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Onderwijs en ondernemerschap 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.  
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Onze doelstelling proberen we te bereiken via 
twee lijnen: 1) laag- of niet geschoolde 
plattelandsjongeren krijgen, onder 
begeleiding van een lokale technicus, 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.  
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2) Daarnaast hebben we een aantal 
productielijnen, zoals een zeepmakerij en 
olieperserij, waar plattelandsvrouwen werken 
en zodoende een salaris verdienen, waarmee 
ze zichzelf en hun familie kunnen 
onderhouden. 
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In september 2006 startte stichting Háparako 
haar wervingsactie Cash4cashu voor een 
cashewplantage in Parako. Op de website 
www.cash4cahu.nl

In september 2006 startte stichting Háparako 
haar wervingsactie Cash4cashu voor een 
cashewplantage in Parako. Op de website 
www.cash4cahu.nl kunnen geïnteresseerden 
direct een cashewboom planten. Dankzij de 
vele publicaties in bladen en radio-interviews 
van de secretaris van stichting Háparako, 
Sigrun Spaans, hebben heel wat mensen de 
weg naar Cash4cashu gevonden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iedereen die een boom plant krijgt per mail, 
of op papier een certificaat, zoals hieronder 
afgebeeld.  
 
Vlak voor de regentijd van 2007 zijn er 1200 
gaten gegraven in de harde grond en in juni-
augustus van dat jaar zijn de eerste bomen 
geplant.  

 
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.  
 
In september 2007 is er ook een wachthuisje 
voor Habou Noël gebouwd, waar hij met zijn 
vrouw ging wonen om voor de nieuwe 
plantage te zorgen; water geven en zorgen 
dat het vee de nieuwe aanplant niet opeet. 
 
Toen Sigrun in 2008 weer op het project 
aanwezig was bleek dat Noël zijn taak niet zo 
nauw nam, want het merendeel van de 1200 
boompjes was gecrepeerd. Hij is om die 
reden meteen vervangen door Sama 
Zackaria, een man uit Parako die een 
leerwerkopleiding gevolgd had op een 
landbouwproject in Orodara, ten zuiden van 
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Bob-Dioulasso. Zackaria en zijn vrouw zorgen 
sindsdien met hart en ziel voor de boompjes. 
 
In 2008 hebben we opnieuw 1000 
cashewboompjes geplant, die zelf door 
Zackaria opgekweekt waren.  
 
Ondanks de TerraCottum© bleek dat de 
nieuwe aanplant toch elke dag bewaterd 
moet worden.  
 

 
In 2009 hebben we naast 250 cashewbomen 
ook 600 eucalyptusbomen geplant in de 
gaten waar de cashewbomen eerder niet 
aansloegen. Eucalyptusbomen worden 
gebruikt voor hun hout – de stammen 
worden gebruikt in de bouw, als steunbalken.  
 
Zo doende hebben we nu in drie jaar zo’n 
2000 bomen geplant. In de komende jaren 
zal de cashewplantage nog verder worden 
uitgebreid. We hebben immers 10 hectaren 
grond ter beschikking.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
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