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Onlangs reisde Agnes Willems voor de tiende keer naar Burkina-Faso. Daar ontmoette zij de 
enthousiaste Abbé Pierre, die zich inzet voor de verlaten kinderen in Tansila. Voor deze kinderen 
bouwden ze een nieuwe school: het “Collège Agnes Willems”. Bedoeling van deze reis was 
om een container, volgeladen met materiaal voor scholen, ziekenhuizen en mensen met een 
beperking te verdelen. Maar ondertussen leeft er weer een nieuw initiatief: het opzetten van 
een naaiatelier in het opvangtehuis Saint Laurent.
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Abbé Pierre & Agnes Willems

Begin april 2016 vertrok ik weer naar Burkina-Faso. 
Dit keer reisden ook mijn zus Rita, mijn oudste 
zoon Gijs en zijn vriend Maarten met mij mee. 
De bedoeling van onze reis was het verdelen 
van goederen die we enkele maanden eerder 
per container vanuit Balen (België) naar Burkina 
Faso hadden opgestuurd. Alles was heel goed 
aangekomen en stond veilig opgeslagen in een 
van de lokalen van het “Collège Agnes Willems” 
in Tansila. Alleen de ziekenwagen stond nog in 
de hoofdstad Ouagadougou, om hem rijklaar te 
maken en nadien over te brengen naar Tansila.

Een prachtig land 
Omdat wij nog twee dagen moesten wachten 
op Abbé Pierre, reden we met de bus naar 
Bobo-Dioulasso, waar we een bezoek brachten 
aan de plaatselijke moskee. In een achterbuurt 
van Bobo bezochten we de vijvers van de 

heilige vissen van Dafra. De Burkinezen offeren 
voedsel aan deze heilige vissen om een goede 
oogst te verkrijgen en om de vrede in de families 
te bewaren. Ze beschouwen deze vissen als 
een reïncarnatie van hun voorouders. De dag 
nadien reden we verder naar Banfora, waar 
we de mooie watervallen bezochten en een 
wandeling maakten in de prachtige natuur.
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Ondertussen was Abbé Pierre aangekomen en 
konden wij afreizen naar Tansila. Hij had een 
tussenstop voorzien in Nouna, waar hij ons met 
fierheid liet kennis maken met de katholieke 
radiozender “Radio Kantigiya”. Vorig jaar had 
hij immers, met de steun van de Salvatoriaanse 
Hulpactie, zonnepanelen kunnen aankopen om 
elektriciteit op te wekken voor zijn radiostation.

De kracht van zonne-energie
De vierde dag kwamen we uiteindelijk in Tansila 
aan, waar we onmiddellijk het “Collège Agnes 
Willems” bezochten. Het was de eerste keer dat 
ik de school in werking zag. Voor mij een heel 
leuke ervaring omdat ik in België ook dagelijks 
voor de klas sta. Telkens wanneer we een klas 
bezochten, stonden alle leerlingen recht en 
begroetten ons heel vriendelijk. De banken 
en stoelen, gesponsord door onze donateurs, 
stonden alle mooi en netjes op een rij. Dankzij 
het project van de Salvatoriaanse Hulpactie, 
aankoop van zonnepanelen en installatie van 
elektriciteit, heeft het hele college nu licht 
en stroom. We mochten vaststellen dat alles 
professioneel was afgewerkt en dit verdient 
zeker een dikke proficiat! 

 

De handen uit de mouwen 
De vijfde dag werd het een serieuze werkdag. 
Nu gingen we alle materialen die per container 
opgestuurd waren sorteren en verdelen. Wat 
moet naar het ziekenhuis, de materniteit? Welke 
dozen met les- en speelmateriaal moeten 
naar de kleuterschool of de lagere school? 
Voor wie zijn de rolstoelen, rollators, krukken en 
wandelstokken bestemd? Gelukkig was er Abbé 
Pierre en zijn trouwe medewerkers om ons hierbij 
te helpen.

De meisjes van het college hielpen ons met het 
afwassen van de ziekenhuismatrassen en de 
babybedjes voor de materniteit. Ondertussen 
maakten de jongens met een groot tentzeil 
een overdekte tribune om er de volgende 
dag een mooi dankfeest te organiseren voor 
al die goederen die wij vanuit België hebben 
opgestuurd. Een eindje verder sorteerde 
Maarten de voetbaltruitjes en –broekjes. Voor elk 
voetbalteam had hij trouwens ook een lederen 
bal voorzien. Het was een hele karwei om de 200 
paar voetbalschoenen te verdelen!

Een ingrijpend moment
Vermoeid van deze zware dag, gingen we 
vroeg slapen, want ’s anderendaags moesten 
we goed uitgerust zijn voor de mooie ceremonie 
die Abbé Pierre had georganiseerd. Naast de 
burgerlijke en politieke overheid had hij ook de 
directeurs en personeel van ziekenhuizen en 
scholen uitgenodigd. Een massa volk van Tansila 
en de omliggende dorpen was al vroeg op 
stap om deze plechtigheid bij te wonen. Nadat 
de nodige speeches, afgewisseld met mooie 
dansjes van de leerlingen, gehouden waren, 
werd al het materiaal verdeeld. Een mooi 
moment was de overhandiging van de sleutel 
van de ziekenwagen. Als afsluiting werd aan de 
directeur van het “Collège Agnes Willems” de 
sleutel van het nieuwe administratief gebouw 
overhandigd: een mooi bureau voor de directeur, 

    



met secretariaat en een overdekt wachtzaaltje 
voor de bezoekers. De lege container wil men nu 
ombouwen tot een bibliotheek voor de school.

Heel die plechtigheid was een diep ontroerend 
moment voor mij! Dit alles werd immers 
geschonken door lieve mensen, hier bij ons en 
nu zijn wij er getuigen van dat al deze giften 
het leven van de mensen in Tansila ten goede 
verandert.
’s Anderendaags tijdens het opruimen van de 
festiviteiten, kreeg ik een brief in mijn handen 
gestopt. Het was een dankbrief van Charles 
Dioma, de papa van Thérèse. Aan haar hadden 
we een van de rolstoelen cadeau gedaan. 

In zijn brief schreef hij dat woorden van dank 
hem ontbraken. Het geschenk dat we aan zijn 
dochter gegeven hadden, raakte hem en zijn 
vrouw diep in het hart. Beiden wensten ze ieder 
van ons een lang en gelukkig leven, vrede en 
gezondheid, veel succes voor de toekomst en dit 
alles in de naam van God. Echt ontroerend, we 
werden er stil van! Zo een brief doet ons enorm 
deugd en moedigt ons aan om ons verder in te 
zetten voor de armste mensen in Burkina-Faso.

Een nieuw project
Wij willen nu graag ook aan ongeschoolde 
jongens en meisjes de kans geven om een 
mooie toekomst uit te bouwen. In de gebouwen 
van het internaat, Saint Laurent, waar jongeren 
uit de broussedorpen verblijven om in Tansila 
middelbaar onderwijs te volgen, zijn nog enkele 
ruimtes vrij. In deze lokalen willen wij dit jaar 
een naaiatelier inrichten. En het jaar daarop 
plannen we een atelier voor kappersopleiding. 
Twee meisjes hebben al een 3-jarige opleiding 
gevolgd in Solenzo en leren dit jaar meer 
technieken bij. Zij zullen in Tansila naaiateliers 
geven. Félicité, zit al in het tweede jaar en zal 
later ook worden ingeschakeld. 
Ja, ik heb mijn hart verloren in Tansila, maar het is 
vooral door de steun en de hulp van velen dat ik 
mijn hart kan volgen. Daarom nogmaals hartelijk 
dank aan ieder van jullie! 

Agnes Willems 

Op tien jaar tijd heeft Agnes met haar groep van vrijwilligers mooi werk geleverd. Wij willen 
haar graag helpen bij de inrichting van dit nieuwe naaiatelier. Uw steun is welkom voor 
project n° 16/063.

Op het einde van het jaar is het gepast om al onze 
vrienden, sympathisanten, weldoeners en medewerkers 
een Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar 2017 te 
wensen. In deze dagen horen wij meermaals Gods 
boodschap van “Vrede op aarde aan alle mensen”. 
Echte vrede brengt immers welzijn en geluk bij de 
mensen. Hierdoor ervaren zij hoe zij door Jezus bemind 
zijn. Aan deze boodschap werkt ook de Salvatoriaanse 
Hulpactie mee en dit dankzij uw steun, medeleven 
en gebed. Zo geeft u ons de zekerheid dat wij in de 
toekomst verder mogen rekenen op jullie steun. Daarom 
danken wij u van harte en wensen wij u en uw familie 
het allerbeste toe.

Bestuur, personeel en medewerkers van de 
Salvatoriaanse Hulpactie en Ontwikkelingshulp
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Giften aan ons werk zijn aftrekbaar van het belastbare inkomen, wanneer het totaal in een jaar gestort bedrag E 40,- of meer bedraagt. 
Hiervoor ontvangt u automatisch in februari van volgend jaar een attest. Indien u de gestructureerde mededeling gebruikt die op het 
overschrijvingsformulier voorgedrukt staat, wordt uw gift automatisch geboekt voor de projecten, vermeld in dit blad. Indien uw gift voor 
een bepaalde persoon bestemd is, gelieve de naam of het nummer van deze begunstigde te vermelden. Wanneer u het nummer (ook een 
gestructureerde mededeling) niet kent, neem dan gerust contact op met het secretariaat! U vergemakkelijkt ons werk, waarvoor dank!

Hebt u er ooit al aan gedacht dat het mogelijk is de Salvatoriaanse Hulpactie als mede-erfgenaam in uw testament op te nemen?
Op die manier kunt u onze misdeelde medemensen in de landen in het Zuiden prachtig steunen. Daartoe is het voldoende in uw testament
bij voorbeeld de volgende zin in te lassen: “Aan de Salvatoriaanse Hulpactie v.z.w., ’t Lo 47 te 3930 Hamont vermaak ik de som van E …”.
De Salvatoriaanse Hulpactie is één van de 100 organisaties die samen de campagne ‘testament.be’ gelanceerd hebben. Voor meer info,
contacteer ons of ga naar www.testament.be.

Er zijn mensen die graag een persoonlijke tint willen geven aan hun hulp en precies willen weten wat er met hun geld gebeurt. Dat is hun 
goed recht. Zij kunnen bij ons terecht via onze actie kinderadoptie. Wij raden hen aan een kind financieel te adopteren. Met een bijdrage 
vanaf € 16,50 per maand zorgen zij voor de opvoeding van een kind in een land in ontwikkeling. Zij ontvangen de naam en een foto van 
het kind en het adres van de missionaris die ervoor zorgt, zodat zij in contact kunnen komen met het kind en zijn familie. Wij weten dat hier 
misbruiken kunnen ontstaan. Daarom wordt de actie ginder stevig in handen gehouden door een missionaris of ontwikkelingshelper (m/v), 
die wij altijd persoonlijk kennen en voor wie wij borg staan. Vraag inlichtingen over de werkwijze van deze actie als u er iets voor voelt.

Als uw adres verandert en u graag ons tijdschrift wilt blijven ontvangen, gelieve ons dan uw nieuw adres mee te delen. Hartelijk dank bij voorbaat.
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40 jaar kledinginzameling door de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp vzw

Drie jaar geleden vierden wij het 50-jarig jubileum 
van de Salvatoriaanse Hulpactie vzw. Reeds vanaf 
het begin van de Hulpactie brachten mensen 
kleding. Omdat dit zo een groot succes bleek te 
zijn, besloot de Raad van Bestuur op 8 december 
1976 een nieuwe VZW, de Salvatoriaanse 
Ontwikkelingshulp (S.O.H) op te richten, die zich 
uitsluitend bezighoudt met kledinginzameling. 
De inzameling gebeurde aanvankelijk via huis-
aan-huis inzameling in de gemeenten, maar na 
enkele jaren schakelde de S.O.H. over op de 
inzameling via het systeem van kledingcontainers. 
Missiecomités die meezochten naar een ideale 
plaats voor een kledingcontainer, kregen daarvoor 
een vergoeding uitbetaald evenredig aan de 
opgehaalde kilo kleding per container. Dit was 
voor hen een mooie bron van inkomsten waarmee 
ze hun eigen missionarissen konden ondersteunen. 
Nu 40 jaar later, is hier voor vele missiecomités en 
andere verenigingen een einde aan gekomen. 
Door de nieuwe regeling en afsprakennota van 
de Intercommunale Limburg.net is het inzamelen 
van tweedehandskleding verdeeld over 4 
inzamelorganisaties (twee commerciële en twee 
caritatieve, waaronder de S.O.H.), die enkel 
en alleen in de hun toegewezen gemeenten 
mogen inzamelen. Hierdoor is spijtig genoeg de 
goede samenwerking met vele missiecomités 
weggevallen, wat wij betreuren! Toch willen 

wij naar aanleiding van het 40-jarig bestaan 
van onze Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp de 
missiecomités, verenigingen en natuurlijk de vele 
mensen die met overtuigd enthousiasme kleding 
aan ons geschonken hebben van harte danken! 
Door deze bijdrage steunde u de mensen in 
ontwikkelingslanden op een dubbele wijze: 
met fierheid dragen zij uw kledingstuk dat een 
tweede leven krijgt én met de opbrengst van 
de kledinginzameling heeft de S.O.H. via haar 
zusterorganisatie Salvatoriaanse Hulpactie in de 
loop van die 40 jaar duizenden projecten kunnen 
ondersteunen, die hebben bijgedragen tot de 
levensverbetering van tienduizenden mensen in 
Afrika, Azië, Midden- en Zuid-Amerika. Dit mooie 
werk kunnen wij alleen maar voortzetten dankzij 
jullie steun en kledingbijdrage in onze containers. 
Daarvoor aan jullie allen: nogmaals van harte 
dank!


