan en hebben vanaf februari getraind voor de 100
kilometer lange Ringvaart. Van Leiden via Amsterdam tot Delft hebben zij geroeid voor Burkina Faso.
Deze sportievelingen waren: Merel Kooijman, Sylvia Vos, Sanne Zegger, Casper van Soest, Juul
Molendijk, Anne Rieter, Sarah Jane Altepost, Roma Legebeke, Floor Slooter, Annet Firouzi Wahdaty,
Hannah Stal, Tijmen van Etten, Maxime van Es, Jesse Fernig, Fleur Gieskes, Auke de Jong, Hidde
Meijer en Hein de Wilde.
Ze hebben het gehaald, de roeiers hebben de volle 100 km in 14 uur uitgevaren! De dag begon met
volle m.o.e.t. en die bleef er de gehele dag in zitten, elke pauze was er pijn, maar aan motivatie om
door te gaan geen gebrek. Proteïne pannenkoeken (ze bestaan), eierkoeken en sporttape waren
nergens in Amsterdam en omstreken meer aan te slepen, het trok de roeiers de dag door. De zon
begon al langzaam te zakken maar om 22:30 kwam onze laatste boot dan toch echt binnen. Wat
waren en zijn we trots en wat zijn we iedereen dankbaar, want niet onbelangrijk: ER IS €5762
OPGEHAALD!

Een enorme hoeveelheid geld, waar we heel erg blij en dankbaar voor zijn, maar vooral ook hele
mooie dingen mee kunnen doen! Het grote doel van de ambachtsschool was dit jaar om de richting
houtbewerking te vervangen door een opleiding tot elektricien. Je kunt je voorstellen dat hierbij naast
leraren en de ruimte op de school ook een hoop materialen vereist zijn. Van al deze donaties hebben
wij nu de noodzakelijke benodigdheden kunnen kopen, en daarmee hebben jullie bijgedragen aan de
toekomst van een hoop nieuwe leerlingen!

RUN FOR OUR GIRLS
We kennen natuurlijk allemaal de belangrijkste gebeurtenis van het het jaar 1919, het jaar dat in
Nederland het vrouwenkiesrecht van kracht werd. Al 100 jaar zijn in Nederland alle rechten voor
mannen en vrouwen gelijk. Helaas is dat lang niet overal het geval. Tijdens ons werkbezoek in
Burkina Faso viel ons op dat de leerlingen op onze scholen voor minder dan 10% uit meisjes bestaan.
Het M.O.E.T. bestuur 2019 heeft daarom haar pijlen op dit probleem gericht en eind oktober 2019
gaat dan ook de actie RUN FOR OUR GIRLS van start met als startactie de M.O.E.T. marathon: RUN
FOR OUR GIRLS!
Dit jaar, naast de finish, een ander duidelijk doel voor ogen, meisjes naar school!
Het is ontzettend jammer dat de stoere meiden die naar de ambachtsschool willen vaak de financiële
mogelijkheid niet hebben. Een groot probleem is daarnaast dat ouders meisjes minder prioriteit geven
dan hun broers. Bij een financiële tegenvaller, denk daarbij bijvoorbeeld aan een mislukte oogst,
worden dan ook als eerste de meisjes van school gehaald. Daarom gaan wij 20 oktober 2019 lopen
en finishen om te zorgen dat zes meisjes een geheel betaalde opleiding, gedurende vier jaar, krijgen
op onze ambachtsschool!
Zestig renners afkomstig uit twintig verschillende disputen zullen 20 oktober de TCS Amsterdam
Marathon rennen. Deze renners zijn: Charlotte Visser, Isabelle Diels, Sophie Singligemann, Nina van
Raay, Lieke Thijssen, Martijn Plaizier, Graeme de Bruijn, Cathelijne Pallandt, Lauren Zonneveld,
Anouk Rietveld, Marit Steenkamp, Heleen Vos, Pien Pennartz, Lotte Kramer, Amber van Rijnberk,
Julie Scheffers, Caroline van Raalte, Jessica Steenhart, Laurine de Mol van Otterloo, Melissa
Ho-Meau-Long, Megan Hidden, Merel de Vries, Brechje van Lokhorst, Lot Swarts, Emma van Haren,
Juul Braaksma, Eefje Roelfsema, Tommy Laarhoven, Simone Pechler, Bodiek Reith, Anne de Jong,
Fleur Claessens, Elisabeth Yong, Casper van Soest, Elieke Deenik, Mathijs Carvalho Mota, Marleen
Blomsma ,Anne Bloemendaal ,Lex Bongers, Fleurance muiswinkel ,Abe Sweep ,Thomas Hilbert,
Veronique Ackerman, Oger de Vries, Daniel Korthals, Hein de Wilde, Mart Muntsers en Julia Jansen.
In Bobo Dioulasso, het dorp waar onze ambachtsschool gevestigd is, zijn vijf meisjes gevonden die
het financieel niet redden om naar school te gaan. Om de volledige opleiding van deze meisjes te
betalen is €6000 nodig.
Meer doen?
Niet alleen financieel kunt u zich inzetten voor de stichting, ook materialen zoals laptops zijn altijd
welkom. Als u materialen bezit die, denkt u, passen bij onze technische of agrarische opleiding, horen
wij graag van u! Daarnaast zijn wij altijd op zoek naar kennis: bent u of kent u iemand die ervaren is
binnen het onderwijs, Burkina Faso of in de agrarische sector, dan vragen wij u contact op te nemen
met de stichting: abactis@stichtingmoet.nl. Daarnaast bent u ook komend jaar weer van harte welkom
bij al onze feesten en activiteiten en zien wij u graag meerennen in de marathon van volgend jaar!
Weet wat wij met uw donatie kunnen bereiken en hoe dankbaar wij nog altijd met uw donatie/biertje
per maand zijn. Door hard werken start in oktober het nieuwe ambacht Electricité op de
ambachtsschool ! Na zeker twee jaar voorbereiding kan dit nieuwe vak eindelijk van start gaan. Naast

een vergroting van de kansen op een baan door de toevoeging van dit vak, vormt dit vak ook een
duidelijke aantrekkingskracht op meisjes.
Daarnaast richten wij ons op het andere grootse doel van dit jaar: vijf meisjes naar school dankzij de
fantastische renners van de M.O.E.T. marathon!

