In 2019 startte PSC een sociale
onderneming te Burkina Faso, met doel om de
levenskwaliteit van families te verbeteren. De
samenwerking met een klein lokaal team boekt
reeds begin 2020 indrukwekkende resultaten.
Tijdens een werkbezoek leggen enkele
PSC bestuursleden in woord en beeld hun
bevindingen vast. Dit reisverslag laat zien hoe
een ei impact kan hebben op tal van mensen, en
bovenal nieuwe kansen doet ontwikkelen.
Veel leesplezier !
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de ontwikkelingen worden via
sociale media opgevolgd.
De eerste berichtgeving dateert
van Oktober 2019

Een leerzaam verhaal van
visie, tegenslagen en
wonderlijke uitkomsten

VOORWOORD
‘Out of the box’ - denken.
Dat is waar het PSC voor staat.
Migratie gebeurt ‘naar hier’, ‘van ginder’, met reden.
Daarom willen we óók werken aan ‘ginder’ :
daar levensomstandigheden zo verbeteren
dat migratie niet meer nodig is.
We kozen voor een strategisch project van eerlijke
kweek en handel in braadkippen. Geen expats in
dit project. Wij doen dit als gelijkwaardige partner
en we noemen het “Kip & Ei”

Het PSC-project in Burkina Faso

Kip geeft ecologisch het beste
dierlijk eiwit op aarde.
In ontwikkelingslanden stijgt de
vraag naar kip met 10% per jaar.
Kippenteelt is uitgegroeid tot giga
business van grote multinationals.
Kippen moeten onnatuurlijk snel
groeien en zijn daardoor vatbaar
voor dodelijke ziekten. De markten
in Afrika worden overdonderd met
goedkope diepgevroren kip uit
Brazilië of de VS tegen oneerlijke
prijzen De eigen kippenteelt is
praktisch uitgeroeid.
Het Protestants Sociaal Centrum
heeft een coöperatie in Burkina Faso
opgezet voor kippenteelt voor locale
boeren. Er is dagelijks intensieve
samenwerking tussen de partners

in België en in Burkina Faso om dit
project in goede banen te leiden.
De boeren kunnen aangesloten
blijven zolang ze al hun kinderen tot
minimaal 18 jaar naar school sturen.
We weten uit onderzoek dat het
aantal geboortes per gezin daalt naar
mate het onderwijsniveau stijgt.
Om dit semi-commercieel project
voor te financieren heeft het PSC
€70.000 beschikbaar gesteld
als lening. Verwacht wordt dat
dit project in 2 jaar volledig
zelfbedruipend en zelfstandig is.
Dit pilootproject heeft als doel ervan
te leren over hoe deze opzet ook in
andere landen goed kan werken.
We willen in ontwikkelingslanden
eerlijk en duurzaam inkomen bieden

omdat dat een humane
bron is voor duurzame
ontwikkeling.
Onze lokale partner
beschreef het project als
volgt : Ce projet est notre vie
on prend avec deux mains.
Vous avez donné de l’espoir à
tellement de gens / Dit project
is ons leven dat we met beiden
handen aangrijpen. U hebt
hoop gegeven aan zoveel
mensen.
De officiële start van het
project vieren we tijdens
een werkbezoek aan BoboDioulasso in Burkina Faso
n.a.v. de opening van de
‘Usine’.
PSC 2019 -2020
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STELLING 9
IN EEN BURKINEES
& BELGISCH KADER
Luther heeft zeer waarschijnlijk nooit gedacht
dat zijn stellingen op de kerkdeur in Wittenberg
een inspiratiebron zouden zijn voor zo’n kleine
organisatie als het PSC om haar visie in 9,5
stoutmoedige stellingen om te zetten.
Stelling 9 van het PSC Manifest vormt de aanleiding om
grensoverschrijdend in een concreet initiatief in Burkina Faso
te starten als inzet om redenen voor migratie aan te pakken.

De 9° stelling van het PSC Manifest luidt:
Het PSC heeft moeite met de beperkte hulp
voor mensen op de vlucht (migranten) en vraagt
de Europese Unie structurele en humanitaire oplossingen
voor de verhoogde instroom van mensen op de vlucht.
Het PSC vraagt de Belgische overheid haar beloften t.a.v.
ontwikkelingssamenwerking na te komen.
Het PSC zelf wil de komende jaren werken aan het
verbeteren van de omstandigheden in landen van
oorsprong. Het PSC werkt in samenwerking met partners
uit het onderwijs een programma uit van wederzijds leren
rond de relatie tussen goed bestuur en het verbeteren van
de levensomstandigheden.

1

https://www.psc-antwerpen.be/manifest/

Toekomst en nieuw perspectief de vorm van
intensieve samenwerking tussen Koen Kinsbergen
en Alidou Ouedraogo

Je hebt echter wel lokale zieners nodig,
hier en daar, om die uitspraken op papier
om te zetten in een praktijk. Dat vraagt
visie, durf en stoutmoedigheid die Koen en
Alidou hebben ingezet om de PSC-leden en
burgers in Bobo-Dioulasso te overtuigen tot
samenwerken in het project ‘ Kip en Ei’.
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BOBO-DIOULASSO :
OP ZOEK NAAR
‘DE KIP EN HET EI’
Onze bestemming is Bobo Dioulasso. Deze stad
ligt in het westen van Burkina Faso in de provincie
Houet aan de rivier Houet. Bobo-Dioulasso is ook de
hoofdstad van deze provincie.
De belangrijkste inkomensbron van de stad is de
textielindustrie. Bobo-Dioulasso is bekend om
zijn moskee die op het eind van de 19de eeuw is
gebouwd. De stad wordt ook gezien als het culture
centrum van het land Burkina Faso.
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Burkina Faso omringd door
het noordelijke Mali en in
het zuiden Ivoorkust en
Ghana, Togo en Benin

Ouagadougou

Uitdagingen voor de toekomst:

•
•
•
•
		
		
		
		
		
		
•
		

Bobo-Doulasso

Ata ipiderferumMandit
firium ciem etiam igilicam,
nostri, dan Catus Mae

BURKINA FASO
IN CIJFER EN BEELD
Om de situatie in het land te schetsen, enkele weetjes:
Bevolking:

Taal:

Religie:

Van de 20,8 miljoen mensen in
Burkina Faso wonen er een klein
miljoen in Bobo-Dioulasso. De
bevolking is jong: 43,6% heeft de
leeftijd van 0-14 jaar, 20,03% is
tussen 15-24 jaar. Het land kent een
tiental etnische groepen waarvan de
Mossi 52%, de Fulani 8,4%, de Gurma
7% en de Bobo 5% de meerderheid
vormen.

Frans is de officiële taal in Burkina
Faso. De meest gesproken taal is
het More, dat door circa 40% van de
bevolking wordt gesproken. Daarnaast
komen er nog circa 70 lokale talen
voor.

De moslims (61,5%) vormen de
grootste groep, gevolgd door de
christenen (29,9%) en de mensen
die nog de traditionele godsdienst
(Animisme/Vooroudergeloof 7,8%)
aanhangen.

Bevolkingsgroei (4,5 kinderen per vrouw),
Droogte en voedselschaarste,
Beperkte natuurlijke rijkdommen.
550.000 ontheemden in het Noorden van het land vanwege
banditisme en terrorisme.
Extremistische groepen steken de grens van Mali over
naar Burkina Faso, vallen dorpen aan op hun rooftochten
en viseren kerken bij hun aanvallen. Het land heeft (nog)
geen legertraditie dat mensen tegen dit soort geweld kan
verdedigen.
Scholing en vorming (60% van de mensen boven 15 jaar is
analfabeet).
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Burkina Faso is
een land gelegen
in het westen van
Afrika. Burkina Faso valt
in de overgangszone
van het tropische
savanneklimaat en
het drogere warme
steppeklimaat.
Bobo-Dioulasso heeft
een warm steppeklimaat
met één duidelijke
regenperiode. De regenperiode duurt hier van
half mei tot en met
september.

Ezels op een dorre weide dat
reeds enkele maanden geen
regen gezien heeft
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Alidou, sinds de ontmoeting
met Koen, werkzaam in het
kantoor van de usine

2017 EEN ONVERWACHTE
ONTMOETING IN BRUSSEL
Als Alidou en Koen vertellen hoe hun samenwerking is gestart vanuit een ontmoeting in Brussel,
glunderen ze beide. Ze zien het niet als zomaar een toevallige ontmoeting maar als een die
perspectief biedt voor de toekomst van ‘kleine’ mensen in Burkina Faso.

Als journalist moest Alidou een
interview afnemen van zijn president
Kaboré die zou deel nemen aan
een conferentie in Brussel (2017).
Maar blijkbaar was de plaats van
samenkomst veranderd en moesten
de congresgangers en andere gasten
naar die andere plaats verwezen
worden.
Dat was echter niet vlak om de hoek.
Alidou die vroeger polio heeft gehad
wat zijn voeten heeft aangetast,
besefte dat het er naar toe lopen

voor hem niet zo evident was, een taxi
nemen was ook niet een mogelijkheid
gezien zijn budget. Hij vreesde een
kleine ramp die zijn job wel eens zou
kunnen kosten. Maar voordat hij echt
in paniek kon geraken, wees men
hem op die meneer die ook op het
verkeerde adres stond. Misschien ...
Koen bood hem een lift aan naar het
andere hotel zodat hij op tijd zou zijn
voor zijn interview (en in zijn Afrikaanse
kleren de Belgische kou niet hoefde te
trotseren).

Van het een kwam het
ander en Alidou is er vast
van overtuigd dat God een
speciale bedoeling met deze
ontmoeting voor ogen moet
hebben gehad, terwijl Koens
creatieve brein meteen al
aan ’t werk is gezet om op
de vragen en verhalen van
Alidou te kunnen reageren.
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KENNISMAKEN MET
BOBO-DIOULASSO

Alidou en zijn vrouw Ndiaye bijvoorbeeld zorgen voor 2-3 dagen van de week
voor het eten van heel de fami-lie bestaande uit 55 personen bij hen op het
woonerf wonen. Daarnaast brengt elke 14 dagen Ndiaye voedsel naar het dorp van
haar grootmoeder. Samen zijn ze ook verantwoordelijk voor de schoolkosten van de
kinderen op het erf. Het lukt de meesten in de stad om voor de lagere school het
schoolgeld te betalen, maar door het hogere bedrag van het secundaire onderwijs
haken velen blijkbaar toch af in het tweede of derde jaar vanwege de inschrijfkosten.

Woonerf
Na aankomst en een hartelijk welkom
door Alidou, de directeur van het
project, zetten we onze bagage af
in Villa Rose, een ecologisch hotel
met een prachtige tuin, en wordt het
programma voor die week besproken.
Onderweg naar het project zetten
we een deel van de bagage af bij
Alidou thuis om het koel te bewaren
in de frigo. Bij de Usine is nog geen
koelkast.
Hij woont op een woonerf met
verschillende gezinnen, cohousing
op zijn Afrikaans. Er wonen ongeveer
50-55 personen, allemaal familie en
veel kinderen. Als je werk hebt sta je
mee in voor het levensonderhoud van
iedereen op het erf. Het is echter lang
niet altijd evident werk te vinden of
te behouden. Andere taken als koken,
wassen en voor de kinderen zorgen
worden door anderen opgenomen.

boven: een woonerf te
Bobo-Dioulaso, onder: het
dorp Kimidougou

bespreking van de
verbeterpunten in
belang van het project

Leefloon en gedeeld inkomen
Burkina Faso is een arm land. Op de
Human Development Index staat ze
op plaats 183 van de 187 landen.
Het gebrek aan natuurlijke bronnen
die toegankelijk zijn, het ontbreken
van toegang tot de zeehavens,
de droogte, dat alles vraagt om
investeringen die voor de gewone
man vaak niet ingezet kunnen worden.
Bovendien, als mensen een inkomen
hebben wordt dat mee ingezet voor
het levensonderhoud van mensen
die geen werk of inkomen hebben.
Die basissolidariteit is hun sociale
zekerheid in al zijn kwetsbaarheid. Als
jij werk verliest, verlies niet enkel jij je

inkomen maar vaak ook diegenen die
jij mee onderhoudt.
Het inkomen van de medewerkers van
de Usine ligt nu tussen de 50.000 en
75.000 CEFA. Hoewel heel beperkt in
onze ogen, geeft dit hen toch al wel
een basisinkomen voor de leefkosten
en schoolgelden van hun familie.
Het is de bedoeling hun loon te
verhogen zodra de opbrengst van het
project dit toelaat.
De mensen zijn zich bewust dat
hun inzet en het aanpassen van het
energieverbruik daarvoor het verschil
kunnen maken.
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DE ‘USINE’
Even later na het wisselen van auto, die niet startte, komen we bij de
‘Usine’ aan. De ‘Usine’ is de werkplek van het project dat wij in België
soms ten onrechte omschreven als ‘kippenboerderij’.

De medewerkers die ons hartelijk ontvangen,
worden in de bloemetjes gezet door de Belgische
delegatie met Belgische chocola.
Daarnaast worden een aantal praktische cadeaus
overhandigd, die ze voor het werk nodig hebben
(boormachine, batterijtjes, hamer tot en met een
wc-bril). Koen en Alidou benadrukken nogmaals hun
waardering voor de inzet en het meedenken van het
team in de afgelopen maanden.
De mensen van hun kant uiten op hun beurt hun
dankbaarheid en enthousiasme te mogen werken in
dit project, dat hun inkomen en zin aan hen leven
geeft.
De rondleiding door o.a. Monocnle overtuigt ons dat
de omschrijving Usine inderdaad beter op zijn plaats
dan een kippenboerderij.

Het bedrijf van
registratie is
Pharmapath Burkina sarl.
Daarvan zijn Alidou en Koen
elk 50/50 eigenaar.
Alidou beheert volledig
de zaak in Burkina en is
zaakvoerder.
De oorspronkelijke opdracht
van dit bedrijf was de
registratie en distributie van
Phytexponent. Binnen het
kader van het subproject
Oeuf et Poulet lopen de
importvergunningen via
Pharmapath.
De lening van het PSC is
eveneens op Pharmapath.
Het ‘Oeuf en Poulet’ project
wordt apart gehouden in de
boekhouding en dit project
zal nooit winsten uitkeren
naar de aandeelhouders.
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Het kippenboerderij-idee is na de
eerste introductie ter plaatse serieus
bijgesteld bij het zien van de vele
machines en apparaten.
In het gebouw, dat volledig herbouwd
en gerenoveerd is, zijn de machines
uit China in verschillende cellen
ingebouwd; in de ene worden ze
gedesinfecteerd, eventueel gekoeld
bewaard (14°) tot ze na de incubator
de eigenlijke broedmachineruimte
ingaan (38°). Het vraagt om de
nodige nauwkeurigheid om een
goed resultaat te behalen, waarbij
strikte hygiënische regels gelden.
Ondertussen worden ze gecontroleerd
of ze bevrucht zijn en er geen barstjes
in de eierschaal zitten.
Tot nu toe gaat uiteindelijk een 15%
verloren, wat men in de toekomst
hoopt te verminderen.
Tijdens ons bezoek zitten er een
18.300 eieren in de incubator die
om de zoveel tijd automatisch
gekanteld worden. Na 18 dagen
worden ze overgezet in de eigenlijke
broedmachine en op de 20-21e dag
hoopt men ‘gepiep’ te horen.
Zodra de kuikens uitkomen, worden
ze verkocht. De eerste resultaten
zijn heel hoopgevend. De afnemers,
kleine boeren en distributeurs, zijn zo
tevreden over het resultaat van de aan
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rondleiding in de Usine, met
uitleg en de nodige inspectie
door Koen

IN CIJFERS : KIP EN EI PROJECT / PER 1 SETTER
volgende levering is al helemaal
toegewezen. Hij vindt het duidelijk
lastig mensen teleur te stellen.
Als dit een succes blijft, hoopt
men in de zomer een nieuwe
loods erbij te kunnen zetten en op
die manier de ‘oogst’ te vergroten.

HOEVEELHEID KUIKENS PER MAAND

30000

Per jaar

330000

Gemiddelde grootte kleinschalige stal kippenteelt

650

Cycli per jaar

10

Totaal verbruik per boer

6500

Meerwaarde per kip

1,5

Marge boer per jaar

9750

Aantal boeren die leven van het project

51

HET BEDRIJF
Aantal personeelsleden

8

Aantal mensen afhankelijk van een inkomen

10

Totale directe sociale inpact in personen

588

consultants

2

stage plaatsen

1

FINANCIELE PARAMETERS

hen geleverde kuikens dat ze meteen
nieuwe bestellingen voor de volgende
leveringen hebben gedaan.
Alidou, die voor de verkoop instaat,
wordt er zenuwachtig van als hij moet
uitleggen dat ze op de wachtlijst
geplaatst gaan worden. De eerst

EBITDA

14%

Lening

100000

Termijn terugbetaling indien 80% van de EBITDA
gebruikt wordt voor terugbetaling in maand

37

Mogelijk intrest op kapitaal

2%

Gemiste intrest opbrengst PSC

2000

Bezoeken e a kosten

6000

Totaal jaarlijkse kosten

8000

SOCIALE PARAMETERS
Totale tewerkstelling direct en indirect

59

Kost PSC per werkplek Euro

136

Kost PSC per individu wiens situatie door het project
verbetert

14

Financieringsnoodzaak per werkplek in euro

1702

Resultaten:
De kuikens van het project wegen na 28 dagen 2 kilo en na 35
dagen 2,8 kilo, terwijl de cyclus bij de anderen dit resultaat pas
bereiken na 42-60 dagen. De verhouding voeding en opbrengst
valt op.
Het succes inspireert ook anderen. De buurman met een klein
winkeltje en veel kinderen, naast de Usine, hoopt toch ook
kuikens te kunnen afnemen en met een goed advies qua voeding
de kippen te kunnen verkopen aan de goede prijs. Hij heeft al
een kippenren gebouwd om mee te kunnen doen. Nu geniet hij
alvast van de verhoogde waterflessenafname met al die dorstige
bezoekers bij de Usine.
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K A N TO O R

WC

O P S L AG

DO UCHE

plattegrond van
de usine te
Bobo-Dioulasso
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S TA L
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water
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PORTRETTEN VAN
EEN SUPERTEAM
De medewerkers hebben een verschillende
achtergrond, waarbij maar één echt een
opleiding heeft genoten om als veterinair
te werken. Het enige wat ze delen is
werkzoekend zijn.
Ze zijn door Alidou dan ook op andere kwaliteiten
geselecteerd vanuit zijn breed netwerk: technisch inzicht
met weinig kansen op de lokale tewerkstellingsmarkt
vanwege medische situatie, leeftijd of het ontbreken van
sociale vaardigheden.
Toch zag hij het zitten om met zo’n zootje ongeregeld op
weg te gaan. Hun inzet tijdens het (ver)bouwen van de
Usine bevestigde hem in zijn vertrouwen. Gelukkig kan
hij daarnaast beroep doen op een veterinair opgeleide
consultant die de nodige ervaring heeft bij het uitbroeden
en kweken van kippen en kuikens. Koen, die zich inzet voor
de technische ondersteuning ‘op afstand via de cameraatjes
in het gebouw’, is tot nu toe zijn eerste bron voor feedback
bij belangrijke beslissingen.
De medewerkers werken in shiften, zodat er steeds iemand
aanwezig is voor de opvolging en het bijstellen van de
machines en het uitbroeden van de eieren. Op de dagen
dat de eieren gezet, overgezet moeten worden of bij het
uitkomen van de kuikens zijn alle hens aan dek. Dat zijn
drukke dagen die met de nodige zorg moeten verlopen
volgens duidelijk gecommuniceerde protocollen.
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De samenwerking
tussen Burkinese
en Belgische
ondernemers
wordt gesmaakt
door de omgeving.
Het feit dat hierbij
de verschillende
religies, christenen
en moslims, als
een waardevolle
meerwaarde wordt
gezien, komt
regelmatig naar voren
in de gesprekken.

ALIDOU
OUEDRAOGO
is officieel de zaakvoerder/directeur. Hij staat in voor de import,
vervoer, fiscaliteit en verkoop van
de eieren.
Zijn opdracht om een goed
draaiend team samen te stellen
en te coördineren, heeft hij op
heel eigen wijze gedaan. Hij heeft
bewust gekozen voor mensen die
om verschillende redenen nog
moeilijk toegang hebben tot de
arbeidsmarkt. Hij mag trots zijn
op de inzet die dit team in de
afgelopen maanden heeft laten
zien, zowel bij het verbouwen van
het gebouw, het installeren van de
machines als nu de operationele
activiteiten.
Hij wil zelf nu nog geen
inkomen vanwege zijn dagelijkse
inzet voor het project en zet
zich als ‘vrijwilliger’ in met
onkostenvergoeding.
Hij combineert zijn inzet voor
het project met de job als
sportjournalist bij ‘the Voice of
America’ waar hij een inkomen
heeft van 500€ per maand. Zijn
maatschappelijke positie wordt niet
enkel bepaald door zijn bekendheid
als reporter maar ook door zijn
afkomst die hem de titel ‘prins’
oplevert.

Het versterkt zijn netwerk maar
brengt vooral veel verplichtingen met
zich mee t.o.v. de samenleving. ‘Rijk
wordt je er zeker niet van’, lacht hij.

NDIAYE
OUEDRAOGO

Hij maakt voor het project gebruik
van zijn breed netwerk, waarin hij op
verschillende mensen een beroep kan
doen voor advies en contactpersonen
om te weten welk papier waar moet
worden in gediend en wie het beste
daarvoor aangesproken kan worden.

Is de vrouw van Alidou.
Ze staat helemaal achter het
project dat Alidou en Koen hebben
uitgewerkt. Zij is graag ingegaan
op de uitnodiging om zich mee in
te zetten voor het project voor de
ondersteuning bij de administratieve
taken.
Zij ontvangt wel een beperkt
loon voor het bijhouden van de
administratie en zoals nu het
organiseren van het programma van
de bezoekers die toch graag even de

Voor hem zijn dit ook nieuwe
ondernemingservaringen en daarom
maakt hij daarom ook graag en goed
gebruik van Koen voor de nodige
feedback op allerlei vlak.

markt en de wereldberoemde
moskee bezoeken.
Zij heeft de leiding om de receptie
voor de opening van de Usine
in goede banen te leiden, waar
uiteindelijk een 130 mensen naar
toe komen, inclusief de imam die de
opening ook in zijn vrijdagsgebed in
de moskee heeft aangehaald.

In die week dropt Ndiaye ons bij een
kleermaker. Opkosten van Alidou krijgen
we unieke Afrikaanse jurken en blouses om
zo met Afrikaans design als geïntegreerde
leden van de projectploeg aanwezig te
kunnen zijn op de officiële opening.

31

32

PSC - Kip & Ei

PSC - Kip & Ei

“MON ONCLE”
MOUTAGA
KAMBOU
Wordt meestal aangesproken als
‘mon oncle’. Hij is de ‘chef technique’
van het project en heeft in het verleden de nodige ervaring opgedaan
op dit terrein als mecanicien in een
chemisch bedrijf. Zijn ontslag in de
fabriek was een harde slag voor
hem die niet enkel moet instaan
voor zijn familie waaronder zijn 4
kinderen maar ook voor zijn medicatie
vanwege diabetes, waar hij niet
zonder kan. Werkloos sta je dan voor
dilemma waaraan je het geld dat je
krijgt gaat besteden; je medicatie
of het schoolgaan en eten voor je
kinderen. Met zijn leeftijd van 51
jaar en de ziekte, is er maar weinig
kans ooit nog een stabiele job te
krijgen of te vinden. Zo kon hij zo
nu en dan bijklussen door huizen te
desinfecteren, maar dit bracht niet
het geld op dat nodig was voor zijn
familie. Hij liet Alidou weten dat hij
het leven niet meer zag zitten.
Nu achteraf is hij nog altijd dankbaar
dat op dat moment hij het aanbod
heeft gekregen om zich in te
zetten voor het project. Zijn vrolijk
en deskundig engagement werkt
aanstekelijk. Hij gelooft er in en
ziet vanwege de goeie resultaten
de uitbreiding ook helemaal zitten.
Hij hoopt dat in de toekomst
voor de noodzakelijke bijkomende
energie zonnepanelen geïnstalleerd
kunnen worden. Nu moeten ze
regelmatig beroep doen op een
generator voor die momenten
van stroomonderbrekingen door
overbelasting van het net. Teveel
stroomuitval door onderbrekingen
zijn funest zijn voor het project.

EDUARD
SAMY PALM

Hij vindt dat ze een fantastisch team hebben
van mensen die zich meer dan 100% willen
inzetten, ondanks de heel verschillende
achtergrond qua opleiding, ervaring en religie.
Ze zijn aanvullend en in het overleg merk je
dat ze zich allemaal verantwoordelijk voelen
voor het project als geheel.

Merkte dat zijn leeftijd en het
ontbreken van een diploma serieuze
obstakels waren om terug werk te
vinden na het sluiten van zijn fabriek,
waar hij 20 jaar als mecanicien had
gewerkt.
Zijn werkervaring is tijdens zijn werk
destijds niet via vorming aangepast
aan de tijd van nu. Omdat men hem in
de wijk kent als zeer betrouwbaar en
steeds bereid om te helpen, wordt hij,

na zijn ontslag, regelmatig gevraagd
voor het repareren van een brommer
of auto, maar met die klussen blijft
zijn inkomen te beperkt. Als vader
van 2 kinderen ( 6 en 3 jaar) geen
vrolijk vooruitzicht om rond te moeten
komen met onregelmatige klussen.
Het mogen mee doen met dit project,
ziet hij als een zegen voor hem en
zijn gezin, maar ook als een uitdaging
waarin nog veel te leren is.
Het begin was best spannend waar
ze met vallen en opstaan tot de
opzet en het goede resultaat van nu
zijn gekomen. Een zorg voor hem is
nu de energie/elektriciteit bij een
uitbreiding. Nu vangt de generator dat

regelmatig op, maar misschien moet
er in de toekomst toch uitgekeken
worden naar andere, misschien ook
goedkopere mogelijkheden.

Hij geeft nog even een les
sociologie n.a.v. de namen:
Zijn tweede naam Samy is
eigenlijk geen naam maar een
aanduiding dat hij de tweede
zoon is. Zo heeft zijn dochter
Fleur Fortune ook Yeli bij haar
naam staan. Yeli betekent grote
zus. Bij Arthur Silvester, zijn
zoon, staat Sie wat eerste zoon
betekent.
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DRAMAN
SANOU
Komt even uit de Usine om iets te
ver-tellen over zijn achtergrond.
Hij draagt het witte uniform dat door
alle medewerkers wordt gedragen,
zodra zij in de loods werken.
De schoenen gaan uit en worden
verwisseld voor speciale slippers, zoals
de sanitaire regels voorschrijven. Hij
heeft altijd in een zeepfabriek gewerkt
maar daar 4 vingers verloren van zijn
rechterhand.
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Toen er 80 mensen werden ontslagen,
vloog hij er ook uit. Nu krijgt hij om
de drie maanden 6000 CEFA als
compensatie voor het arbeidsongeval.
Met die 10 € voor 3 maanden kun
je ook in Burkina Faso geen gezin
onderhouden.
Hij gelooft in dit project, in het team
en de samenwerking waarin ervaring
en expertise wordt gedeeld.
Hij beschouwt de samenwerking met
Koen en de Belgen als uniek, heel
essentieel, natuurlijk voor de financiële
steun maar ook voor het delen van de
expertise die maakt dat zij zulke goede
resultaten halen.

Schoolgeld:
Van zijn 4 kinderen gaan 3 naar het
secundair onderwijs waarvoor toch
jaarlijks al een serieus bedrag aan
inschrijfgeld op tafel gelegd moet
worden. De jongste gaat naar de
kleuterschool. Voor een secundaire
school van de overheid betaal je
toch al gauw minstens 100.000 tot
150.000 CEFA per kind. Dat moet
betaald zijn voor het eind van het jaar.
Met een inkomen van 50. 000 CEFA
per maand betekend dat goed plannen
en sparen. Maar het inschrijfgeld kan
uiteindelijk ook oplopen tot 500.000
tot 1 miljoen CEFA als de kinderen naar
een privé school gaan.

Is de consultant die regelmatig het
team komt versterken met uitleg en
vorming i.v.m. de levende materie van
het project, de kuikens. Maar hij volgt
ook de stand van zaken mee op.

Er is veel vraag naar de volgende
leveringen. Hopelijk kan het bedrijf
zo snel mogelijk werk maken van een
uitbreiding waar binnen de constructie
in ieder geval ruimte voor is.

Hij heeft een universitaire opleiding
als landbouwingenieur. Hij studeerde
in Burkina en Mali. Tot voor kort
werkte hij in Ouagadougou maar is
vanwege familieomstandigheden nu
teruggekeerd naar Bobo Dioulasso
in de hoop hier werk te vinden. Hij
vindt dat de eerste resultaten van
de onderneming veel belovend zijn.
‘Eigenlijk is het beoogde resultaat in
2 i.p.v. 6 maanden gehaald’.

Hij werkt graag samen met het team
dat zeer betrokken is en zijn adviezen
ook serieus neemt rond bv. hygiëne.
Met een goed communicatiebeleid
naar buiten toe kan de verkoop alleen
maar groeien.

NASSER
TAO
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En ook niet onvermeld te laten zijn:

TEDY ISSOUF
KASSAMBA
De jongste van het team is ‘Tedy’.
Hij is nu 18. Op zijn 12 werd hij
wees, toen zijn vader stierf. Zijn
moeder heeft hij nooit gekend. De
3 kinderen die achterbleven werden
ondergebracht bij familie. Zijn broer
en zus bleven in Ivoorkust waar zijn
vader als immigrant werkte.
Hij kwam bij zijn tante in Bobo
terecht. Het probleem was echter dat
de tante zelf in financiële problemen
zat en eigenlijk niet de mogelijkheid
had hem op te vangen. Hij belandde
op straat. Omdat het schoolgeld
ontbrak, kon hij niet langer school
volgen.
Gelukkig heeft iemand in die periode
zich zijn lot enigszins aangetrokken en
voor hem een inschrijving geregeld op
de plaatselijke sportschool, waar hij
judo volgde. Blijkbaar had hij voor die
tak van de sport wel het nodige talent,
want hij slaagde er in jeugdkampioen
van Burkina Faso te worden. Zo
leer je wel de nodige discipline en
doorzettingskracht.

DAVID
de elektricien die zeker in het begin
een belangrijke rol speelde, moet
zeker ook vernoemd worden, alsook
Tedy in het nationaal
judo-tenue waarin hij
het kampioenschap won

Toen hij door Alidou, enkele
maanden geleden, werd
opgepikt, kon er nog wel iets
verbeterd worden aan zijn sociale
vaardigheden, die iets anders
georiënteerd waren door het
straatleven. Hij is heel dankbaar
dat Alidou het met hem heeft
aangedurfd om als medewerkers
mee te draaien in het team.
Ondertussen voelt hij zich
‘iemand’, want hij kan met zijn
loon nu zijn tante ondersteunen.

Blijkbaar had Tedy
voor die tak van
de sport wel het nodige
talent, want hij slaagde
er in jeugdkampioen van
Burkina Faso te worden.
Zo leer je wel de
nodige discipline en
doorzettingskracht.

FOKKE
een vriend van Koen die bij de
installatie en het convergeren van
de machines veel zorgen hebben
kunnen wegnemen door hun inzet
en creatief aanpassen van technische
programma’s en machines.
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Impressies uit de week
dat het PSC bestuur
de Usine bezocht
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Schillen van ajuinen
en komkommers,
voor de Riz Gras

DE FEESTELIJKE
OPENING

Bijzonder: de muzikale omlijsting wordt
verzorgd door La Groupe Artistique de
Bolomakoté, een bekende balafoongroep, die
traditionele muziek brengt. De artistieke groep
heeft in het verleden ook opgetreden in het
Wembley stadion ter ere voor Nelson Mandela. Ze
konden zelfs Boechout vernoemen waar ze hadden
opgetreden tijdens een van de Sfinx concerten.

De medewerkers van de Usine hebben met een receptie voor de officiële
opening gewacht tot hun Belgische partners zijn overgekomen.

Het is een hele eer dat ze het initiatief willen
opluisteren. Dat versterkte meteen de culturele
band.

Het kleine erf met tuintje wordt
opgeknapt en beplant met gras,
planten, cactussen en bomen in
wording. Samen met Ndyaie zijn
we op zoek gegaan naar planten
die droogte en zon goed kunnen
verdragen. Het groen geeft een
heel ander aanzicht aan het erf. Het
erf is door een muur heel duidelijk
afgescheiden van het hart van de
Usine, waar de eieren in de machines
worden gekanteld en uitgebroed.
Het team kan het waarderen dat
we meedenken over de tuin en de
boodschappen op de markt doen
voor de receptie. Het feit dat Thamar
de nodige ervaring heeft met het
organiseren van feesten wordt in de
planning erg gewaardeerd. Het plan is
een reuze grote pan Riz Gras te maken
met behalve rijst veel groenten en
vlees. Riz Gras is één van de nationale
gerechten van Burkina Faso. Het
gerecht wordt traditioneel gezien vaak
geserveerd tijdens feesten .
Na het marktbezoek met alle kleuren
en geuren van groente en fruit en
nieuwsgierige kinderen worden
de groente bij Ndiaye afgezet. De
volgende dag komen alle vrouwen
van medewerkers en familieleden
samen o.l.v. Ndiaye op het erf van
de buurman, om in de grote potten

Het nieuw aangelegde
tuintje om meer groen
aan het erf te geven

het vlees te marineren, de ajuinen
en komkommers te schillen, de
tomaten te snijden en de kruiden te
stampen. Wij als Belgische leden van
het team ontfermen ons over het
schillen van de tientallen ajuinen en
sommige komkommers die in de Riz
Gras verwerkt worden. Er verdwenen
nog een paar blikken erwtjes en
maiskorrels in de kookpotten. De
mannen organiseren de barbecue en
het vlees.

De avond wordt druk bezocht.
Met Riz Gras als traditioneel
feestgerecht

De vrouwen leggen zich
toe op het bereiden
van het feestmaal

Ondanks al hun dagelijkse zorgen
genieten ze ervan zo samen een feest
voor te bereiden. Zo’n project geeft
hoop voor de toekomst, wat je zeker
moet vieren.
Naast de lokale autoriteiten zijn de
boeren en kleine distributeurs, die de
kuikens afnemen, uitgenodigd. Een
lokale journalist neemt de taak van
moderator op zich. Ook de buurt voelt
zich uitgenodigd en viert mee. Ze zijn

via de imam tijdens het vrijdagsgebed
in de moskee op de hoogte gesteld
van de opening.
De toespraken van Cohen en Alidou
vertellen a.d.h.v. van foto’s over de
ontmoeting, de eerste ervaringen
en de stand van zaken van het
project op dit moment. Alidou
benadrukt nogmaals de waarde van
de samenwerking die over lands- en
religiegrenzen heen is gegroeid en

ook past in de interreligieuze traditie
van samenwerking in Burkina Faso.
De vertegenwoordiger van de lokale
gemeente spreekt zijn waardering
uit over deze investering in de lokale
economie en de inspiratie die ook
anderen aanzet tot activiteiten.
Daarna is het tijd om te genieten
van een heerlijke maaltijd met zalige
salades. Mensen krijgen een bakje met
Riz Gras, vlees en drinken en daarbij

Muziek verzorgd door
La Groupe Artistique
de Bolomakoté

worden ook
mensen aan
de poort die
niet binnen
zijn geraakt,
niet vergeten.
Er waren
een 50tal mensen officieel
uitgenodigd, ruim 130 mensen
vieren deze opening mee.
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De coöperatie heeft dezelfde doelgroep op het oog
om economisch en qua informatie te helpen; kleine
boeren en distributeurs. Zij nemen bij de volgende
levering 1900 kuikens af.

uitgebreider project te starten.
Hij overlegt met Alidou en de
dorpsvertegenwoordigers om de
nodige vooronderzoeken in ieder geval
al te laten gebeuren van bodem en
andere voorzieningen.

Bamboe kippenhokken

Tot nu toe worden die geïmporteerd
maar er wordt ook gezocht naar een
mogelijkheid een eigen ‘parental farm’,
‘ouderkippen’ voor broedkippen op
te starten die dan de eieren zouden
kunnen leveren. Dat is een mogelijke
volgende fase voor het project,
waarvoor er via de medewerkers
een aanbod is gekomen voor een
stuk land, waarop zo’n ‘parental
farm’ gebouwd en uitgeprobeerd kan
worden. Het project in wording heeft
al een naam gekregen; ‘Kimidougou’.

EEN NIEUW PROJECT IN WORDING : PARENTAL FARMING IN

KIMIDOUGOU
Concreet vertaalt het delen van inspiratie en creativiteit zich
tot de laatste dag van ons project. Op de dag van vertrek
hebben Koen en Alidou nog een afspraak met een coöperatie in
Ouagadougou en maken ze de eerste afspraken voor een nauwe
samenwerking tussen beide initiatieven.

Op het platteland even buiten de
stad rijden we over de stoffige
zandweg naar een dorpje waar geen
elektriciteit en water is. Het enige
verzorgde gebouw is een moskee en
we vermoeden ergens een schooltje.
We worden verwelkomd onder een
grote boom met veel schaduw. De
boom staat naast een paar huizen in
leem waar kinderen binnen en buiten
lopen. Naast de grootmoeder van
Ndiaye zijn er twee mannen aanwezig
die reageren op de uitleg en plannen
van Alidou en Koen. De mannen zijn
gespannen vanwege, maar ook blij met
het bezoek. Bij de terreinverkenning
ontdooien ze als ze merken dat er
serieuze vragen worden gesteld en

zij ook uitgenodigd worden mee te
denken over hun mogelijke inbreng in
het project in wording.
De grond ligt bezaaid met kleine
struiken en verdorde maishalmen,
naast enkele bomen die toch
wat schaduw geven. De kleine
constructies laten zien dat men al
een aantal keren heeft geprobeerd
hier iets op te starten, echter
zonder succes. Om iets degelijks
te kunnen opstarten, heb je water
en energie nodig. Ze laten ons een
oude waterput zien die nu niet
meer gebruikt kan worden, maar
misschien wel mogelijkheden biedt
voor de toekomst. Daarnaast moet
er gezocht worden naar elektriciteit
mogelijkheden (zonnepanelen?)
Hun hoop was dat het project voor
hen tewerkstellingsmogelijkheden
zou bieden en de kleine
dorpsgemeenschap mee van
elektriciteit en water zou kunnen
voorzien.
Koen stelt voor om eerst met een
proefproject te beginnen waarbij
zij een aantal kuikens afnemen van
de Kip en Ei ‘Usine’. Op basis van
die ervaringen kan er nagegaan
worden of het haalbaar is hier een

Er komt nog een projectidee op tafel.
In de Filipijnen heeft Koen gezien hoe
daar met bamboe op een goeie en
snelle manier kippenstallen gemaakt
worden. Hij wil uitzoeken of dat dit
een oplossing kan zijn in Burkina Faso
voor de lemen constructies die nu
gebouwd worden. Er wordt bamboe
verbouwd, maar het is niet direct
duidelijk of deze voor constructies
gebruikt kan worden. Tijdens het
regenseizoen met de vele en soms
harde regenbuien gaan nogal eens de
lemen constructies verloren doordat
ze inzakken. Dat was onder andere
gebeurd bij een van de mannen in het
dorp die jarenlang een kippenboerderij
in de buurt had gehad. Omdat hem
investeringsmogelijkheden ontbraken
moest hij zijn bedrijf stopzetten
en kluste hij nu hier en daar bij.
Graag zou hij zijn kennis van het
kippenkweken mee inzetten als er in
Kimidougou iets werd opgezet.

Na een periode uitgezocht te hebben op
welke manier een goed
resultaat met kippen en/
of eieren behaald kan
worden, is er in eerste
instantie gekozen de
focus op het uitbroeden
van eieren te leggen.
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Sociale zekerheid
Achteraf vragen we ons op
de terugweg toch af waar
die mensen nu van leven.
Uit de uitleg van Ndiaye
begrijpen we dat zij die dag
nog niet gegeten hebben
en dat het ook niet zo

evident is in dit dorp dat
er elke dag een maaltijd
op tafel kan worden gezet.
Mensen in zo’n dorp zijn
dikwijls afhankelijk van
andere familieleden in de
stad die hen of financieel
steunen of voedsel
brengen.

Die solidariteit van delen
is gelukkig een waarde
en werkwijze binnen de
netwerken, waar iedereen
zo nu en dan beroep op
moet doen om te kunnen
overleven. Je familie is je
sociale zekerheid.

Koen met
de grootmoeder
van Ndiaye
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NA DE REIS

23 hectare

IN PERIODE VAN COVID-19

watertank voor
kippenstallen

rivierbedding

KI

M
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Kort na de reis worden de
nieuwe plannen reeds snel
in uitvoer gebracht. Het team
in Burkina Faso communiceert
hierbij dagelijks met Koen die
vanop afstand de zaken mee
opvolgt. Koen op zijn beurt, houdt
het PSC-bestuur op de hoogte
middels Whats’app. Een actueel
“Kip-en-Ei-dagboek” waarvan een
paar berichten hieronder u niet
weerhouden wordt.

LEIDING

KIPPEN
STAL

RN-10

watertank voor
Kimidougou
7 hectare

WhatsApp bericht - 14 Maart 2020
(Koen Kinsbergen) In navolging van de beslissing van
PSC Beheer vzw om het kip project in Kimidougou
op te starten dient eerst de levensnoodzakelijke
waterader te worden aangeboord.
debiet. Kimidougou blijkt meer dan 2000 inwoners
te hebben. Deze pomp wordt de eerste electrische
waterpomp in dit dorp. Naast ons kippenproject
dromen bewoners er nu al van om moestuintjes aan
te leggen waar ze biogroenten kunnen telen die ze in
de stad kunnen gaan verkopen.
Hoe dit allemaal zo snel kan? Door een totaal gebrek
aan investeringen zijn ook deze complexe installaties
onmiddellijk beschikbaar. Het is schrijnend vast te
stellen hoe de technologie en experten beschikbaar

O

UG

O

BOBO DIALASSO

Gisteren, nadat er eerst volgens de locale gebruiken
een geit was geofferd en er iets bijzonders gedaan
werd met wat colanoten, kon in alle vroegte het
boorwerk worden aangevat. Doordat we in dit gebied
klaarblijkelijk in een zeer waterrijke omgeving zitten
met een ondergrond van grind is de boring wat
complexer en moet er, ten einde inkalving van de
schacht te voorkomen tijdens het boren een speciaal
product worden gebruikt. Dat maakt de boring 30%
duurder, maar zorgt uiteindelijk voor een groter
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zijn om minimale voorzieningen als water aan te
leggen, en dat water ook in de ondergrond 100200 meter in overvloed aanwezig is terwijl de
bevolking door totaal gebrek aan middelen niet
van dit basisrecht kan gebruikmaken.
36.000 liter per uur !!!! Dat is de capaciteit
geworden van onze bron. Nooit gezien daar. Het
hele dorp is in feest. Onze bron zou de gehele
gemeenschap daar van stromend water kunnen
voorzien. (Ze ligt wel 3 km van het dorp.)

Ga ik toch nog ooit een directeur worden van
een waterbedrijf ... een godsgeschenk. Één van
de betere bronnen in Bobo brengt 6000 liter per
uur op. Ik ben nu zonder woorden en Dao zit
daar in tranen van geluk.

U
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WhatsApp bericht - 18 Maart 2020
(Koen Kinsbergen) Burkina is na het overlijden van een
minister ten gevolge van covid in paniek. Snel worden alle
openbare markten gesloten.
Wij besluiten als PSC om onze werknemers door te blijven
betalen in de periode dat de fabriek stil ligt.
Ze kunnen ook meehelpen bij de bouw van de kippenstallen
in Kimidougou.

WhatsApp bericht - 31 Maart 2020
(Koen Kinsbergen) Zoals gemeld wisten ze tot vorige
week in Kimidougou niet van het bestaan van corona af.
Aangezien we nu stromend water tot in het dorp kunnen
krijgen en daarmee de mogelijkheid van handen wassen een
realiteit wordt, werd het plan van het waterpunt aangepast.
De districtsburgemeester had 0 cefa (munt in Burkina
Faso) voor corona voorlichting. Aldus werd besloten om een
cursus “handen wassen met zeep in corona tijden” voor heel
het dorp te organiseren. Aangepaste zeep werd aangekocht
en 10 locale voorlichters gaan nu van woongroep tot
woongroep om daar de voorzorgsmaatregelen rond corona
uit te leggen. Vandaag vond de start van dit programma in
aanwezigheid van de burgemeester plaats.
Het PSC besloot eveneens om een 3000 liter groot
waterreservoir vlak bij het dorpje te plaatsen en te
verbinden met het waterreservoir bij de kippenstallen.

WhatsApp bericht - 15 April 2020
(Koen Kinsbergen) Vandaag vond de officiële start van
het sanitair programma tegen de verspreiding van corona
met een opleiding handen wassen en persoonlijke hygiëne
plaats. De districtsbestuurder alsmede een provinciale
afvaardiging was naar Kimidougou gekomen om de
start mee body te geven. Onze waterbron werd door de
hoogwaardigheidsbekleders eveneens bewonderd en het
PSC werd officieel bedankt.
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Door de corona crisis en het
stopzetten van het vliegverkeer is de aanvoer van eieren uit
België gestopt en ligt de usine nu
bijna drie maanden stil.
WhatsApp bericht - 29 Mei 2020
(Koen Kinsbergen) Net op het moment
waarop we kleine boeren voor het eerst in
zeer lange tijd zicht gaven op een duurzaam
inkomen en dat we ook hadden bewezen
dat ons verhaal klopte, was onze gedwongen
stopzetting van activiteiten dan ook een
ramp. Tijdens het laatste suikerfeest was er
zo goed als geen kip verkrijgbaar op de markt
in Burkina. Terzelfder tijd breidde het vuurtje
over de uitstekende kwaliteit van onze
kuikens zich uit over Bobo en Ouagadougou,
op een dusdanige wijze dat we nu makkelijk
contracten kunnen maken met kleine
boeren voor 3 maal de huidige capaciteit.
Uit recente informatie die ik bekwam van
onze eierleverancier lijkt het er meer en
meer op dat Brussels Airlines de vluchten op
Ouagadougou niet meer zal hervatten na het
heropenen van het luchtruim.
Er zijn wel andere spelers die nog wel op
Ouagadougou vliegen, maar die nemen
alleen minimaal een vol palet mee van
44.500 eieren. Wij hebben nu een
capaciteit van 19.200 eieren en hebben al
nagegaan of we mogelijkerwijs niet een deel
van de eieren zouden kunnen doorverkopen
aan een andere broeiereij. Ik ben gaan kijken
naar een minimalistische uitbreiding van
onze eigen capaciteit.
Daarop besloot het PSC om, tegen de stroom
invarend, de capaciteit van onze fabriek te
verdrievoudigen.

WhatsApp bericht - 9 Juni 2020
(Koen Kinsbergen) Hoop!! Door de covid-crisis
zijn de prijzen van broedeieren in Europa met 20
% gezakt. De vliegroutes openen langzaam, en
langzaam maar zeker is er licht in de duisternis
te bespeuren. Alle kippenboeren in Burkina zitten
zonder kippen en dus zonder inkomen. Met de
huidige prijzen ben ik erin geslaagd om een zending
te fiksen waarbij we net iets beter dan break-even
kunnen draaien. Voor ons team betekent dit dat ze
weer zinvol aan de slag kunnen en voor de boeren
in Burkina betekent dit hoop op een inkomen. Op
22 juni vertrekt de zending.

WhatsApp bericht - 27 Juli 2020
(Koen Kinsbergen) Ondertussen zijn de
kippenstallen en een nachtverblijf op “onze”
terreinen in Kimidougou afgerond.
We zitten momenteel al in de 2de cyclus
broedeieren en hebben al wachtlijsten voor de
volgende 2 ladingen kuikens.

WhatsApp bericht - 8 Augustus 2020
(Koen Kinsbergen) ..., komt de container met
goederen aan in Tema, waarna midden augustus
de opbouw van de extra installaties in Bobo
plaatsvindt. Begin september zullen we dan onze
maandcapaciteit verdrievoudigen. Voor 2021 wordt
een capaciteit van meer dan 1 miljoen kuikens
verwacht, en zullen meer dan 125 boerenfamilies
een fatsoenlijk inkomen halen uit dit project.
Daarnaast zijn een 15-tal families in Kimidougou
gestart met het verbouwen van paprika’s en pepers.
Samen met onze 9 werknemers heeft ons project
vandaag impact op 60 gezinnen en zal het volgend
jaar voor meer dan 150 gezinnen een volwaardig
inkomen verzorgen. Een prachtproject dus.

Nog even een nieuw lokaal gezegde : pour les meilleurs
poussins on doit être chez les protestants . . .
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Van het ei komt het ander
Het reisverslag beschrijft hoe in een korte tijdspanne kansen kunnen keren waar eerst weinig tot
geen vooruitzicht in was. En nieuwe ontwikkelingen gaan snel eens middelen voorhanden komen.
Een korte stop door Covid-19 heeft de Usine niet belet haar werk voor te zetten. Recentelijk is
de container is toegekomen met nieuw materiaal waarmee de capaciteit van de kippenkwekerij in
capaciteit verdrievoudigd is geworden! Ja, u leest het goed. Zoveel afzetmarkt is er al.
Ondertussen hebben tientallen gezinnen werk, kans om naar school te gaan, een waardige
uitdaging en een fantastisch team, en hebben vele duizenden fatsoenlijk eten èn water voor
consumptie en corona-hygiëne. Een prachtig voorbeeld van goed samenleven en samenwerken
ook tussen moslims en christenen. Allemaal uitvloeisels van wat ooit begon als een idee van kip
en ei.
En we raken niet uitgedroomd. Want er is nog zoveel nodig. In de rand van Kip&Ei doet zich een
nood voor aan herstel van ingestorte toiletgebouwtjes èn aan sport voor jongeren die anders
misschien in handen vallen van verveling, uitzichtsloosheid, radicalisering. Het PSC gaat sanitair
en basketvelden financieren met een nieuw netwerk aan sponsors. Zo halen we samen in één
klap mensen “uit de shit” en van de straat. Dat is een kwestie van breed kijken en inspringen met
wat er nodig is.
En we broeden ondertussen nog véél meer
uit! Verder nieuws volgt zodra het één en
ander uitkomt ...
Wilt u op de voet meevolgen wat PSC
kan betekenen voor Burkina Faso en haar
mensen? U kunt ons volgen via de website
en nieuwsbrief van :

www.psc-antwerpen.be
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“Out of the box” denken. Dat is waar het PSC voor staat. “Kip èn ei”.
Migratie gebeurt “naar hier”, “van ginder”, met reden. Daarom
willen we óók werken aan “ginder”: daar levensomstandigheden
zo verbeteren dat migratie niet meer nodig is. We kozen voor een
strategisch project van eerlijke kweek en handel in proteïnebron
kippenvlees. En we noemen het “Kip & Ei”.
Wilt u ons steunen?
Giften aan PSC kunnen op 2 manieren gestort worden:
Rechtstreeks aan PSC (giften/collecten zonder fiscaal attest): rekening BE21 7785 9051 1403
Via CAW Antwerpen (giften met fiscaal attest) rekening BE93 7775 9057 3967
op naam van CAW Antwerpen
Om een overschrijving te doen dient u de volgende stappen te volgen:
Kies hierboven voor wie de gift bestemd is
Schrijf uw donatie over naar het bijpassend rekeningnummer:
1 - PSC: BE21 7785 9051 1403
2 - CAW Antwerpen: BE93 7775 9057 3967
Gelieve in het veld “vrije Mededeling” volgende informatie te plaatsen:
“PSC - Protestants Sociaal Centrum”
We danken u vriendelijk voor uw donatie!

