
Hallo iedereen daar in Wielsbeke, in het verre België!   

Ik ben Adèle Ouedraogo. Ik ben 12 jaar oud en woon in 

Koubrie, een groot dorp in Burkina Faso. Ik woon samen met 

mijn papa Daniël en stiefmama Pascaline. Mijn oudere zus 

heet Aline en woont niet meer thuis.  

Ik zit op school in het 6de leerjaar, ik leer er graag bij over 

planten en dieren. Tijdens de vakanties help ik mama en papa 

mee op het veld omdat ik daar ook veel kan leren. Daar 

groeien tomaten, ajuinen en okra! Ik help dan om water te 

gieten, dat doen we ’s morgens heel vroeg. Anders wordt het 

te warm. Welke groenten groeien er eigenlijk bij jullie in deze 

periode? Hebben jullie dezelfde groenten als bij ons? Hoe 

worden die gekweekt?  

In het regenseizoen groeien hier mango’s aan de bomen. 

Hebben jullie ook mangobomen in België? Welk fruit groeit er 

bij jullie? Mango vind ik eigenlijk niet zo lekker, ik eet liever 

nérée , dat is een vrucht die ook aan een boom groeit, en lijkt 

een beetje op kauwgom.  

Omdat ik zo graag dingen weet over planten en dieren, wil ik 

er alles over te weten komen hoe het in België is bij jullie!! 

Kunnen jullie, de voedseldetectives mij helpen met het 

mysterie van je bord?  

Jullie komen binnenkort nog meer over mij en mijn familie te 

weten via de juf! Alvast vele groetjes uit Burkina Faso! 

Adèle  



MIJN VRIENDENBOEKJE:  

Naam: Adèle Ouedraogo  

Leeftijd: 12 jaar  

Kleur ogen: Bruin 

Kleur haar: zwart 

Leukste Kapsel: ik draag het eigen liefst van al kort zoals het nu is. Voor mij is het heel gemakkelijk. 

Hier in Burkina hebben de meeste mensen echt kroezelhaar wat het heel moeilijk maakt om daar iets 

mee te doen. Vele vrouwen zetten dan een hoofddoek op zodat het netjes is of naaien pruiken vast 

op hun oorspronkelijk haar dat ze eerst met kleine vlechtjes hebben ingevlochten. Maar dat vind ik 

veel te warm! 

Hobby’s: naar school gaan, thuis helpen in het huishouden en op het veld helpen of spelen als er 

andere kinderen van de buren zijn.  

Mijn leukste spel: in de bomen klimmen 

Mijn lekkerste eten: ik hou niet van mango’s maar wel van nérée. Het is een bruine lange vrucht die 

aan een boom groeit. De zaden zijn geel en smaken zoet. Ze zijn als het ware kauwgom met een pit 

in.  

Mijn lievelingskleur: groen 

Mijn lievelingsdieren: kippen  

Liefste persoon die ik ken: mama  

Ik ben goed in: wetenschappen. Het is mijn favoriete vak op school. Ik leer graag bij over planten en 

dieren.  

Waar ik niet zo goed in ben: wiskunde… een heel moeilijk vak voor mij! Ik kijk op naar: mijn papa en 

mama, ze werken heel hard en doen het steeds met een glimlach  

Wat ik later wil worden: ik wil net als papa verder het land blijven bewerken. Het is niet altijd 

gemakkelijk en het probleem van watertekort wordt elk jaar erger. Maar ik hou er van om hier in de 

velden te zijn. Het is hier kalm en kan genieten van alles wat hier groeit.  

Mijn grootste wens: momenteel wens ik dat er iemand een boorput zou kunnen komen boren in de 

buurt van ons stuk land. Zodat we water vinden in de diepe ondergrond en op die manier via een 

pomp water uit de diepe gronden zouden kunnen pompen. Dat zou zowel ons als alle buurmannen 

helpen om hun velden gezonder te maken en van water te voorzien!  

 


