http://burkinaframtid.org
Burkina Framtid (BF) är en partipolitiskt och religiöst obunden idéell förening grundad 2005. Dess
huvudmål är att stödja utbildningen av fattiga barn i Burkina Faso. BF stöder 4 projekt i Burkina Faso varav
det viktigaste är L'orphelinat (=Barnhemmet) Les Saints Innocents som är ett hem för föräldralösa barn.
För närvarande tar barnhemmet emot 145 barn, från några dagar gamla till upp till 14 år. 85 av dem har
uppnått skolåldern och 45 går i förskolan. BF hjälper till att bekosta barnens utbildning. Förutom
skolavgifter behöver barnen skoluniform, skolväska, böcker, anteckningsböcker och andra skolsaker.
Barnhemmet ligger i byn Guilongou i kommunen Ziniare.
I nära anslutning till barnhemmet ligger ett CREN (Centre de Récupération et d'Education Nutritionelle)
som också stöds av BF. CREN är ett behandlingshem för näringsmässig återhämtning av undernärda barn.
Barnen får en välling (Misola) som tillverkas på plats. Mödrarna till barnen får utbildning i bl.a näringslära,
barnsjukdomar mm. BF bidrar till CRENs solidaritetsfond för de fattigaste.
Utanför staden Kongoussi, ca 110 km norr om Ouagadougou, ligger Le foyer Ste Bernadette. Detta är ett
flickhem som tar emot fattiga och/eller föräldralösa flickor som klarat grundskoleexamen (6 år). Till
flickhemmet kommer de bl.a för att undgå tvångsäktenskap hemma i sin by och för att få
högstadieutbildning. Numera har de också möjlighet att få gymnasieutbildning. BF subventionerar
stödundervisning för flickor med inlärningssvårigheter och bidrar till utrustning av hemmets bibliotek. BF
har också bl.a bidragit med medel till en ny sovsalsbyggnad som det fanns ett stort behov av.
Förutom ovannämnda projekt stöder BF C.F.A.M (La Coopérative Féminine pour la promotion des Arts
Ménagers), ett kooperativ för kvinnor som ägnar sig åt huvudsakligen textil slöjd. Syftet med kooperativet
är att bekämpa fattigdom genom att både ge arbete till medlemmarna och att utbilda dem. För att hjälpa
sina medlemmar och andra kvinnor som vill bli medlemmar i kooperativet, behöver CFAM beställningar på
hantverk. Via sin webbplats, vill Burkina Framtid bidra till att göra CFAM känd i Sverige.

Några av barnen på barnhemmet Les Saints Innocents

