
Missiezondag is vooral het feest van de 

solidariteit. We vieren dat we deel zijn van 

een wereldwijde gemeenschap van mensen 

die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. 

Het laat ons niet onverschillig dat meisjes 

in Burkina Faso slachtoffer worden van een 

gedwongen huwelijk of dat vrouwen als heks 

vervolgd worden.

MISSIO Nederland maakt deel uit van de 

internationale Pauselijke Missiewerken. 

MISSIO steunt wereldwijd kinderen in 

nood, het pastorale werk van parochies en 

bisdommen en de opleiding van priesters, 

diakens, pastorale werkers en catechisten.

Oktober is de Wereldmissiemaand. Dit jaar 

besteedt MISSIO Nederland aandacht aan 

de katholieke gelovigen in Burkina Faso.

Het eerste weekend van oktober (7 en 8 
oktober) vieren wij Wereldmissiedag van  

de kinderen.

Op Missiezondag 22 oktober wordt over 

de hele wereld in de katholieke Kerk 

gecollecteerd voor het pastorale werk van 

parochies in de derde wereld. 

MISSIO is geheel afhankelijk van vrijwillige 

bijdragen van parochies en donateurs en 

ontvangt geen subsidie van de overheid.

Wilt u het werk van 
MISSIO steunen?
Geef dan uw bijdrage op 

NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. 

MISSIO Wereldmissiemaand te Den Haag. 

Materialen voor Wereldmissiemaand en 

meer informatie over Burkina Faso kunt u 

vinden op onze website www.missio.nl.
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Burkina Faso
Hoofdstad: Ouagadougou.

Inwoneraantal: 18 miljoen.

Talen: Frans.

Staatsvorm: Presidentiële 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. 

Religie: Moslims 55%, aanhangers van inheemse religies 30%, katholieken 15%.

 Help onze medegelovigen in Burkina Faso

Help onze medegelovigen in Burkina Faso. 

Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 

22 oktober of stort uw bijdrage op  

NL65 INGB 0000 0015 66 
t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag.

Gedwongen huwelijk
De helft van de meisjes in Burkina Faso wordt voor haar 18e uitgehuwelijkt. Vaak krijgen ze 

kort daarna hun eerste kind. Een zwangerschap op zeer jonge leeftijd betekent een groot 

risico voor moeder en kind. Ook de mogelijkheid om naar school te gaan, eindigt met de 

zwangerschap. Steeds vaker verzetten meisjes zich tegen dit lot. Ze vluchten en vinden 

bescherming en onderdak bij congregaties van zusters of in gezinnen van catechisten, 

die vaak zelf maar net genoeg hebben voor het levensonderhoud. Om voor deze meisjes 

te kunnen zorgen en om hen betere toekomstperspectieven te bieden, is financiële 

ondersteuning nodig.

Dat is de betekenis van de naam Burkina 

Faso: land van de oprechte mensen. Het 

voormalige Opper-Volta veranderde zijn naam 

in 1984. Het is een van de armste landen ter 

wereld. Een groot deel van de bevolking leeft 

van de landbouw. Met name de regio’s die in 

de Sahelzone liggen, worden hard getroffen 

door klimaatveranderingen en droogteperiodes. 

Bij gebrek aan andere inkomstenbronnen 

wagen velen hun geluk in de illegale 

goudmijnbouw. Vooral meisjes en vrouwen 

hebben het zwaar: gedwongen huwelijken; 

beschuldigingen van hekserij.

De katholieke Kerk blijft niet aan de zijlijn 

staan. Ze schept kansen door scholing aan 

te bieden, bescherming en opvang en helpt 

vrouwen zelf de verantwoordelijkheid voor  

hun eigen leven op te pakken.

Hekserij 
In het opvangcentrum Delwendé in Ouagadougou 

wonen 245 vrouwen die uit hun dorpsgemeenschap 

zijn verstoten omdat ze heks zouden zijn. Het geloof 

in hekserij is in Burkina Faso wijdverbreid. Een 

als onnatuurlijk beschouwde dood, zoals de dood 

van een kind, kan al snel aanleiding zijn tot een 

heksenjacht. De slachtoffers zijn meestal oudere 

vrouwen, vaak weduwen. “Het zijn traumatische 

gebeurtenissen. Om te voorkomen dat ze vermoord 

worden, moeten ze vluchten. Ze laten alles achter: 

hun kinderen, familieleden, hun hele leven”, 

vertelt zuster Hortencia Sizalande, die het centrum 

Delwendé leidt. Om in hun levensonderhoud te 

voorzien verbouwen de vrouwen groenten, spinnen 

ze katoen en produceren zeep. Langzamerhand is er 

een gemeenschap ontstaan. 

Goudmijnen
Bij gebrek aan toekomstperspectieven beproeven duizenden 

mensen hun geluk in de illegale goudmijnbouw. Ook kinderen 

en jongeren. Ze hopen op die ene grote vondst en stoppen 

met school. Het is zwaar en gevaarlijk werk. Jonge mannen 

graven tunnels in de aarde, sommige wel 100 meter diep, 

waaruit ze zakken met keien naar het daglicht slepen. 

Vrouwen en kinderen kloppen de stenen klein zodat het 

waardevolle metaal uitgewassen kan worden met kwikzilver 

en cyaankali. Twee priesters, Charlemagne Sawadogo en 

Marcellin Ouédraogo die het kinder- en jongerenpastoraat 

in het bisdom Ouahigouya leiden, bekommeren zich om de 

kinderen en de jongeren en proberen hen te motiveren weer 

naar school te gaan.

Het land van 
de oprechte mensen 


