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Baobab Fonden forærer 69 skolepulte til
grundskolen i Ouisga

Der var smil på læberne hos indbyggerne i landsbyen Ouisga, Arbollé-departementet i Region
Nord, den 16. april 2016.
Og det var der god grund til, for velvillige donorer havde endnu en gang vist deres gavmildhed. Den danske Baobab
Fonden havde foræret 69 skolepulte til grundskolen i landsbyen. Daouda Sodré, direktør for skolen, gav på vegne
af samtlige undervisere og elever udtryk for sin store glæde over at modtage denne gave.
Han fortæller, at det virkelig er en stor chance for de 372 elever i grundskolen, for gaven betyder en væsentlig
forbedring af deres daglige skolegang. Daouda Sodré gør opmærksom på, at der meget ofte sidder 5, undertiden
6, elever ved hver skolepult. Hertil kommer, at skolen i Ouisga fungerer som center for eksamen for de
omkringliggende landsbyer. Også i den forbindelse vil de nye skolepulte blive påskønnet.
Denne gavmilde gestus kommer efter en række af lignende projekter fra vore vestlige venners side, siger
direktøren. Over for gæsterne, der var til stede ved ceremonien, mindede skolens leder om, at den ene af skolens
to bygninger, solpanelerne og forskelligt materiale til undervisning er frugter af Baobab Fondens gavmildhed.
Daouda Sodré slutter af med at nævne, at 28 børn i grundskolen får betalt skolegang via sponsorater fra Baobab
Fonden i år. Det var den samme række af taksigelser, der blev fremsat af lederen af forældresammenslutningen,
Salomon Sawadogo.
Sidstnævnte fortalte, at han manglede ord for at give udtryk for deres store glæde. Habibou Siwenda, der
repræsenterer giverne, gav udtryk for deres stolthed over at støtte børn i Burkina Faso.
Det er takket være vore danske venner i Baobab Fonden, at vi har kunnet gennemføre så mange projekter. Udbyttet
af dette samarbejde begrænser sig ikke til skolen – hele landsbyen nyder godt af det. tilføjer Habibou Siwenda.
Modtagerne af hjælpen takkede igen giverne og gjorde samtidig opmærksom på nye ønsker med den hensigt at
forbedre elevernes forhold. Det drejer sig om skolens første bygning, der er nedslidt og trænger til en kærlig hånd.
Fabé Mamadou OUATTARA

