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Burkina Faso: het land van de oprechte mensen
Vind je dat geen mooie naam voor je land? Het land van 
de oprechte (eerlijke) mensen. Dat is de betekenis van het 
woord Burkina Faso. Het ligt in het westen van Afrika en is 
bijna 7 keer zo groot als Nederland. Burkina Faso is een 
arm land. De meeste mensen werken in de landbouw. Het 
land ligt voor een groot deel in de droge Sahelzone. Door 
klimaatverandering en woestijnvorming komt er steeds 
vaker droogte voor. Maar Burkina Faso is ook het land waar 
elke twee jaar het belangrijkste filmfestival van Afrika wordt 
gehouden.

Burkina Faso

Landinformatie
Hoofdstad: Ouagadougou.

Inwoneraantal: 18 miljoen.

Talen: Frans.

Staatsvorm: Republiek.

Oppervlakte: Met 274.000 vierkante km bijna  

7 keer zo groot als Nederland.

Geografie: Burkina Faso ligt in West-Afrika en is 

volledig door land omsloten. Het ligt gedeeltelijk 

in de Sahelstrook ten zuiden van de Sahara. Het 

grenst aan Mali, Niger, Benin, Togo, Ghana en 

Ivoorkust. 

Godsdienst: Moslims 55%, aanhangers van 

inheemse religies 30%, katholieken 15%.



In ons land fietsen we graag en veel. Naar school, 
naar de winkel, als sport. In Nederland zijn meer 
fietsen dan mensen. Maar ook in Burkina Faso 
hebben ze heel veel fietsen. De mensen gaan er 
bijvoorbeeld mee naar de kerk. Nou maar hopen  
dat je als het afgelopen is je eigen fiets weer  
terugvindt. En elk jaar wordt er de belangrijkste  
wielerwedstrijd van Afrika gereden: de Tour du Faso. 
Je ziet ook vaak een vervoersmiddel dat je bij  
ons niet ziet: de ezelskar. Natuurlijk hebben ze  
ook auto’s. Die zijn vaak helemaal volgeladen  
met mensen, 
spullen en dieren.

Land van 
fietsen

Heet en stoffig. Deze jongens werken 
in de goudmijnen. Het is zwaar werk 
en gevaarlijk. Jonge mannen graven 
tunnels in de aarde, sommige wel 
100 meter diep. Ze halen zakken 
met keien naar boven. Vrouwen en 
kinderen kloppen met een hamer de 
stenen klein. Ze hopen op die ene 
grote vondst en stoppen met school. 
Twee priesters van de katholieke kerk 

praten met  
de kinderen en  
proberen hen over  
te halen om weer 
naar school te gaan.

Vaak moeten meisjes in Burkina Faso al vroeg trou-
wen. Dat willen ze niet, maar ze worden gedwongen. 
Ze moeten dan ook stoppen met school. Steeds 
meer meisjes vluchten daarom weg van huis. Zusters 
van de katholieke kerk zorgen dat ze bij hen kunnen 
wonen en weer naar school kunnen gaan.

Liever naar 
school dan 
vroeg trouwen

Dit is een spreekwoord uit Burkina Faso.  
De baobab is een beroemde boom in 
Afrika. Hij heeft een hele dikke stam en de 
takken lijken wel een beetje spookachtig.  
Er zijn veel verhalen over de baobab. Hier is 
er eentje.
 
Het is geen toeval dat de boom er zo 
bijzonder uitziet: de baobab wilde mooier 
zijn dan alle andere bomen. En daarom 
vroeg hij aan de goden om een reusachtige 
stam. De goden vervulden deze wens. De 
boom wilde ook meer ruimte hebben om te 
kunnen groeien, en de goden gaven hem 
de savanne. Zelfs toen hij bedelde om een 
zachte schors en sappige vruchten, gaven 
de goden hem wat hij wilde.

Op zoek naar 
goud en geluk

Maar toen hij ook nog vroeg om gouden 
bloemen, toen werd het de goden teveel. 
Ze waren zo boos om al die eisen van de 
baobab, dat ze hem resoluut uit de grond 
trokken en hem er ondersteboven weer in 
zetten. En het ziet er ook eigenlijk wel een 
beetje uit alsof de boom met zijn wortels 
naar boven in de aarde staat.

Onder de baobab komen de mensen bij 
elkaar, bijvoorbeeld om markt te houden of 
om te feesten. In de schaduw van de boom 
is het dan lekker. En natuurlijk vertellen ze 
elkaar graag verhalen. In Afrika zijn veel 
verhalen over dieren. Op onze website  
www.missiokids.nl vind je een verhaal over 
een schildpad.

“Eén enkele  
arm kan geen Baobab  
omhelzen”

www.missiokids.nl

Lees meer over mij!
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In het eerste weekend van oktober vieren we in de katholieke 
Kerk Wereldmissiedag van de kinderen. Dit jaar is dat op 7 en 8 
oktober. Overal ter wereld helpen kinderen andere kinderen. Dat 
doen ze door van hun zakgeld een beetje opzij te leggen  
en in het spaarzakje van MISSIO te doen. Dat kun jij ook doen! 
Dit jaar helpen we de kinderen in Burkina Faso. Dan kunnen  
zij naar school gaan en een beroep leren. Dan hoeven ze niet 
meer zwaar en gevaarlijk werk te doen in de goudmijnen of 
gedwongen worden om te trouwen.

Wat kun jij doen voor de  
kinderen in Burkina Faso?

Kijk voor meer informatie over 
Burkina Faso op onze website  
www.missiokids.nl
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