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Nieuwsbrief AFOS  november 2019 

Beste donateurs en belangstellenden, 

 

Hartelijk dank voor uw steun in het afgelopen jaar. Mede dankzij u, kon 

AFOS, in samenwerking met stichting Steun voor Oudalan, het verschil 

maken in de noordelijke provincie van Burkina Faso. 

www.afosflevoland.nl   www.steunvooroudalan.com 

 

Het jaar 2019 stond in het teken van  

het grote watertekort. 

Door klimaatverandering is de 

watervoorziening al enige tijd een 

groot probleem en door de 

terroristische aanslagen van 

jihadistische groeperingen, kwam er 

een stroom vluchtelingen naar het 

gebied waar onze partnerorganisatie 

sinds 2016 werkt aan verbetering 

van de leefomstandigheden.  

Waar eerder 500 mensen gebruik 

maakten van één waterpomp zijn er 

nu 2000  van afhankelijk om te 

overleven. Ook de groenteteelt en 

het vee zijn bestaansmiddelen die 

niet zonder water kunnen. 

AFOS kon het verschil maken door: giften van 

donateurs, de Com. Maatsch. Activiteiten IOOF 

(Odd Fellows), service club Ladies’Circle, collectes 

in kerken, acties zoals verkoop van artikelen door 

Kreativo, de jaarlijkse kerstmarkt door een 

familielid in de VS, deelname aan de kerstmarkt 

voor het personeel van de Meerpaal, 

jamverkoop, statiegeldactie door Albert Heijn in 

Dronten, de Sint-Maartenactie op De Wingerd in 

B’huizen, kerstmarkt voor personeel Hogeschool 

Aeres. 

AfOS heeft dit jaar met subsidie 

van Wilde Ganzen, bijgedragen 

aan de financiering van de 

eerste fase voor het 

plasticfreeproject in de stad 

Gorom Gorom. Er werden 

tonnen voor het plastic 

zwerfafval aangeschaft, een 

gemotoriseerde bakfiets en 

borden om het bewustzijn te 

bevorderen van het belang van 

een plasticvrij milieu.  

 

In juni werden er 4 waterpompen gerepareerd 

door een bijdrage van AFOS en St. Steun voor 

Oudalan. In oktober ging er een oude pomp 

kapot. Na een snelle reactie uit Burkina Faso met 

een verzoek aan AFOS om financiële steun, werd 

de pomp binnen 14 dagen gerepareerd zodat een 

dreigende situatie voorkomen kon worden.  
 

 
 

Wij hopen u met deze Nieuwsbrief een indruk te hebben geven van de activiteiten van AFOS in 2019. Wij zijn blij met de 

goede samenwerking met stichting Steun voor Oudalan en de partnerorganisatie in Burkina Faso. U kunt ons werk blijven 

steunen door een gift over te maken op Bankrek. NL 08 INGB 0002.1777.20. Voor meer informatie: www.afosflevoland.nl 

en www.steunvooroudalan.com Wij wensen u alle goeds voor de komende tijd.                Namens het bestuur, Ditta Nicolaï. 

 

 

In sept. 

bezochten 

leden van het 

bestuur de 

Partin-Wilde 

Ganzendag 
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