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1 Inleiding 

 
Het was een roerig jaar voor Fondation Haparako, met veel onlusten op de werkvloer. Zo 
waren er twee stakingen van de dorpelingen van wie we zand en gravel afnemen en 
besloten de steenhouwers de prijs per steen ineens te verdubbelen. Daarnaast is de chef 
van de elektrotechniekwerkplaats, Paré Achilles, in augustus door de dorpelingen van het 
projectterrein verjaagd. Al deze opstanden en onlusten zijn te wijten aan de 
ontevredenheid en gekwetste eer van Konaté Venance, die vorig jaar uit de directie gezet 
is. Samen met Sama Michel is het Sigrun echter gelukt oplossingen te vinden. De 
muitende dorpelingen zijn tevreden gesteld en tot rust gekomen en er is een winkel en 
werkplaats in Dédougou gehuurd waar Achilles voortaan de apparaten repareert. 
Hamboza is overgeplaatst naar de winkel. 
 
Nadat de samenwerkingspartner “Association Développement sans Frontière” (DSF) 
geweigerd was door de dorpelingen omdat de medewerkers van DSF niet van de 
gewenste etnische afkomst zijn, is er een potentiële partner gevonden in de “Religieux de 
Saint Vincent de Paul” (RSV). In 2010 zullen Haparako en RSV de intentie tot 
samenwerking verder invulling geven. 
 
Er zijn in 2009 twee transporten gerealiseerd, in april en december. In het transport van 
april bevond zich een grote hoeveelheid kantoorbenodigdheden van de materiaaldienst 
Bergambacht. Het laatste is, samen met zo’n 100 fietsen, ingezameld door de familie 
Houwelingen uit Lekkerkerk. 
 
De fietsenaanvoer van de milieudienst Groningen komt ook dit jaar niet van de grond, 
ondanks de vele toezeggingen. Albert Faber, vrijwilliger van het eerste uur, is gestopt en 
tijdens een feestelijk etentje met aanhang hebben wij Albert bedankt voor zijn ruim zes 
jaar trouwe dienst. 
 
In februari is eindelijk een begin gemaakt met de bouw van het vrouw- en kindcentrum, 
waarvoor in 2008 subsidie is gekregen. Aan het eind van het jaar was het hoofdgebouw 
voltooid en is een begin gemaakt met het kinderdagverblijf. De bouwwerkzaamheden zijn 
uitgevoerd onder supervisie van twee metselaars, die eerder hun opleiding op Haparako 
gevolgd hebben. Er zijn negen leerlingen die tijdens de bouw hun metselaarsopleiding 
krijgen en zij komen deze keer uit vijf dorpen. 
 
De vier leerlingen van de fietsenmakerij zijn in mei afgezwaaid en hebben tijdens een 
vrolijke ceremonie, naast hun certificaat, een gereedschapskist meegekregen met daarin 
het benodigde gereedschap om zich als zelfstandig ondernemer te vestigen in hun 
dorpen. 
 
2 Activiteiten in Nederland 

 
2.1 Goedereninzameling 

Ondanks alle toezeggingen in 2008 zijn er ook in 2009 geen fietsen gekomen van de 
milieudienst in Groningen. Alle interventies van de bedrijfsleider van het ARCG, Frits van 
der Werff, van Hein Lange en van Sigrun ten spijt, bleef de milieudienst wel beloven dat 
er weer tweedehands fietsen bij de container van Háparako zouden worden afgeleverd, 
maar in de praktijk kwam daar niks van terecht. 
 
Uit Lekkerkerk hebben we ook dit jaar weer veel mooie spullen gekregen. De 
materiaaldienst Bergambacht was van logo veranderd en alle spullen waar het oude logo 
nog opstond zouden worden weggegooid. Gelukkig heeft de familie van Houwelingen ze 
voor ons bewaard en tijdelijk opgeslagen. Het ging om een enorme hoeveelheid 
kantoorbenodigdheden, zoals briefpapier, enveloppen, pennen, rekenmachines, ordners  
etc., maar ook vlaggen, t-shirts, stoelen, paraplu’s en afdekzeilen. Vooral de laatste 
spullen zijn meteen onder het personeel verdeeld. 
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De familie Houwelingen had ook nog bijna 100 fietsen ingezameld; zodoende is de 
fietsenwerkplaats weer van materialen voorzien. Hartelijk dank hiervoor. 
 

 
Een van de vrijwilligers van het eerste uur, Albert 
Faber, heeft afscheid van Háparako genomen. Tijdens 
een gezellig etentje met aanhang hebben we Albert 
hartelijk bedankt voor zijn ruim zes jaar trouwe dienst. 
Gelukkig gaf Albert wel aan dat hij altijd beschikbaar is 
als we hem nodig hebben. Hij heeft dan ook nog 
geholpen met het laden van de vrachtwagens voor 
transport naar Burkina Faso. 
 
 

2.2 Transporten 

In 2009 zijn er twee transporten gerealiseerd; in april is de vrachtwagen met alle 
hierboven beschreven goederen in goede staat aangekomen in Parako. Het ging deze 
keer om de MAN vrachtwagen die al in 2008 aangeschaft was, maar destijds niet gevuld 
kon worden. In december is nog een Scania verscheept. 
 
2.3 Publiciteit en subsidieaanvragen 

In 2008 is samen met stichting Kinderen in Koubri (KiK) een projectvoorstel voor de 
bouw van een vrouw- en kindcentrum ingediend bij Wilde Ganzen en geaccordeerd. In 
mei 2008 is een bedrag van €41.000 toegekend door Wilde Ganzen. In mei kun je echter 
niet beginnen met grote bouwwerkzaamheden, omdat alle bewoners van het platteland 
in Burkina Faso dan bezig zijn hun landbouwvelden voor te bereiden op het komende 
regenseizoen. Om die reden is uitstel aangevraagd bij Wilde Ganzen en die hebben dat 
geaccepteerd. De bouwwerkzaamheden zijn uiteindelijk in februari 2009 begonnen, zie 
hiervoor paragraaf 4.2.  
 
Cash4cashu loopt nog steeds door, evenals de samenwerking met Geschenk met 
Verhaal. In 2009 zijn via de website www.cash4cashu.nl 48 boompjes geplant en via 
Geschenk met Verhaal nog eens 560. Zie voor de details paragraaf 4.10. 
 
In 2009 heeft stichting Háparako een subsidie gekregen van €7.500 van de Brug, een 
vereniging van ABN-AMRO medewerkers in Zwolle. Deze subsidie is ons toegekend 
dankzij tussenkomst van dhr. Mulder, een oud-bestuurslid van stichting Kinderen in 
Koubri, waar Háparako in 2008 een samenwerking mee is aangegaan. 
 
3 Activiteiten in Burkina Faso 

 
3.1 Overhead 

De samenwerking met Sama Michel, die Konaté Venance vervangen heeft in de directie, 
verloopt nog steeds goed. Als gepensioneerde prefect kent hij de bureaucratie als zijn 
broekzak en het is vooral die kennis die zeer waardevol is voor Sigrun.  
 
Dit jaar zijn de laatste stadia geslecht aangaande de procedure om het projectterrein op 
naam van Fondation Haparako te krijgen. Alle stempels en handtekeningen zijn rond, het 
wachten is nu op de laatste handtekening, die van de burgemeester van Dédougou. 
Daarna kan de overdrachtsbelasting betaald worden en is het terrein eindelijk van ons. 
 
Na haar vertrek in juli heeft Sigrun de supervisie over de bouwactiviteiten tijdelijk aan 
Paré Achilles over gedragen. Achilles is de elektrotechnicus die de apparatenwerkplaats 
superviseert en zijn atelier ligt het dichtst bij het bouwterrein. Achilles moest onder 
andere de kwaliteit van het zand, gravel en de bouwstenen goedkeuren die we van de 
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dorpelingen betrekken. Toen hij in augustus de kwaliteit van het zand afkeurde, zag 
Venance zijn kans schoon om van hem af te komen. Venance heeft dermate zitten stoken 
dat de dorpelingen op 10 augustus Achilles de toegang tot het project ontzegden en hem 
het dorp uitjaagden met de mededeling dat zij besloten hadden dat hij ontslagen was. 
Na haar komst in oktober heeft Sigrun deze zaak tot op de grond uitgezocht en het bleek 
naast een ere- ook een geldkwestie. Degenen die vooraan stonden bij deze revolte zijn 
zelfs gehoord door justitie en moesten daar toegeven dat ze het allemaal voor iemand 
anders hadden gedaan, maar namen wilden ze niet noemen.  
Om de zaak niet te laten escaleren, heeft Sigrun besloten de zaak te laten rusten, de 
excuses van het dorp te aanvaarden en een praktische oplossing van het probleem te 
vinden. Achilles is door de jaren heen een betrouwbare, eerlijke en consciëntieuze 
werknemer gebleken en daarom was er geen reden hem te ontslaan. De oplossing werd 
dan ook gevonden in de opening van een winkel en werkplaats in Dédougou. Achilles 
repareert sinds december 2009 zijn apparaten in Dédougou en Hamboza is overgeplaatst 
van het secretariaat in Parako naar de winkel in Dédougou. De leerlingen van Achilles 
zijn met hem meeverhuist naar Dédougou en de apparatenwerkplaats in Parako wordt 
bemand door Christian. 
 
Gezien het wegvallen van de vertrouwensband tussen Sigrun en Venance in 2008 en de 
hoge leeftijd van Sama Michel, is Sigrun op zoek gegaan naar een nieuwe lokale partner 
om Fondation Haparako samen verder te ontwikkelen. Tijdens haar verblijf in het 
voorjaar van 2009 heeft Sigrun contact gezocht met “Association Développement sans 
Frontière” (DSF) in Ouahigouya, zo’n 180 km ten noorden van Dédougou. DSF runt een 
aantal onderwijsinstellingen en wordt onder andere gefinancierd door Kinderpostzegels 
en de Postcodeloterij in Nederland. Sodré Salifou, de directeur van DSF, was zeer onder 
de indruk tijdens een bezoek aam Haparako en zag een samenwerking wel zitten. Een 
eventuele samenwerking tussen Haparako en DSF had ook de goedkeuring van de 
Adviesraad van Fondation Haparako en gezamenlijk hebben de twee organisaties 
vervolgens gewerkt aan een beleidsplan voor de komende vijf jaren.  
 
In november, tijdens haar tweede bezoek in 2009, presenteert Sigrun het beleidsplan 
aan de Adviesraad en aan de bevolking van Parako en omgeving. Tot haar grote 
verbazing weigert de bevolking de samenwerking met DSF omdat ze Mossi zijn, een 
andere etnische groep dan de Bobo uit Parako. De Adviesraad van Haparako ging mee in 
deze weigering en daarmee was het voorstel van de baan en waren de maandenlange 
voorbereidingen voor niks geweest. 
 
De voorzitter van de Adviesraad, Dr. Kan René, realiseerde zich terdege dat deze gang 
van zake niet geheel koosjer was en ging zelf op zoek naar een nieuwe lokale partner 
voor Fondation Haparako. Tegen het einde van het jaar had hij al contact gelegd met de 
bisschop van Dédougou om te onderzoeken of die geen katholieke orde kende die 
ervaring heeft met ontwikkelingsprojecten. Monseigneur Bicaba stelde toen de orde 
“Religieux de Saint Vincent de Paul” (RSV) voor en na een eerste kennismaking kwamen 
beide organisaties, Háparako en RSV, overeen in 2010 nadere invulling te geven aan de 
samenwerking. 
 
De VW bus die we in 2002 naar Burkina Faso hebben verscheept en die sindsdien de 
projectauto was, heeft in 2009 helaas de geest gegeven. We hadden begin 2009 een 
nieuwe motor in de bus gezet, nadat die in 2008 opgeblazen was door Venance. Ook 
deze nieuwe motor hield het echter niet lang. De bus is in Bobo-Dioulasso achtergelaten 
bij iemand die hem over wil nemen om er een ambulance van de maken. 
 
3.2 Bouwactiviteiten 

In februari 2009 was Sigrun weer voor een paar maanden in Burkina Faso en heeft zij 
het begin van de bouw van het vrouw- en kindcentrum in gang gezet. Werden in 
voorgaande jaren de leerlingen die tijdens de bouw hun metselaarsopleiding krijgen nog 
door Konaté Venance persoonlijk gekozen, deze keer hebben Sigrun en Sama Michel het 
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democratischer georganiseerd. Alle omliggende dorpen kregen een uitnodiging om twee 
leerlingen te leveren, zodat we na een week negen leerlingen hadden uit vijf dorpen, te 
weten Massala (2), Parako Bokuy (2), Parako Dokura (2), Souakuy (2) en Kouna (1).  
De leerlingen stonden onder supervisie van twee metselaars, die beiden hun opleiding bij 
Háparako genoten hebben.  

 
Tijdens de bouw hebben we wat tegenslagen 
gehad, zoals stakingen van degenen die het 
zand en gravel leveren. Ook de steenhouwers 
hebben een tijd lang gemuit omdat ze de prijs in 
één keer wilden verdubbelen. Dankzij 
interventie van Sigrun zijn al deze problemen 
weer even snel opgelost als ze waren ontstaan 
en aan het eind van 2009 was het hoofdgebouw 
af en was een begin gemaakt met het 
kinderdagverblijf. 
 
 
 

3.3 Fietsenwerkplaats 

De fietsenwerkplaats onder leiding van Coulibaly Karafa draait goed. Dankzij de fietsen 
die we via de familie van Houwelingen hebben gekregen heeft Karafa met zijn leerlingen 
de fietsenwerkplaats draaiende weten te houden. De jaaromzet over 2009 was 1.935.125 
FCFA (€2.949,89). Na aftrek van alle kosten heeft de fietsenwerkplaats een winst van 
1.035.667 FCFA (€1.578,76) gemaakt. Van de reparaties is banden plakken de 
belangrijkste service; er worden ook banden van auto’s en motoren geplakt. 

 
In mei zijn alle vier de leerlingen van Karafa 
afgezwaaid. Na twee jaar opleiding zijn ze goed 
genoeg getraind om zelfstandig verder te gaan 
als fietsenmaker. Tijdens een vrolijke ceremonie 
hebben ze hun certificaat ontvangen, evenals de 
gereedschapskist met benodigde 
gereedschappen om zich als zelfstandig 
ondernemer te kunnen vestigen. 
 

 
3.4 Elektrotechniekwerkplaats 

Doordat het hoofd van de elektrotechniekwerkplaats, Paré Achilles, in augustus is 
weggejaagd door de bevolking van Parako, heeft de reparatie en de opleiding van de 
leerlingen Lamoussa en Corantin een aantal maanden stil gelegen. Nadat we een nieuwe 
werkplaats gevonden hadden in Dédougou, is Lamoussa meegegaan met Achilles. 
Corantin heeft zich in september aangemeld als rekruut voor het leger en heeft Haparako 
dus verlaten. Christian heeft zo goed en zo kwaad als het kon de reparatiewerkplaats in 
Parako draaiende weten te houden. 
 
Ondanks de problemen heeft de elektrotechniekwerkplaats wederom winst gemaakt in 
2009. De jaaromzet was 3.523.310 FCFA (€5.370,90). Na aftrek van alle kosten bleef 
een winst van 2.056.558 FCFA (€3.135,00) over. 
 
3.5 Laswerkplaats 

De hoeveelheid werk voor derden voor de laswerkplaats viel tegen in 2009. Chef Isaï 
heeft samen met zijn twee leerlingen Legér en Woban vooral gewerkt voor Haparako zelf. 
Alle ramen, deuren en de dakconstructie voor het vrouw- en kindcentrum zijn door de 
laswerkplaats zelf gemaakt. Na aftrek van alle kosten laat de laswerkplaats een verlies 
van 626.209 FCFA (€954,59) zien.  
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3.6 Metaalbewerkingwerkplaats 

Na het ontslag van chef Nikièma Jean de Dieu, eind 2007, heeft Tiahoun Bernard de 
metaalwerkplaats overgenomen. In de loop van 2009 is gebleken dat de reparaties die in 
2008 aan de werkbank gedaan zijn, niet goed uitgevoerd zijn. Het draaien van 
schroefdraad is alleen met veel behendigheid uit te voeren. Om die reden zijn er ook in 
2009 geen nieuwe leerlingen voor de metaalbewerkingwerkplaats aangenomen. Bernard 
heeft ondanks alle problemen toch nog een jaaromzet van 647.250 FCFA (€986,66) 
weten te bewerkstelligen. Na aftrek van alle kosten blijft een klein verlies van 72.098 
FCFA (€109,91) over. 
 
3.7 Vrachtwagen 

De vrachtwagen heeft in 2009 een goede omzet van 2.249.500 FCFA (€3.429,12) 
gedraaid, maar door de vele pannes en reparaties bleef er slechts een winst van 496.740 
FCFA (€757,23) over. De DAF 1900 die we in 2008 in gebruik hebben genomen, is 
duidelijk aan vervanging toe. In 2010 zal de DAF verkocht worden en vervangen door de 
Scania die in december aangekomen is. 
De MAN die in april aangekomen is, staat ter verkoop in Koudougou. 
 
3.8 Zeepmakerij  

De zeepmakerij heeft in 2009 het hele jaar door gefunctioneerd dankzij de kariténoten 
die in 2008 al zijn aangeschaft. De vrouwen maken daar, naar gelang de behoefte, zelf 
karitéboter van. Dankzij een training kan chef Zerbo Abdramane nu ook toiletzeep van 
palmolie maken en dat is een goed alternatief gebleken voor de karitézeep. 
Ondanks het vergrootte assortiment is 2009 wederom een verliesgevend jaar geweest 
voor de zeepmakerij. Bij een jaaromzet van 734.875 FCFA (€1.120,24) heeft de 
zeepmakerij een verlies geleden van 209.551 FCFA (€319,44). Hierbij moet echter 
worden aangetekend dat de vrouwen van de olieperserij alle drie in de zeepmakerij 
ondergebracht zijn, om ontslag te voorkomen.  
 
3.9 Olieperserij 

Zoals gemeld in het jaarverslag 2008, heeft de regering van Burkina Faso besloten de 
verkoop van katoenzaden te reguleren. Er is een vereniging van olieproducenten in het 
leven geroepen waar je verplicht lid van moet zijn om nog katoenzaden bij de 
katoenfabrieken van de SOFITEX te kunnen krijgen. Deze vereniging bestaat vooral uit 
grote producenten, die een strenge ballotagecommissie hebben en die concurrentie van 
kleine producenten zoals Haparako het liefst willen uitsluiten. Het is Sigrun echter gelukt 
toch lid van deze club te worden door te benadrukken dat Haparako slechts voor de 
zeepproductie olie wil persen en dus niet voor de commercialisering van de olie zelf. Het 
lidmaatschap heeft ons overigens wel bijna 500.000 FCFA (ongeveer €760) gekost, maar 
daardoor konden we wel het hele jaar door olie persen voor de zeepmakerij. De prijs per 
ton katoenzaden is door deze constructie overigens wederom verdubbeld vergeleken met 
vorig jaar; 1 ton katoenzaden kostte in 2009 180.000 FCFA (€275). Dit is een 
vertienvoudiging van de prijs in 2005, toen de olieperserij geopend werd. 
 
De omzet van de olieperserij komt nu enkel en alleen van de verkoop van het droge 
residu, de zogenaamde “tourteaux”, dat als veevoer verkocht wordt in de droge tijd. 
Over 2009 heeft de olieperserij een jaaromzet van 2.625.750 FCFA (€4.002,67) 
gedraaid, die na aftrek van alle kosten voor katoenzaden, reparaties en salarissen een 
verlies van 2.816.320 FCFA (€4.293,17) oplevert. Volgend jaar zullen we goed moeten 
bekijken of het nog wel zin heeft om de olieperserij open te houden. 
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3.10 Cash4cashu 

Sama Zackaria, die de verantwoordelijkheid voor de cashewbomenplantage op zich heeft 
genomen in 2008, zorgt goed voor de nieuwe aanplant; hij irrigeert samen met zijn 
vrouw alle boompjes in het eerste jaar na planting. Nieuw geplante boompjes moeten het 
eerste jaar nog dagelijks geïrrigeerd worden, na één jaar zijn de wortels sterk genoeg en 
is geen bewatering meer nodig. 
Zackaria kweekt zelf de boompjes op uit nootjes die op de lokale markt gekocht worden. 
In de zomer van 2008, vlak voor de regentijd, heeft Zackaria bijna 500 kwekelingen 
geplant, waarvan er in 2009 slechts een kleine 100 zijn aangeslagen. De harde en 
uitgeloogde bodem op het projectterrein maakt het moeilijk voor de kleine 
cashewboompjes om zich te wortelen. Vlak voor de regentijd in 2009 zijn nog eens 400 
boompjes geplant in de oude gaten waar in voorgaande jaren de boompjes het niet gered 
hebben. Wanneer na drie jaar nieuwe aanplant in hetzelfde gat de cashewbomen niet 
aanslaan, zullen we andere bomen gaan planten.  
 
4 Financiële verantwoording 

 
4.1 Balans Burkina Faso 

Dankzij de subsidie van €7.500 van de Brug, een vereniging van ABN-AMRO werknemers 
in Zwolle, en de subsidie van 2008 van Wilde Ganzen, hebben we 2009 met een positief 
bedrag afgesloten met een nettowinst van €4.314,73.  

 
De grootste uitgavenposten zijn uiteraard de bouwkosten voor het vrouw- en 
kindcentrum van bijna €20.000. Daarnaast zijn de importkosten van bijna €10.000 een 
grote aanslag op ons budget. Evenals in 2008 zijn ook dit jaar de brandstofkosten voor 
de generator laag gehouden door verstandig aan- en uitzetten. In 2010 zal de 
elektriciteitsvoorziening vanuit Dédougou hopelijk klaar zijn, waardoor we flink op de 
energiekosten kunnen besparen. 
 
De omzetcijfers van de werkplaatsen zijn in 2009 beter dan in 2008, hetgeen terug te 
voeren is op de twee transporten die in 2009 gerealiseerd zijn en waardoor er weer 
genoeg materialen waren. Na aftrek van alle kosten voor materiaal, salarissen en 
geretourneerde goederen is de winst van de fietsenwerkplaats €1.578,76, van de 
elektrotechniekwerkplaats €3.135,00 en van de diversen €2.821,70. De vrachtwagen 
heeft in 2009 minder gedraaid dan in 2008, namelijk een winst van €757,23. De 
metaalbewerkingwerkplaats en de lasserij hebben ook dit jaar weer verlies gemaakt, 
namelijk €109,91 en €954,59 respectievelijk. Daar staat echter tegenover dat de lasserij 
ons veel kosten heeft bespaard door alle ramen, deuren en de dakconstructie van het 
nieuwe vrouw- en kindcentrum in eigen beheer te maken. De olieperserij laat een verlies 
van €4.293,17 zien, hetgeen toe te schrijven is aan de enorme verhoging van de prijs 
voor de primaire materie, de katoenzaden. Voor 2010 zal moeten worden bekeken of het 
nog wel rendabel is om de olieperserij open te houden. De zeepmakerij laat ook in 2009 
een verlies zien, namelijk van €319,44. 
De verkoop van vrachtwagens heeft €17.238,57 opgeleverd. 
 
De uitstaande kredieten zijn ook dit jaar weer lager dan in 2008, namelijk €13.621,40. 
Dankzij het stringente beleid van de dames van het secretariaat worden er zo goed als 
geen verkopen op krediet meer geleverd. Het innen van oude kredieten blijft echter een 
groot probleem.  
De voorschotten op salaris van de werknemers is wel enigszins toegenomen, namelijk 
naar €1.704,99, maar die zijn makkelijk inbaar via de salarissen. 
De post “spaarkas”, die de mogelijkheid tot sparen geeft aan de werknemers van 
Haparako, is gedaald naar €579,05. 
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4.2 Geïntegreerde balans Nederland – Burkina Faso 

Rubriek 0: 
10 Gebouwen; toename t.o.v. 2008 door bouw vrouw- en kindcentrum 
 
Rubriek 1: 
1400 De voorschotten van Sigrun aan de stichting zijn verder opgelopen tot  

€172.065,05 
 
In 2009 is €886,00 aan privé-donaties opgehaald en €11.599,52 aan subsidies. In deze 
laatste post is tevens de verkoop van cash4cashu bomen van Geschenk met Verhaal 
verdisconteerd. 
 
5 Samenvatting 

 
5.1 Input 

De fietsenaanvoer van de milieudienst Groningen komt maar niet meer van de grond. 
Ondanks alle moeite van de vrijwilligers van Háparako en de inzet van de bedrijfsleider 
van het ARCG krijgen we het niet voor elkaar de oude afspraken weer te laten gelden. 
 
Er zijn twee transporten gerealiseerd, vooral bestaande uit elektrische apparaten, fietsen 
en 10m3 kantoorbenodigdheden van de materiaaldienst Bergambacht.  
 
In 2009 zijn ca. 400 cashewbomen geplant in oude gaten waar in eerdere jaren al bomen 
zijn geplant, maar die niet zijn aangeslagen.  
 
In februari is eindelijk een begin gemaakt met de bouw van het vrouw- en kindcentrum. 
De rekrutering van de leerlingen is dit jaar overgelaten aan de dorpshoofden van Parako 
en omliggende dorpen. Zodoende zijn er deze keer 9 leerlingen begonnen aan hun 
opleiding tot metselaar, namelijk uit Massala (2), Parako Bokuy (2), Parako Dokura (2), 
Souakuy (2) en Kouna (1). De leerlingen stonden onder supervisie van twee metselaars, 
die beiden hun opleiding bij Háparako genoten hebben.  
Aan het eind van het jaar was het hoofdgebouw voltooid en is begonnen met de bouw 
van het gebouw voor de kinderopvang. 
 
Het dossier voor de tenaamstelling van het projectterrein ligt bij de laatste instantie, de 
burgemeester van Dédougou. Na zijn handtekening kan de overdrachtsbelasting betaald 
worden en is het terrein eindelijk van Fondation Haparako. 
 
5.2 Output 

Er zijn dit jaar 400 cashewbomen geplant. 
 
De vier leerlingen van de fietsenwerkplaats zijn afgezwaaid en hebben naast hun 
certificaat een gereedschapskist meegekregen om zich als zelfstandig ondernemer te 
vestigen in hun dorpen. 
 
Voor de bouw van het vrouw- en kindcentrum is voor een bedrag van €2.067,55 aan 
zand, gravel en bouwstenen bij de dorpelingen gekocht. Dit is voor deze bevolking een 
grote financiële input. 
 
5.3 Effecten op de doelgroep 

Alle medewerkers van Háparako hebben toegang tot gratis reparaties, alleen de 
materiaalkosten worden betaald. Alle medewerkers hebben een fiets voor zichzelf of een 
familielid (op krediet) gekocht. Daarnaast heeft iedereen recht op voorschotten op zijn of 
haar salaris om grote uitgaven te kunnen financieren. Er zijn in de regio geen 
microkredietfaciliteiten, hierbij vervult Háparako een belangrijke taak. 
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De inenting tegen tetanus van alle medewerkers en leerlingen van Fondation Haparako 
heeft een evident effect op hun gezondheid. 
 
In totaal is er een bedrag van €15.951,79 aan salarissen uitbetaald, waarvan €3.001,75 
voor de bouw en €12.950,04 voor de andere werkplaatsen en overhead. De bouw wordt 
hier apart vermeld, aangezien dit geen permanente werkplaats is.  
 
Eind 2009 zijn er, inclusief de leerlingen die immers ook een compensatie krijgen, 25 
mensen in vaste dienst van Fondation Haparako. Hierbij dient aangetekend te worden 
dat daar nog de 9 leerlingen en 2 leraren voor de bouw bijkomen. 
 
De markt van het dorp Parako is sinds de start van Háparako aanzienlijk uitgebreid. Was 
er bij het begin van de activiteiten van Fondation Haparako nog maar één slager op de 
markt die twee tot drie keer per week een dier slachtte, nu zijn er drie slagers die 
dagelijks vers vlees aanbieden. Dit is een duidelijke indicatie dat er meer geld is en de 
welvaart toeneemt in Parako. Er is in 2009 nog een winkel bij gekomen waar tevens 
ontbeten kan worden met koffie en brood. 
 
Bij navraag zegt de lokale bevolking vooral de toename van het aantal fietsen en radio’s 
opvallend te vinden. Verder is een toename van het aantal aanmeldingen voor de lagere 
school waar te nemen. De aanvraag voor een tweede lagere school in Parako die in 2008 
ingediend is bij Fondation Haparako, is in 2009 overbodig geworden omdat er al 
financiering vanuit Frankrijk gevonden is. Er is reeds een begin gemaakt met de bouw 
van drie klaslokalen. 
 
Door de bouwactiviteiten, waarbij bouwstenen gebruikt worden die lokaal uit de 
laterietbodem gehouwen worden, zijn 10 tot 20 mannen van een inkomen voorzien. De 
afname van zand en gravel van de dorpelingen heeft aan zeker 10 man een inkomen 
gegeven.  
 
5.4 Aanbevelingen voor 2010 

• Het vrouw- en kindcentrum zal in 2010 afgebouwd en ingericht worden. 

• De aanbeveling uit voorgaande jaren, aangaande de beheersing van de kredieten, 
blijft staan. Het innen van oude kredieten blijft een probleem. 

• De documenten voor het verkrijgen van de eigendomspapieren van het 
projectterrein zijn in de laatste fase beland. Het wachten is op de handtekening 
van de burgemeester van Dédougou 

• In 2010 zal bekeken moeten worden of de olieperserij nog wel rendabel is. 

• De financiële situatie in Nederland en Burkina Faso zal verbeterd moeten worden.  

• In 2010 zal eindelijk het boorgat geëquipeerd moeten worden en waterleiding 
aangelegd moeten worden. 

• De negatieve en destructieve houding van Konaté Venance zal moeten 
veranderen. Ook de houding van zijn broer, de magazijnbeheerder, zal moeten 
verbeteren. 

• In 2010 zullen Háparako en RSV invulling moeten gaan geven aan de intentie tot 
samenwerken. 

 
 
 
 
Bijlagen: 
I Financieel overzicht Burkina Faso 
II Geïntegreerd financieel overzicht Nederland – Burkina Faso 
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Bijlage I. Financieel overzicht Burkina Faso 

 

Financieel overzicht 2009 
 

 debet  credit 
gebouwen 61.770,96 eigen vermogen 105.834,94 
machines 32.225,50 spaarkas 579,05 
cash4cashu 686,81 tegoed Sigrun 8.920,81 
BIB 8.116,02   
kas 1.657,23 tegoed Bèlèm 133,38 
krediet 13.621,40   
voorschotten 1.704,99 winst 4.314,73 
 119.782,92  119.782,92 
    
Resultaatrekening    
omzet fietsen 2.949,89   
omzet apparaten 5.370,90   
omzet diversen 2.821,70   
omzet vrachtwagen 3.429,12   
omzet lassers 281,63   
omzet metaal 986,66   
omzet overhead 1,52   
omzet olieperserij 4.002,67   
omzet zeepmakerij 1.120,24   
omzet centrale 
magazijn 944,74   
verkoop Ford Transit 615,85   
verkoop DAF 1900-1 762,20   
verkoop DAF 1900-2 1.378,81   
verkoop DAF 1900-3 9.908,54   
verkoop MAN 4.573,17   
verkoop tractor 2 1.524,39   
verkoop tractor 1 304,88   
rentebaten 15,83   
reserves CNSS  606,36   
reserves IUTS 561,54   
subsidies 7.399,52   
materiaal fietsen  542,53  
materiaal apparaten  145,58  
materiaal overhead  904,23  
materiaal vrachtwagen  2.089,09  
materiaal lassers  356,23  
materiaal metaal  250,00  
materiaal olieperserij  7.322,96  
materiaal zeepmakerij  936,63  
cash4cashu  35,94  
salaris fietsen  653,29  
salaris apparaten  2.044,59  
salaris overhead  5.929,49  
salaris vrachtwagen  582,80  
salaris lassers  879,98  
salaris metaal  846,57  
salaris olieperserij  972,88  
salaris zeepmakerij  503,05  
salaris cash4cashu  537,38  
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transportkosten  1.096,82  
algemene kosten  1.078,21  
CNSS werknemers  598,20  
CNSS werkgever  1.777,60  
IUTS betaald  559,42  
bankkosten  166,53  
generator  3.991,04  
importkosten  9.863,57  
advocaatkosten  359,76  
teruggegeven fietsen  175,30  
teruggegeven 
apparaten  45,73  
 49.560,14 45.245,41  
    
nettowinst 4.314,73   
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Bijlage II. Geïntegreerd financieel overzicht Nederland – Burkina Faso 
 

  Debet Credit Saldo Verlies Winst 
10 Gebouwen en terreinen 61.645,20     
30 Cashewbomen 686,81     

 Totaal onroerend goed   62.332,01   
       

100 Inventaris en inrichting 8.931,40     
105 Machines 32.073,06     
110 Afschrijving inventaris en inrichting  7.391,40    
115 Afschrijving machines  8.253,06    

 Totaal inventarissen   25.360,00   
       

200 Computers en printers 649,00     
210 Afschrijving computers en printers  649,00    

 Totaal computers    0,00   
       

300 Auto's 15.052,00     
310 Afschrijving auto's  12.537,00    

 Totaal transportmiddelen   2.515,00   
       
 Totaal materiële activa   90.207,01   
       

705 Algemene reserves 11.754,03     

 
Totaal algemene verplichtingen en 
voorzieningen   11.754,03   

       
900 Kredieten Burkina Faso 13.621,40     
905 Aanbetalingen  579,05    

 Totaal langlopende schulden   13.042,35   
 Totaal rubriek 0 144.412,90 29.409,51 115.003,39   
       
1000 Kas Burkina Faso 1.657,23     
1010 ABN-AMRO 5.298,76     

1030 
Banque International de Burkina 
(BIB) 8.116,02     

1190 Kruisposten  133,38    
 Totaal liquide middelen   14.938,63   
       
1400 Debiteuren: Sigrun Spaans  172.065,05    

 Totaal debiteuren   
-

172.065,05   
       
1670 Vooruit betaalde bedragen      
 Totaal overige schulden   0,00   

 Totaal rubriek 1 15.072,01 172.198,43 
-

157.126,42   
       
2010 Netto lonen 1.704,99     
 Totaal rubriek 2   1.704,99   
       
3000 Voorraad vervoersmiddelen 5.950,00     
 Totaal rubriek 3   5.950,00   
       
 Totaal balans rekeningen 167.139,90 201.607,94 -34.468,04   
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 Winst en verliesrekening   Saldo Verlies Winst 
4010 Salaris fietsen Burkina Faso    653,29  
4011 Salaris apparaten Burkina Faso    2.044,59  
4012 Salaris overhead Burkina Faso    5.929,49  
4013 Salaris vrachtwagen Burkina Faso    582,80  
4015 Salaris lassers Burkina Faso    879,98  
4016 Salaris metaal Burkina Faso    846,57  
4017 Salaris zeepmakerij Burkina Faso    503,05  
4018 Salaris olieperserij Burkina Faso    972,88  
4019 Salaris cash4cashu    537,38  
 Totaal belaste uitkeringen   12.950,03   
       
4030 Ingehouden sociale lasten     1.167,90 

4040 
Af te dragen aan 
bedrijfsvereniging    2.935,22  

 Totaal sociale lasten   1.767,32   
       
4090 Overige personeelskosten      
 Totaal overige personeelskosten   14.717,35 15.885,25 1.167,90 
       
4100 Huur      
4110 Onderhoud onroerend goed      
 Totaal huisvestingskosten   0,00   
       
4200 Reparatie en onderhoud inventaris    3.991,04  
4210 Kleine aanschaffingen    348,55  
 Totaal inventariskosten   4.339,59   
       
4300 Reclame en advertenties    75,00  
4320 Contributies en heffingen    127,74  
4330 Abonnementen      
 Totaal exploitatiekosten   202,74   
       
4400 Belasting en verzekering auto    135,70  
4410 Brandstof auto    124,32  
4420 Onderhoud auto      
4430 Overige autokosten      
 Totaal autokosten   260,02   
       
4500 Telefoonkosten    74,75  
4510 Transport/verscheping    20.020,04  
4525 Advocaatskosten    359,76  

4540 
Drukwerk en 
kantoorbenodigdheden    26,93  

4550 Representatiekosten      
4560 Reis- en verblijfkosten 90%    787,63  
4561 Reis- en verblijfkosten 100%    929,04  
4565 Fiscaal niet aftrekbare kosten      
4590 Overige algemene kosten    1.078,23  
 Totaal algemene kosten   23.276,38   
       
4600 Rente leningen    8.129,40  
4610 Bankrente/bankkosten     39,15 
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4630 Rente en kosten belasting      
4650 Bankkosten    317,42  
 Totaal rente en bankkosten   8.407,67   
       
4700 Afschrijving computerapparatuur      
4710 Afschrijving inventaris en inrichting    500,00  
4720 Afschrijving vervoermiddelen    1.160,00  
4730 Afscrijving machines    500,00  
 Totaal afschrijvingen   2.160,00   
 Totaal rubriek 4   53.363,75 54.570,80 1.207,05 
       
7000 Inkoop materiaal fietsen    542,53  
7001 Inkoop materiaal apparaten    145,58  
7002 Inkoop overhead    904,23  
7003 Inkoop materiaal vrachtwagen    2.089,09  
7004 Inkoop materiaal tractor      
7005 Inkoop materiaal lassers    356,23  
7006 Inkoop materiaal metaal    250,00  
7007 Inkoop materiaal zeepmakerij    936,63  
7008 Inkoop materiaal olieperserij    7.322,96  
7009 Inkoop cash4cashu    35,94  

7010 
Inkoop materiaal centraal 
magazijn      

 Totaal inkopen   12.583,19   
       
8000 Donaties     886,00 
8001 Subsidies     11.599,52 
8002 Omzet fietsen     2.774,59 
8003 Omzet apparaten     5.325,17 
8004 Omzet diversen     2.821,70 
8005 Omzet vrachtwagen     3.429,12 
8007 Omzet lassers     281,63 
8008 Omzet metaal     986,66 
8009 Omzet overhead     1,52 
8012 Boekwinst vervoermiddelen    2.694,66  
8013 Verkoop machines      
8019 Omzet olieperserij     4.002,67 
8020 Omzet zeepmakerij     1.120,24 
8021 Omzet magazijn     944,74 
 Totaal omzet   -31.478,90   
       
 Bruto winst   -18.895,71 15.277,85 34.173,56 
       
 Netto winst   34.468,04 69.848,65 35.380,61 
       
 Totaal generaal 167.139,90 201.607,94  69.848,65 35.380,61 
       
 Winst  -34.468,04   -34.468,04 
 


