
 

    

Na 10 jaar afwezigheid is de Nederlandse Ambassade weer terug in Burkina Faso. 

Esther Loeffen, ambassadeur, zegt: “Er is geen tijd te verliezen. Als mensen arm 

blijven, consumeren ze niet, stappen op een bootje richting Europa of worden ze in 

handen gedreven van terroristen. Investeren in Afrika is dus een win-winsituatie”.  

Uit: art Carlijne Vos Volkskrant 5-2-2022.                      

De gewelddadige aanslagen door  terroristen  hebben dit jaar opnieuw slachtoffers 

geëist. In het Noorden zijn veel  mensen op de vlucht geslagen. Zij worden 

opgevangen in de regio waar men toch al tekort heeft aan water en voedsel. Ook het 

werk van onze partnerorganisatie ADR  wordt hierdoor zeer bemoeilijkt. In juni van 

dit jaar is daarom een nieuwe vestiging geopend 35 km ten noorden van de 

hoofdstad, centraal in het land,  waar men veilig kan werken. 

 

 

 

Aandacht  in de etalage van Odd 

Fellows voor de projecten van AFOS en 

Oudalan. De tweedehandsboekwinkel 

in Dronten gaf dit jaar 2x € 500,= voor 

het Agroforestry project.

  

AFOS (Actiecomité Flevoland voor  OntwikkelingsSamenwerking) bestaat 54 jaar en is in 2016 samen gaan werken met Stichting 

Steun voor Oudalan. In nauw overleg  met onze partnerorganisatie in Burkina Faso worden projecten gestart en plannen 

gemaakt om de leefomstandigheden te verbeteren in dit door geweld en klimaatverandering geteisterde land. 

Mede door uw financiële steun kunnen wij die plannen verwezenlijken. Wilde Ganzen verdubbelt de opbrengst. 

AFOS Bankrek:NL 08 INGB 00021.77.720 
Goede feestdagen en vrede in het nieuwe jaar! 

Mede namens het bestuur van AFOS,  Ditta Nicolaï 

Nieuwsbrief  AFOS    2022 

Aan alle donateurs en belangstellenden.  

Heel veel dank voor uw steun en betrokkenheid in dit afgelopen jaar!!   

www.afosflevoland.nl           www.steunvooroudalan.com  

Onze projecten: 

Inkomensvoorziening voor 

vrouwen door de aanleg 

van groentetuinen met 

omheining en vergroening 

door aanplant van bomen, 

waarvoor nodig: 

zonnepanelen en een 

solarwaterpomp met 

opslagtank.  

In juni 2022 ging na twee jaar fondsenwerven ons lang gedroomde 

agroforestry project van start. Ook hebben wij een klein 

voedselhulpproject geïnitieerd voor 280 ontheemde gezinnen in 

Gorom-Gorom waar de nood heel hoog is.  

 

 

50 jaar Sint 

Maartenactie 

op basisschool  

De Wingerd in 

Biddinghuizen 

 

Jamverkoop 

uit eigen 

tuin. 

Op 7 november kregen 

de vrouwen van de 

organisatie ADR hun 

lidmaatschapskaart. 

http://www.afosflevoland.nl/
http://www.steunvooroudalan.com/

