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Onderwijs en ondernemerschap 

Stichting Háparako is in oktober 2002 
opgericht met als missie om de 
economische zelfstandigheid in rurale 
gebieden in West Afrika te bevorderen 
door het initiëren en steunen van 
werkgelegenheids- en andere 
geldgenerende projecten. Als pilot is een 
project gestart in Parako, in het 
noordwesten van Burkina Faso. Daar 
krijgen laag of niet geschoolde 
plattelandsjongeren, onder begeleiding 
van lokale technici, een vakopleiding. 
Wanneer ze met goed gevolg  de 
opleiding hebben voltooid, ontvangen de 
leerlingen, naast een certificaat, het 
basisgereedschap mee om zich als 
zelfstandig ondernemer te kunnen 
vestigen.  
 
Op dit moment zijn er voor jongens zes 
werkplaatsen functioneel: 
fietsenreparatie, elektrotechniek, lassen, 
metaalbewerking, metselen en een 
leerling rijdt mee op de vrachtwagen 
voor zijn rijbewijs. Voor vrouwen is er 
een zeepmakerij en een katoenzaad- 
olieperserij gereed. Een vrouwencentrum 
waar een naaiatelier, een weverij, 
imkerij, vleesdrogerij en een crèche 
gepland zijn, is in de maak. 
 
Cash4cashu 

Als aanvulling op de activiteiten van het 
vrouwencentrum, is in september 2006 
de actie cash4casu van start gegaan.  De 
planning is om 4000 cashewbomen te 

planten op het projectterrein in Parako. 
Over een aantal jaren, wanneer de 
bomen volwassen zijn, kunnen ongeveer 
200 vrouwen een voltijds baan krijgen 
voor de verwerking van de cashewnoten. 
Daar is het ons om te doen, want als de 
levensstandaard van vrouwen omhoog 
gaat, profiteren de kinderen mee! 
 
Er zijn flyers gemaakt en rondgedeeld in 
een aantal grote steden in Nederland.  
De website www.cash4cashu.nl is 
opgezet, waar geïnteresseerden direct 
via de betalingsmodule van stichting 
GeefGratis een boom kunnen planten. 
Door het versturen van persberichten 
aan een aantal weekbladen en 
magazines, zijn er publicaties gekomen 
in NL20, Gubba, Viva, Libelle, Happinez 
en Living. Daarnaast heeft Sigrun 
Spaans, de secretaris van Háparako, 
interviews gegeven in het 
radioprogramma Llinke soep van omroep 
Llink, aan de Margriet en de Groninger 
Gezinsbode. Er is dus flink aan de weg 
getimmerd, met succes, want de eerste 
1000 boompjes zijn binnen! 

 
Sigrun is van februari tot eind juni in 
Parako geweest om het project te 
begeleiden en een aantal nieuwe 
activiteiten te starten. Ook was het de 
bedoeling de eerste 1000 bomen te 
planten, maar de regentijd kwam dit jaar 
erg laat. Gevreesd moet worden dat er 



volgend jaar weer een hongersnood zal 
komen in grote delen van de Sahel. 
Tijdens haar verblijf zijn alle 1000 gaten 
gegraven in de droge, harde grond. Er 
zijn extra grote gaten gemaakt, om het 
de wortels zo makkelijk mogelijk te 
maken om door de harde grond te 
komen.  

 
Bovendien is de aarde vermengd met 
TerraCottum©. Dit is een 
bodemverbeteraar die vocht vasthoudt 
en langzaam voedingsstoffen afgeeft. 
Zodoende hoeven de boompjes maar 
eens in de drie dagen geïrrigeerd te 
worden, in plaats van dagelijks. De 
eerste 50 boompjes zijn in juni geplant, 
de resterende 950 in augustus. 

 
Nog 3000 te gaan 

De eerste 1000 cashewbomen zijn dus 
een feit. Over drie jaar zullen deze 
bomen hun eerste vruchten gaan dragen 
en kan met de verwerking van de 
nootjes begonnen worden. Een 
cashewboom is na zeven tot acht jaar 
volwassen en kan wel honderd jaar 

worden. Hopelijk kunnen in de nabije 
toekomst de resterende 3000 
cashewbomen worden geplant. 
 
Stichting Háparako wil iedereen 
bedanken voor zijn of haar interesse en 
bijdrage. Met uw boompjes wordt 
werkgelegenheid gecreëerd voor 
vrouwen, draagt u bij aan herbebossing 
van de Sahel, wordt een nieuwe 
cashcrop in de regio geïntroduceerd en 
CO2 uitstoot gecompenseerd. 
 
Deze Nieuwsbrief is ook te lezen op de 
website van Stichting Háparako 
www.haparako.com, waar ook meer 
informatie over de activiteiten in Parako 
te lezen is. 
 
Oproep 

Stichting Haparako zoekt overigens een 
ruimte, in of rond Amsterdam, voor 
tijdelijke opslag van goederen voordat 
die naar Burkina Faso gestuurd worden. 
Het hoeft geen enorme ruimte te zijn – 
het zijn vooral fietsen, ICT materiaal en 
kinderspullen. Heeft u een leegstaande 
loods, box, garage, stal of iets dergelijks, 
of weet u er een? Neemt u a.u.b. contact 
met ons op. 
En een paar keer per jaar zouden we een 
bestelbus of aanhangwagen willen lenen. 
Hiermee worden huurkosten bespaard, 
die weer ten goede komen aan het doel 
van Háparako. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Stichting Háparako 
Kromme Mijdrechtstraat 51-3 
1079 KP Amsterdam 
Telefoon: 020-6449877 of 06-47474203 
Mail: info@haparako.com 
KvK: 02078670 
Bank: 44.33.12.206 ABN-AMRO te 
Arnhem 
 
 
 


