
Verslag reis Burkina Faso 23-31 jan 2015 
Deelnemer:  Piet Standaert 

Chronologisch 

 
 
‐ Afgehaald door Prospère en Antoinette Somda op luchthaven 
‐ Vanaf zaterdagmorgen tot einde reis:  
 Toyota met chauffeur (SAM Tonnoma Evariste, 71‐14‐65‐95  of  78‐77‐23‐80) 
 Zie verder foto a. 
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Werfverslag “Bloc opératoire” 
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De werf van het “Bloc opératoire” werd bezocht (zondag 25/01 – woensdag 28/01). 
Het document APD BLOC LIGWAARE.pdf (bekomen op 30/01 bij de architect in Ouagadougou) is het 
uitvoeringsdossier van het project. 
De algemene indruk over het bouwproject is zeker positief. 
De belangrijkste negatieve opmerking : met de commentaren zoals door ons overgemaakt op 
29/04/2014 (die onder meer als doel hadden het project wat goedkoper te maken) werd geen 
rekening gehouden. 
 Document bloc_opératoire_2014_04.pdf 

  

 A: de “paillasses” werden wel geïnstalleerd (zie foto 14); 
  het leek me te verregaand dit te laten afbreken 
 D: de deuren van de operatiekamers waren in 2 delen voorzien  
  dit zal gecorrigeerd worden naar 1 deel; 
  dit vergt wel wat aanpassingen van de elektriciteitsleidingen (foto’s 15 & 19) 
 O de 2 deuropeningen werden aangepast (foto 25) zoals gevraagd 
 R de ramen zullen toch in aluminium zijn 
 S er zullen toch overal faience tegels geplaatst worden (zie pag. 13 van uitvoeringsdossier) 
In overleg met bouwheer, architect en aannemer wordt ook beslist een muurtje in beide 
kleedkamers weg te breken. 

Enkele verder weetjes en indrukken. 

‐ Op de werf word 7 dagen op 7 gewerkt (onder meer omdat de arbeiders uit Ouagadougou 
afkomstig zijn).  Er zijn 21 arbeiders: 6 metsers, 9 dienders, 2 techniekers (werfleiders), 1 
elektricien, 1 loodgieter, 1 betoneur, 1 magazijnier en 1 “retailleur des pierres”. 

‐ Elke morgen is er een werfvergadering waarin de dagplanning wordt opgemaakt (foto 09). 

‐ Naar aanleiding van mijn bezoek werd er een grote werfvergadering ingelast met 
vertegenwoordiging van aannemer, architect en bouwheer  
‐ Philippe Dodji, chef de chantier 
‐ Marc Yaméogo, technicien 
‐ Deme Tiemoko, contrôleur de l’architecte 
‐ Lucien Zongo, ingénieur de l’entreprise 
‐ Komla Agbodgive, technicien supérieur de l’entreprise 
‐ Evariste Ouedraogo, technicien de l’architecte 
‐ Raymond Ouaba, ingénieur de l’architecte 
‐ Séverin Dabire, abbé (vertegenwoordiging bouwheer). 
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Ook de bisschop is even naar de vergadering gekomen. 
Zie foto’s 11, 12, 18. 

‐ De montage van de operatielampen werd gedetailleerd besproken met architect en aannemer.  
Zelf had ik draadstangen aangekocht in Ouagadougou (foto c, hierna) en een sjabloon in 
multiplex uit België meegebracht.  De draadstangen zullen in de plafonds worden gemonteerd.  
Foto 20 toont de posities van de elektriciteitsleiding naar de operatielamp en van de schakelaar. 

‐ Het einde van de werken was voorzien voor 20/02/2015, maar dit zal niet haalbaar zijn.  Maar 
wellicht is ca 20/03/2015 wel haalbaar ! 

‐ Op vrijdag 30 januari had ik nog een vergadering met de architect (Raymond Ouaba, ingénieur de 
l’architecte) met betrekking tot de keuze van de faience, vloertegels e.a. (zie foto d, verder). 
De architect zal nog wat foto’s mailen m.b.t. verdere evolutie van de bouw. 

 

Andere 

‐ RAPPORT SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET CMA LIGMWAARE 
opgesteld door Abbé Séverin DABIRE 
Document 20141219 rapport sur l'état d'avencementCMA.pdf 

‐ 2 bloeddrukmeters (Lieve, Piet) en 2 thermometers (Piet) aan Séverin geleverd (op zijn vraag) 

‐ Uitgenodigd door bisschop voor avondmaal op maandag 26 januari 

‐ Middagmaal met Marie‐Paule (echtgenote Philip Heuts) en 2 vrienden. 
De ambassadeur Philip Heuts gaat in januari 2016 op pensioen. 

‐ De “groupe électrogène” is niet meer aanwezig op het terrein in Ligmwaaré.  Er is uiteraard behoefte aan 
een nieuwe groep bij het operationeel worden van het operatieblok.  Er werden tot op heden nog geen 
initiatieven genomen om een nieuwe groep te verwerven. 

‐ In Ligmwaaré zijn er momenteel 6 personen voltijds actief 
‐ Séverin Dabiré 
‐ Denis (niet ontmoet, was op verplaatsing) 
‐ Soeur Sylvie (nieuwe medewerkster) 
‐ Soeur Odile (infirmière d’état) 
‐ Zacharia 

‐ Korte ontmoeting met Wilfried op 27.01 m.b.t. enquêtes tandartsen 

‐ Onderhandelingen met leverancier thermische isolatie voor dak zijn nog lopende. 
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Opmeting “Maternité” 
 

Het gebouw “Maternité” werd opgemeten. 

      

Figure 1 
Foto’s “Maternité” 

 

Figure 2 
Opmeting “Maternité”: plan (bestand  maternite_plan.png) 
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Figure 3 
Opmeting “Maternité”: perspectief 

 A terras G berging (?) 
 B, C, I bevallingskamers H apotheek 
 D, E sanitaire ruimte J bureau (Séverin) 
 F gang K berging 
 H apotheek 
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Project Verbinding Maternité – Bloc opératoire - Hospitalisation 
 

Een voorstel voor een overdekte verbinding van de gebouwen “Maternité”, “Bloc opératoire” en 
“Hospitalisation” werd opgemaakt.  Figure 4 toont dergelijke overdekte verbinding (met betonnen 
kolommen). 
Séverin zal op basis van de gemaakte schetsen (Figure 5 en Figure 6) een prijsraming vragen voor de 
verbindingsgang (met stalen i.p.v. betonnen kolommen). 

 

Figure 4 
Foto verbindingsgang (ergens in Diébougou). 

 

 

 

Figure 5 
Voorstel verbindingsgang Maternité (links), Bloc opératoire (rechts) en Hospitalisation (achteraan). 
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Figure 6 
Voorstel verbindingsgang Maternité (rechts achteraan), Bloc opératoire (links) en Hospitalisation (rechts 

vooraan). 

 

 

Figure 7 
Voorstel verbindingsgang Maternité, Bloc opératoire en Hospitalisation. 

Plan (bestand BLOCOP_2015_01_emplacement.png) 
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Villa Prah 
 

  

  

 

 

Figure 8 
Foto’s “Villa Prah” 
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Het gebouw “Villa Prah” werd bezocht.  Dit gebouwtje doet dienst als gastenverblijf.  Figure 9 toont 
het huidige plan.  Figure 10 toont een voorstel uitgewerkt door Frère Georges Uguet.  Het voorstel is 
veel meer dan een “opfrissing” van het gebouw.  De kamers zijn apart te bereiken, er is een nieuw 
keukengebouw, air conditioning.  De prijsraming bedraagt ca. 25 000 EUR. 
Het gebouw zou met veel minder middelen kunnen worden opgefrist. 

 

Figure 9 
Villa Prah: plan bestaande toestand. 

 

Figure 10 
Villa Prah: voorstel verbouwing door Frère Georges Uguet (bestand 4ChambresPRAH3.dwg) 
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