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1 Inleiding 
2010 Is een roerig jaar geweest voor Fondation Haparako. In samenwerking met de 
broederorde Religieux de Saint Vincent de Paul (RSV) is het non-formele onderwijs zoals 
dat sinds de oprichting van Fondation Haparako bestond, geüpgraded naar een officieel 
erkende middelbare technische school. Op het Lycée Technique Privé Haparako (LTPH) 
worden vier opleidingen aangeboden: autotechniek, civiele techniek, elektrotechniek en 
metaalconstructie. 
 
Er zijn vier docenten aangenomen voor de technische vakken. Door het grote tekort aan 
gekwalificeerd technisch personeel heeft Haparako er voor gekozen mensen aan te 
nemen die net hun HBO diploma gehaald hebben en ze vervolgens intern te trainen. Alle 
vier de docenten hebben in september een cursus pedagogiek gevolgd bij het “Cercle 
d’Orientation et de Formation” in Dédougou. De algemene vakken worden gegeven door 
docenten van de verschillende middelbare scholen in Dédougou, die op uurbasis werken. 
 
Er hebben zich 60 leerlingen aangemeld voor het eerste jaar. De technische opleidingen 
duren drie jaar, maar aangezien je in Burkina Faso al met een 3 gemiddeld je lagere 
schooldiploma krijgt, is besloten een eerste voorbereidend jaar toe te voegen. In dat 
eerste jaar worden alle leerlingen bijgespijkerd in de algemene vakken Frans, wiskunde, 
natuur- en scheikunde, aardrijkskunde en geschiedenis. Daarnaast krijgen ze ook lessen 
in Engels, wet- en regelgeving, maatschappijleer en sport. Van de 40 lesuren in de week 
krijgen de leerlingen 29 uur algemeen onderwijs en 11 uur technisch onderwijs. Alle 
leerlingen rouleren het eerste jaar over alle vier de opleidingen, om op die manier van 
alle mogelijkheden te “proeven”. Aan het eind van het eerste jaar kunnen ze dan een 
gefundeerde keuze maken voor hun specialisatie en kunnen ze beginnen aan hun 
driejarige technische opleiding. 
 
Om het sociale karakter van LTPH te onderstrepen is het schoolgeld laag gehouden, 
opdat ook de plattelandsbevolking toegang heeft tot middelbaar onderwijs. Daarnaast is 
besloten om jaarlijks maximaal vijf beursstudenten aan te nemen. Dit jaar zijn er drie 
beursstudenten toegelaten: Sama Wobé en Bombiri Legér die al twee jaar op de 
laswerkplaats geleerd hebben en Coulibaly Bounsi, de dochter van één van de 
keukenhulpen. De ouders van alle drie de leerlingen zijn niet in staat het schoolgeld voor 
hun kind op te hoesten. 
 
LTPH heeft een kantine waar de leerlingen elke middag een warme en voedzame maaltijd 
geserveerd krijgen. De eigen bijdrage is 3.000 FCFA (€4,50) per week. De meeste 
leerlingen die in de kantine eten, komen uit Dédougou. De leerlingen uit Parako en 
omliggende dorpen eten tussen de middag thuis. De chef van de kantine is Nignan 
Florence, die eerst het fietsenmagazijn beheerde en zij krijgt hulp van de drie vrouwen 
die voorheen op de olieperserij werkten. 
 
Er zijn 8 latrines gebouwd, 4 voor de meisjes en 4 voor de jongens. Er is ook een 
watertoren gebouwd boven het boorgat dat al in 2008 geboord was. Er is tevens een 
waterleiding aangelegd naar zowel de kantine als de latrines.  
 
De oude werkplaatsen zijn voorlopig nog open om het resterende materiaal te liquideren. 
De olieperserij is gesloten en ook de lasserij werkt nog maar gedeeltelijk, na het ontslag 
van chef Isaï. 
 
Er is een Toyota Hi-lux aangeschaft voor LTPH voor het vervoer van materialen. In 
september is Haparako ook aangesloten op de stadsstroom van de Sonabel in Dédougou. 
 
Er waren weer onlusten veroorzaakt door Konaté Venance, maar die hebben de 
oprichting van LTPH niet kunnen voorkomen. 
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2 Activiteiten in Nederland 
 
2.1 Goedereninzameling 

 
2.2 Transporten 

In 2010 zijn er geen transporten gerealiseerd. Hein Lange, coördinator vrijwilligers in 
Groningen en vrijwilliger van het eerste uur, heeft afscheid genomen. De stagnerende 
fietsenaanvoer en de loze beloftes van de milieudienst Groningen hebben Hein dermate 
gefrustreerd dat hij er de brui aan heeft gegeven. Wij willen Hein hartelijk danken voor 
zijn toewijding en trouwe diensten de afgelopen jaren. 
 
Er werken nu nog twee vrijwilligers, namelijk Henk Evers en Jens Scholten. 
 
2.3 Publiciteit en subsidieaanvragen 

In het jaarverslag 2009 is melding gemaakt van de intentie tot samenwerken tussen 
Fondation Haparako en RSV (Religieux de Saint Vincent de Paul). Begin 2010 was Père 
Bertin, de overste van RSV in Burkina Faso en Ivoorkust, in Europa en gedurende zijn 
verblijf zijn de plannen tot samenwerking verder uitgewerkt. Er is besloten om de 
informele opleidingen die Fondation Haparako in Parako aanbiedt, te upgraden naar 
officieel middelbaar onderwijs. Hiervoor is een subsidieaanvraag ingediend bij het 
Hulsebosch Priorfonds voor €140.000. Deze subsidie is in mei gehonoreerd en dient voor 
de opstart van de officiële MBO opleiding en om de eerste jaren te overbruggen. Zie voor 
de details paragraaf 3.2. 
 
Cash4cashu loopt nog steeds door, evenals de samenwerking met Geschenk met 
Verhaal. In 2010 zijn via de website www.cash4cashu.nl 22 boompjes geplant en via 
Geschenk met Verhaal nog eens 482. Zie voor de details paragraaf 4.10. 
 
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. Gezien de 
veranderingen (zie paragraaf 3.2) heeft Michel echter besloten om aan het eind van 2010 
zijn taak neer te leggen.  
 
Het dossier over de tenaamstelling van het projectterrein op Fondation Haparako is om 
procedurele redenen geweigerd door de burgemeester van Dédougou. Hierbij moet 
echter aangetekend worden dat de burgemeester, Konaté Valentin, uit Parako komt en 
een oom van Venance is. Zolang Valentin burgemeester is zal deze nooit zijn akkoord 
geven. Het is dus wachten tot de volgende verkiezingen, die gepland staan voor 2012. Er 
is nog nooit een burgemeester geweest in Dédougou die een tweede termijn haalde bij 
lokale verkiezingen. Zodra de nieuwe burgemeester is geïnstalleerd, zal het dossier 
opnieuw ingediend worden. 
 
Op voorspraak van RSV is Gnoumou Lucien in maart begonnen bij Haparako. Gnoumou 
en Sigrun hebben er samen voor gezorgd dat de informele opleidingen van Haparako 
geüpgraded werden tot een technische school, die erkend is door de overheid van 
Burkina Faso. Het resultaat is het Lycée Technique Privé Haparako (LTPH). Zie voor de 
details paragraaf 3.2 hieronder. 
 
In april heeft Sigrun ontdekt dat Konaté Venance, samen met Ouikazi, de chauffeur van 
de vrachtwagen, in 2008 zo’n €500 achterovergedrukt heeft. Ze hadden een factuur 
vervalst, de vrachtwagen van Haparako verhuurd en het geld in eigen zak gestoken. Na 
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herhaaldelijke confrontaties met de contracten en zijn handtekening kon Venance niet 
anders dan toegeven dat hij gemalverseerd had. In plaats van zijn verlies te nemen, 
stookte hij het hele dorp op tegen Haparako in het algemeen en Sigrun in het bijzonder. 
De gemoederen laaiden uiteindelijk zo hoog op dat Venance besloot om Sigrun het dorp 
uit te jagen en het project voor onbepaalde tijd te sluiten. Pas na tussenkomst van een 
inderhaast opgericht dorpscomité keerde de rust weer. Het project is alles bij elkaar 
meer dan een week dicht geweest. 
 
In juli is via RSV een nieuwe Toyota Hi-lux gekocht in Duitsland. Sinds we geen 
vrachtwagen meer hebben en ook geen auto, werd het zeer onhandig om de materialen 
naar het project te krijgen. Voor het goed functioneren van de school (zie paragraaf 3.2) 
is een vervoermiddel onontbeerlijk.  
 
In september zijn we eindelijk aangesloten aan de stadsstroom van de Sonabel in 
Dédougou. De aansluitkosten en het abonnement kostten wel het fenomenale bedrag van 
ruim €2.300, maar de maandelijkse kosten zullen drastisch zakken vergeleken met de 
generator. 
 
3.2 Bouwactiviteiten 

In mei was de bouw van het kinderdagverblijf, dat bij het vrouw- en kindcentrum hoort, 
voltooid. De nieuwe lokalen zijn geïntegreerd in LTPH en doen dienst voor de praktijk- en 
theorielessen van de vier technische opleidingsrichtingen. De eindrapportage is naar 
Wilde Ganzen gestuurd en geaccepteerd. 
 

In juni is de watertoren gebouwd boven het boorgat dat al in 
2008 geboord was. Dankzij de kundige supervisie van Gnoumou 
staat er nu een watertank van 3 m3 op een solide bouwwerk en 
is er waterleiding aangelegd.  
 
 
Om toestemming te krijgen voor de opening van LTPH moesten 
er 8 latrines gebouwd worden, 4 voor de meisjes en 4 voor de 
jongens. De latrines bevinden zich boven een septic tank van 
ruim 100 m3 met speciale externe toegangen om het te kunnen 
leegpompen. Er is tevens waterleiding aangelegd, zodat 
iedereen zijn handen kan wassen, voor en na de behoefte. 
 
Tegelijkertijd met de bouw van de latrines is de kantine 
afgebouwd en ingericht. Het gebouw van de kantine was al 
gedeeltelijk gebouwd en deed dienst als theorieruimte voor de 
cursussen die de zeepmakerij geeft aan vrouwengroepen. Er is 
een voorraadruimte gecreëerd, een opslagruimte voor de potten 
en pannen en er is een houtfornuis gemetseld.  
 

Alle bouwactiviteiten waren voltooid voor het begin van het schooljaar op 4 oktober. 
 
3.3 Fietsenwerkplaats 

De fietsenvoorraad begint langzaamaan te slinken en ook de reserveonderdelen zijn zo 
goed als op. De onderdelen worden nu op de markt in Dédougou gekocht, waardoor de 
winst van de fietsenwerkplaats geringer is dan in voorgaande jaren. Coulibaly Karafa 
staat er sinds half 2009 alleen voor. Aangezien we LTPH wilden opzetten, was het niet 
opportuun nieuwe leerlingen aan te nemen.  
 
De jaaromzet over 2010 was 1.775.650 FCFA (€2.706,78). Na aftrek van alle kosten 
heeft de fietsenwerkplaats een winst van 828.322 FCFA (€1.262,69) gemaakt. Van de 
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reparaties is het bandenplakken de belangrijkste service, er worden ook banden van 
auto’s en motoren geplakt. 
 
De fietsenwerkplaats zal in 2011 gesloten worden om ruimte te maken voor LTPH.  
 
3.4 Elektrotechniekwerkplaats 

Doordat er in 2010 geen transport gerealiseerd is, is de voorraad elektrische apparaten 
flink geslonken. De verkopen in de winkel in Dédougou, die in 2009 geopend is, vielen 
tegen en konden de kosten van huur en salarissen niet opbrengen. Dakuyo Christian, die 
de elektrotechniekwerkplaats in Parako overgenomen heeft van Paré Achilles, is 
meerdere malen op diefstal betrapt en heeft in 2010 twee officiële waarschuwingen 
gehad.  
 
Vanwege alle problemen heeft de elektrotechniekwerkplaats voor het eerst sinds zijn 
ingebruikname verlies gedraaid. De jaaromzet was 1.253.650 FCFA (€1.911,06). Na 
aftrek van alle kosten bleef een verlies van 458.122 FCFA (€698,36) over. 
 
De elektrotechniekwerkplaats is in 2010 nog open gehouden om de resterende apparaten 
te verkopen. Tevens fungeerde Christian als computerreparateur. In 2011 zal deze 
werkplaats gesloten worden. 
 
3.5 Laswerkplaats 

De hoeveelheid werk voor derden voor de laswerkplaats viel ook in 2010 tegen. Chef Isaï 
heeft samen met zijn twee leerlingen Legér en Wobé vooral gewerkt voor Haparako zelf. 
Alle ramen, deuren en de dakconstructie voor de nieuwe gebouwen zijn door de 
laswerkplaats zelf gemaakt.  
 
Chef Sama Isaï heeft in september ontslag genomen en is aan een onderwijzersopleiding 
begonnen. Zijn twee leerlingen, die na twee jaar nog geen volleerde lassers waren, zijn 
doorgestroomd naar LTPH. Beide oud-leerlingen, Bombiri Legér en Sama Wobé, hebben 
een studiebeurs. 
 
De kleine reparaties zullen in de toekomst door Bernard van de metaalbewerking worden 
uitgevoerd. Wanneer er in de toekomst weer ramen, deuren, tafels of kasten gelast 
moeten worden, zal de docent metaalconstructie gevraagd worden dit tegen extra 
betaling te doen. 
 
De jaaromzet van de laswerkplaats was 685.075 FCFA (€1.044,32). Na aftrek van alle 
kosten laat de laswerkplaats een klein verlies van 187.991 FCFA (€286,57) zien.  
 
3.6 Metaalbewerkingwerkplaats 

Door de kapotte draaibank heeft Thiahoun Bernard niet veel kunnen werken in zijn 
metaalbewerkingwerkplaats. Na het vertrek van Isaï van de laswerkplaats heeft Bernard 
ook deze werkplaats bemand. De metaalbewerkingwerkplaats heeft een jaaromzet van 
162.000 FCFA (€246,95). Na aftrek van de materiaal- en salariskosten blijft een verlies 
van 768.103 FCF (€1.170,89) over. In 2011 zal bekeken moeten worden of er een 
nieuwe werkbank aangeschaft zal worden of dat de metaalbewerkingwerkplaats gesloten 
gaat worden. 
 
3.7 Vrachtwagen 

De rode DAF is verkocht aan onze chauffeur Ouikazi en zal in termijnen afbetaald 
worden. Bij de Scania is vóór ingebruikname het luchtveringsysteem vervangen door 
bladveren. In april heeft Ouikazi een groot ongeluk veroorzaakt in Koudougou, waarna de 
vrachtwagen total-loss was. Gelukkig heeft de verzekering alle gemaakte schade 
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afgehandeld. Ook konden we de vrachtwagen nog tegen schrootprijs verkopen. Ouikazi is 
op staande voet ontslagen, zonder ontslagpremie.  
 
In de vier maanden dat de vrachtwagen heeft gereden, heeft deze een omzet van slechts 
360.000 FCFA (€548,78) gedraaid. Door de salariskosten en vervanging van het 
luchtveringsysteem bleef uiteindelijk een verlies van 1.149.969 FCFA (€1.753,00) over. 
Vanaf april 2010 heeft Fondation Haparako geen vrachtwagen meer rijden. 
 
3.8 Zeepmakerij  

Chef Zerbo heeft in 2010 een training in Bobo-Dioulasso gehad, waar hij geleerd heeft 
om naast toiletzeep ook shampoo, body lotion, azijn, bleekwater en vloeibare zeep te 
maken. Vooral de shampoo en vloeibare zeep verkopen goed in de winkel van Haparako 
in Dédougou. De zeepmakerij van Haparako is ook de exclusieve leverancier van 
toiletzeepjes voor Hotel Zind Naaba in Dédougou. 
 
Ondanks al deze kleine succesjes is het ook in 2010 niet gelukt om de zeepmakerij 
rendabel te krijgen. Bij een jaaromzet van 824.650 FCFA (€1.257,09) heeft de 
zeepmakerij een verlies geleden van 1.843.988 FCFA (€2.810,96).  
 
3.9 Olieperserij 

Ondanks alle moeite en investeringen is het ons niet gelukt om de olieperserij rendabel 
te maken. In 2010 is besloten de olieperserij te sluiten. Chef Zerbo is permanent 
overgestapt naar de zeepmakerij en de vrouwen zijn verdeeld over de kantine en de 
zeepmakerij. Er zal in 2011 gekeken worden of de machinerie verkocht dan wel verhuurd 
kan worden. 
 
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 2009, vlak voor de regentijd, heeft Zackaria bijna 500 kwekelingen 
geplant, waarvan er in 2010 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 2010 zijn nog eens 300 
boompjes geplant. In de oude gaten waar in voorgaande jaren de cashewboompjes het 
niet gered hebben, zijn dit jaar eucalyptusbomen geplant.  
 
4 Lycée Technique Privé Haparako (LTPH) 
4.1 Oprichting 

In eerste instantie wilden Haparako en RSV een technische school met zes 
opleidingsrichtingen oprichten, maar na verloop van tijd bleek dat te ambitieus. 
Bovendien zou het ministerie van middelbaar onderwijs (Ministère des Enseignements 
Secondaire Superieur (MESS)) de aanvraag voor zes opleidingen nooit goedkeuren voor 
een beginnende school. Om die reden is besloten te beginnen met vier opleidingen en in 
de toekomst te bezien of uitbreiding mogelijk en wenselijk is. De vier opleidingsrichtingen 
zijn: 
- Autotechniek 
- Civiele techniek 
- Elektrotechniek 
- Metaalconstructie 
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Het dossier voor de opening van LTPH bestond uit de volgende documenten die vanaf 
maart vergaard zijn: de aanvraag, tekeningen van alle ruimtes, plattegrond van het hele 
schoolterrein, financiële ramingen, eigendomspapieren van de grond, verklaring van de 
oprichters om zich te onderwerpen aan de wetten en regels van Burkina Faso, verklaring 
van de bank, hygiëneverklaring, keuringsrapporten van de gebouwen van de regionale, 
provinciale en centrale inspecties van MESS, verklaring van goed gedrag van de 
oprichters door de politie, lijsten van gereedschappen, machines en lesmaterialen, een 
dossier van de schooldirecteur, een dossier van de onderwijsdirecteur en de 
erkenningpapieren van Fondation Haparako als NGO in Burkina Faso. 
 
In mei is begonnen met de bouw van de latrines en de kantine (zie paragraaf 3.3) en het 
aanleggen van de sportvelden.  
 
Op 24 juni gaf het ministerie toestemming voor de oprichting van een middelbare school 
middels koerier n° 000878 MESS/SG/DGSTP. Op 13 oktober gaf datzelfde ministerie een 
voorlopige toestemming voor de opening van een middelbare school middels koerier  
n° 001731 MESS/SG/DGSTP, waarmee LTPH een feit is. LTPH is de enige technische 
middelbare school in het noordwesten van Burkina Faso, een gebied zo groot als heel 
Nederland. 
 
In november is het oudercomité geïnstalleerd, bestaande uit vijf ouders. Alle ouders 
dragen 2.000 FCFA (€3,-) bij aan het functioneren van het oudercomité. Dit geld wordt 
door LTPH geïnd, gelijk met het schoolgeld. Oudercomités zijn verplicht, maar ook 
belangrijk in Burkina Faso. Ze helpen de schooldirectie bij het organiseren van sociale 
evenementen en nemen vaak de kantine over. 
 
4.2 Leerlingen 

Middels radiospotjes op de drie radiozenders in Dédougou, 
communiqués in kerken en moskeeën en aanplakbiljetten 
werd de bevolking geïnformeerd over de nieuwe school in 
Parako. In eerste instantie was besloten om maximaal 50 
leerlingen aan te nemen, maar de aanvraag was zo groot dat 
er uiteindelijk 60 leerlingen zijn begonnen aan hun eerste 
jaar. Van de 60 leerlingen, waaronder 9 meisjes, kwamen er 
42 direct van de lagere school, 4 hadden één jaar 
middelbaar onderwijs gedaan, 7 kwamen van de tweede 

klas, 3 van de derde en 4 leerlingen hadden al vier jaar middelbare school gedaan. 
 
De technische opleidingen duren drie jaar, maar aangezien je in Burkina Faso al met een 
3 gemiddeld je lagere schooldiploma krijgt, is besloten een eerste voorbereidend jaar toe 
te voegen. In dat eerste jaar worden alle leerlingen bijgespijkerd in de algemene vakken 
Frans, wiskunde, natuur- en scheikunde, aardrijkskunde en geschiedenis. Daarnaast 
krijgen ze ook lessen in Engels, wet- en regelgeving, maatschappijleer en sport. Van de 
40 lesuren in de week krijgen de leerlingen 29 uur algemeen onderwijs en 11 uur 
technisch onderwijs. Alle leerlingen rouleren het eerste jaar over alle vier de opleidingen 
om op die manier van alle mogelijkheden te “proeven”. Aan het einde van het eerste jaar 
kunnen ze dan een gefundeerde keuze maken voor hun specialisatie en kunnen ze 
beginnen aan hun driejarige technische opleiding. Vanaf het schooljaar 2011-2012, 
wanneer de eerste lichting leerlingen aan het technische onderwijs gaat beginnen, 
kunnen leerlingen die al drie jaar middelbare school achter de rug hebben direct 
instromen in het eerste technische jaar en hoeven geen voorbereidend jaar te doen. 
 
Na voltooiing van de vier jaar en na het behalen van het examen hebben de leerlingen 
het niveau CAP (Certificat d’Aptitude Professionnel), hetgeen overeenkomt met het MBO 
in Nederland. 
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4.3 Beursstudenten 

Om het sociale karakter van LTPH te onderstrepen is het schoolgeld laag gehouden opdat 
ook de plattelandsbevolking toegang heeft tot middelbaar onderwijs. Daarnaast is 
besloten om jaarlijks maximaal vijf beursstudenten aan te nemen. Deze beursstudenten 
krijgen hun schoolgeld betaald via een speciaal fonds uit Nederland. Zij moeten echter na 
voltooiing van hun opleiding de beurs terugbetalen en op die manier het beurssysteem in 
stand houden. Van de terugbetaalde beurzen kunnen dan weer nieuwe beurzen gegeven 
worden. 
 
Dit jaar zijn er drie beursstudenten toegelaten: Sama Wobé en Bombiri Legér die al twee 
jaar op de laswerkplaats geleerd hebben en Coulibaly Bounsi, de dochter van één van de 
keukenhulpen. De ouders van alle drie de leerlingen zijn niet in staat het schoolgeld voor 
hun kind op te hoesten. 
 
4.4 Personeel 

De schooldirecteur is Gnoumou Lucien, die ondernemer is en zelf het niveau CAP heeft. 
De onderwijsdirecteur is broeder Yapi Camille van RSV, die voor één jaar bij LTPH 
geplaatst is.  
 

In Burkina Faso beslaat technisch onderwijs slechts 4,3% van 
het middelbare onderwijs. Er is hierdoor een groot tekort aan 
goed gekwalificeerd personeel en voor een beginnende school 
in de provincie is het ondoenlijk onderwijzers te vinden. LTPH 
heeft om die reden besloten leerkrachten te werven onder de 
leerlingen die vers van het HBO afkomen en ze intern op te 
leiden. Er zijn drie docenten uit Ouagadougou en één docent 
uit Bobo-Dioulasso gerekruteerd: 

- Autotechniek: Kaboré Issouffou 
- Civiele techniek: Kagambega Edouard 
- Elektrotechniek: Ouedraogo Lassina 
- Metaalconstructie: Ouedraogo Azizou 
 
Alle vier de docenten hebben in september een cursus pedagogiek gevolgd bij het “Cercle 
d’Orientation et de Formation” in Dédougou.  
 
Het algemene onderwijs wordt gegeven door docenten van de verschillende middelbare 
scholen in Dédougou, die op uurbasis werken. 
 
4.5 Kantine 

LTPH beschikt over een kantine waar de leerlingen elke dag een warme, voedzame 
maaltijd tussen de middag kunnen eten. Uiteraard kan het onderwijzend en ander 
personeel ook mee-eten. Van de zes maaltijden per week wordt er twee keer rijst met 
pinda- of groetensaus geserveerd, twee keer bonen en twee keer spaghetti. De eigen 
bijdrage per leerling bedraagt 3.000 FCFA (€4,50) per week. Het zijn vooral de leerlingen 
uit Dédougou die in de kantine eten, het merendeel van de leerlingen uit Parako en 
omliggende dorpen gaat tussen de middag naar huis om te eten. 
 
Nignan Florence, die voorheen het fietsenmagazijn beheerde, is hoofd van de kantine 
geworden en drie van de dames van de olieperserij zijn haar keukenhulpen geworden.  
 
Op veel scholen in Burkina Faso neemt het oudercomité de verantwoordelijkheid voor de 
kantine op zich. Dit eerste jaar doet LTPH de kantine nog in eigen beheer, in volgende 
jaren zal gekeken worden wie het beste de kantine kan beheren. 
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5 Financiële verantwoording 
 
5.1 Balans Burkina Faso 

Dankzij de subsidie van €140.000 van het Hulsebosch Prior Fonds, waarvan €30.000 
overgemaakt is naar Burkina Faso, en een schenking van Stichting Kinderen in Koubri 
van €15.000 hebben we 2010 positief afgesloten met een nettowinst van €18.977,13.  

 
De grootste uitgavenposten zijn uiteraard de bouwkosten voor de watertoren, latrines, de 
kantine en het kinderdagverblijf van €25.880. Het dossier om LTPH te beginnen en het 
gereedmaken van de leslokalen was nog eens bijna €5.000. Het aansluiten van de 
stadsstroom van de Sonabel in september heeft ruim €2.300 gekost. Pas volgend jaar is 
te zien of de stroomkosten gereduceerd zijn ten aanzien van de generator. 
 
De omzetcijfers van de werkplaatsen zijn in 2010 stukken lager dan in andere jaren. Dit 
is te verklaren door de verschuiving van de focus van reparatie en verkoop van goederen 
binnen non-formeel onderwijs naar de oprichting van een officieel erkende technische 
school. De werkplaatsen hebben we open gehouden om de resterende materialen te 
liquideren en oplossingen te zoeken voor het personeel. Na aftrek van alle kosten voor 
materiaal, salarissen en geretourneerde goederen, hebben slechts de fietsenwerkplaats 
en diversen een positief resultaat laten zien van respectievelijk €1.262,69 en €1.323,74. 
Alle andere werkplaatsen hebben in 2010 verlies gedraaid; de elektrotechniekwerkplaats 
€698,36, de vrachtwagen €1.753,00, de metaalbewerkingwerkplaats €1.170, 89, de 
lasserij €286,57 en de zeepmakerij €2.810,96. De olieperserij is gesloten, maar het 
repareren voor de verkoop kostte €312,04.  
De verkoop van vrachtwagens heeft slechts €9.527,02 opgeleverd. 
 
De uitstaande kredieten zijn ook dit jaar weer lager dan in 2009, namelijk €12.786,80. 
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 toegenomen, namelijk naar 
€4.312,46, waarvan €3.125,00 een lening aan RSV is om de inklaring en verzekering van 
de Toyota Hi-lux te betalen. 
De post “spaarkas”, die de mogelijkheid tot sparen geeft aan de werknemers van 
Haparako, is iets gedaald naar €544,97. 
 
5.2 Geïntegreerde balans Nederland – Burkina Faso 

Rubriek 0: 
10 Gebouwen; toename t.o.v. 2009 door bouw watertoren, kantine, latrines en 

kinderdagverblijf 
300 Auto’s; toename door aanschaf Toyota Hi-lux 
 
Rubriek 1: 
1010 ABN-AMRO; €100.000 is op een spaarrekening gestort 
1400 De voorschotten van Sigrun aan de stichting zijn verder opgelopen tot  

€182.639,53 
 
In 2010 is €726,00 aan privédonaties opgehaald en €157.907,59 aan subsidies. In deze 
laatste post zijn tevens de verkoop van cash4cashu bomen van Geschenk met Verhaal 
verdisconteerd. 
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6 Samenvatting 
 
6.1 Input 

Er is een subsidie van €140.000 van het Hulsebosch Prior Fonds verkregen, waarmee de 
opstartfase en de eerste jaren van de technische school gefinancierd kunnen worden. 
 
Er is een samenwerking aangegaan met de broederorde Religieux de Saint Vincent de 
Paul (RSV). Door deze samenwerking zal de invloed vanuit Nederland langzaamaan 
afnemen en zullen de activiteiten van Háparako steeds meer door de Burkinabé zelf 
georganiseerd en gemanaged worden. Op die manier wordt het van een Noord-Zuid 
project een Zuid-Zuid project. 
 
Vanaf maart is met de komst van schooldirecteur Gnoumou Lucien een begin gemaakt 
met het dossier voor de opening van een officieel erkende technische school in Parako. 
Op 13 oktober kregen we de toestemming van het ministerie van middelbaar onderwijs. 
Hiermee is het Lycée Technique Privé Haparako (LTPH) een feit. LTPH is de enige 
technische middelbare school in het noordwesten van Burkina Faso, in een gebied zo 
groot als heel Nederland. 
 
In 2010 zijn ca. 300 cashewbomen geplant en in de oude gaten, waar in voorgaande 
jaren de cashewboompjes het niet gered hebben, zijn dit jaar eucalyptusbomen geplant. 
 
In mei was de bouw van het kinderdagverblijf dat bij het vrouw- en kindcentrum hoort, 
voltooid. De nieuwe lokalen zijn geïntegreerd in LTPH en doen dienst voor de praktijk- en 
theorielessen van de vier technische opleidingsrichtingen. In juni is de watertoren 
gebouwd boven het boorgat dat al in 2008 geboord was en is er waterleiding aangelegd. 
Om toestemming te verkrijgen voor de opening van LTPH moesten er 8 latrines gebouwd 
worden, 4 voor de meisjes en 4 voor de jongens. Tegelijkertijd met de bouw van de 
latrines is de kantine afgebouwd en ingericht.  
 
6.2 Output 

Er zijn dit jaar 300 cashewbomen geplant. 
 
De eerste technische school in het noordwesten van Burkina Faso is opgericht, met vier 
opleidingsrichtingen.  
 
60 Leerlingen zijn begonnen aan hun eerste voorbereidende jaar.  
 
RSV heeft Yapi Camille voor een jaar uitgeleend aan LTPH als onderwijsdirecteur. De vier 
docenten voor de technische vakken zijn gerekruteerd in Ouagadougou en Bobo-
Dioulasso. Alle vier de docenten hadden net hun HBO diploma gehaald en zijn intern 
opgeleid met pedagogiekcursussen. 
 
6.3 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. 
 
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 €20.055,39 aan salarissen uitbetaald, waarvan €3.076,11 
voor de bouw en €16.979,28 voor LTPH, de andere werkplaatsen en overhead. De bouw 
wordt hier apart vermeld, aangezien dit geen permanente werkplaats is.  
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Eind 2010 zijn er 18 mensen in vaste dienst van Fondation Haparako en er is nog één 
leerling. 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 2-3 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 dat de welvaart 
toeneemt in Parako.  
 
Door de bouwactiviteiten, waarbij bouwstenen gebruikt worden die lokaal uit de 
laterietbodem gehouwen worden, zijn 10-20 mannen van een inkomen voorzien. De 
afname van zand en gravel van de dorpelingen heeft aan zeker 10 man een inkomen 
gegeven. Het graven van de septic tank voor de latrines en alle greppels voor de 
waterleidingen en elektriciteitskabels heeft nogmaals werk verschaft aan zo’n 10 man. 
 
6.4 Aanbevelingen voor 2011 

• De aanbeveling uit voorgaande jaren, aangaande de beheersing van de kredieten, 
blijft staan. Met de overstap naar LTPH zal het innen van oude kredieten ter hand 
genomen moeten worden. 

• De burgemeester van Dédougou heeft geweigerd de documenten voor het 
verkrijgen van de eigendomspapieren van het projectterrein te tekenen. Het 
wachten is op verkiezingen in 2012 zodat de procedure hervat kan worden. 

• In 2010 is de olieperserij gesloten en in 2011 zal bekeken moeten worden of de 
machinerie verkocht of verhuurd kan worden. 

• In 2011 zal gekeken worden of er uitbreiding van de hoeveelheid opleidingen van 
LTPH. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2010 

    
 debet  credit 

gebouwen 87.651,39 eigen vermogen 110.149,67 
machines 32.225,50 spaarkas 544,97 
cash4cashu 686,81 tegoed Sigrun 8.920,81 
bank 904,65 tegoed Achilles 38,11 
kas 196,46 tegoed Bèlèm 133,38 
krediet 12.786,80   
voorschotten 4.312,46 winst 18.977,13 
 138.764,07  138.764,07 
    
Resultaatrekening    
omzet fietsen 2.706,78   
omzet apparaten 1.911,05   
omzet diversen 1.323,74   
omzet vrachtwagen 548,78   
omzet lassers 1.044,32   
omzet metaal 246,95   
omzet overhead 24,81   
omzet zeepmakerij 1.257,09   
omzet centrale 
magazijn 105,18   
omzet LTPH 3.967,23   
omzet kantine 419,82   
verkoop Ford Transit 761,74   
verkoop DAF 1900-1 1.524,43   
verkoop Scania 6.859,76   
verkoop MAN 381,10   
verkoop tractor 1 533,54   
rentebaten 7,38   
reserves CNSS  740,46   
reserves IUTS 808,90   
2% inhouding 10,06   
subsidies 14.533,59   
overmaking uit NL 29.998,03   
materiaal fietsen  876,68  
materiaal apparaten  364,63  
materiaal overhead  4.055,46  
materiaal vrachtwagen  2.107,20  
materiaal lassers  655,30  
materiaal metaal  579,27  
materiaal olieperserij  312,04  
materiaal zeepmakerij  2.643,16  
materiaal LTPH  4.853,84  
materiaal kantine  1.445,54  
cash4cashu  4,57  
salaris fietsen  567,42  
salaris apparaten  2.016,12  
salaris overhead  6.267,15  
salaris vrachtwagen  194,58  
salaris lassers  675,60  
salaris metaal  838,57  
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salaris zeepmakerij  1.463,76  
salaris cash4cashu  561,29  
salaris LTPH  4.048,74  
salaris kantine  346,05  
transportkosten  857,00  
algemene kosten  940,52  
Sonabel  2.878,70  
CNSS werknemers  748,61  
CNSS werkgever  1.774,04  
IUTS betaald  750,76  
2% inhouding betaald  7,80  
vakantiegeld  1.717,42  
bankkosten  90,66  
generator  4.282,00  
belastingconsulent  571,65  
BTW afdracht 2007-
2009  527,12  
winkel Ddg  504,75  
teruggegeven 
apparaten  209,60  
 69.714,73 50.737,59  
    
nettowinst 18.977,13   
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Bijlage II. Geïntegreerd financieel overzicht Nederland – Burkina Faso 
 

 FINANCIEEL OVERZICHT 2010      
  Debet Credit Saldo Verlies Winst 

10 Gebouwen en terreinen 87.525,63     
30 Cashewbomen 686,81     

 Totaal onroerend goed   88.212,44   
       

100 Inventaris en inrichting 8.931,40     
105 Machines 32.073,06     
110 Afschrijving inventaris en inrichting  7.891,40    
115 Afschrijving machines  14.173,06    

 Totaal inventarissen   18.940,00   
       

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

 Totaal computers    0,00   
       

300 Auto's 32.452,00     
310 Afschrijving auto's  16.212,00    

 Totaal transportmiddelen   16.240,00   
       
 Totaal materiële activa   123.392,44   
       

705 Algemene reserves 46.222,07     

 
Totaal algemene verplichtingen en 
voorzieningen   46.222,07   

       
900 Kredieten Burkina Faso 12.786,80     
905 Aanbetalingen  583,08    

 Totaal langlopende schulden   12.203,72   
 Totaal rubriek 0 221.326,77 39.508,54 181.818,23   
       
1000 Kas Burkina Faso 196,46     
1010 ABN-AMRO 59.33.53.870 100.000,00     
1030 ABN-AMRO 44.33.12.206 794,69     
1030 Banque International de Burkina (BIB) 904,65     
1190 Kruisposten  133,38    
 Totaal liquide middelen   101.762,42   
       
1400 Debiteuren: Sigrun Spaans  182.639,53    

 Totaal debiteuren   
-

182.639,53   
       
1670 Vooruit betaalde bedragen 427,10     
 Totaal overige schulden   427,10   
 Totaal rubriek 1 102.322,90 182.772,91 -80.450,01   
       
2010 Netto lonen 4.312,46     
 Totaal rubriek 2   4.312,46   
       
3000 Voorraad vervoersmiddelen 5.950,00     
 Totaal rubriek 3   5.950,00   
       
 Totaal balans rekeningen 327.962,13 222.281,45 105.680,68   
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 Winst en verliesrekening   Saldo Verlies Winst 
4001 Vakantiegeld    1.717,42  
4008 Salaris kantine    346,05  
4009 Salaris LTPH    4.048,74  
4010 Salaris fietsen Burkina Faso    567,42  
4011 Salaris apparaten Burkina Faso    2.016,12  
4012 Salaris overhead Burkina Faso    6.267,15  
4013 Salaris vrachtwagen Burkina Faso    194,58  
4015 Salaris lassers Burkina Faso    675,60  
4016 Salaris metaal Burkina Faso    838,57  
4017 Salaris zeepmakerij Burkina Faso    1.463,76  
4019 Salaris cash4cashu    561,29  
 Totaal belaste uitkeringen   18.696,70   
       
4030 Ingehouden sociale lasten     1.559,42 
4040 Af te dragen aan bedrijfsvereniging    3.281,21  
 Totaal sociale lasten   1.721,79   
       
4090 Overige personeelskosten      
 Totaal overige personeelskosten   20.418,49 21.977,91 1.559,42 
       
4100 Huur    504,75  
4110 Onderhoud onroerend goed      
4120 Energie    2.878,70  
 Totaal huisvestingskosten   3.383,45   
       
4200 Reparatie en onderhoud inventaris    4.282,00  
4210 Kleine aanschaffingen    518,95  
 Totaal inventariskosten   4.800,95   
       
4300 Reclame en advertenties    89,25  
4320 Contributies en abonnementen    82,78  
 Totaal exploitatiekosten   172,03   
       
4400 Belasting en verzekering auto      
4410 Brandstof auto      
4420 Onderhoud auto      
4430 Overige autokosten      
 Totaal autokosten   0,00   
       
4500 Telefoonkosten    36,71  
4510 Transport/verscheping    1.866,39  
4525 Advocaatkosten    571,65  
4540 Drukwerk en kantoorbenodigdheden    109,78  
4550 Representatiekosten      
4560 Reis- en verblijfkosten 73,5%    483,55  
4561 Reis- en verblijfkosten 100%    238,90  
4565 Fiscaal niet aftrekbare kosten      
4590 Overige algemene kosten    1.467,65  
 Totaal algemene kosten   4.774,63   
       
4600 Rente leningen    8.651,33  
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4610 Bankrente/bankkosten     7,38 
4620 Rente spaarrekening     427,10 
4630 Rente en kosten belasting      
4650 Bankkosten    548,79  
 Totaal rente en bankkosten   8.765,64   
       
4700 Afschrijving computerapparatuur      
4710 Afschrijving inventaris en inrichting    500,00  
4720 Afschrijving vervoermiddelen    1.160,00  
4730 Afschrijving machines    5.920,00  
 Totaal afschrijvingen   7.580,00   
 Totaal rubriek 4   49.895,19 51.889,09 1.993,90 
       
7000 Inkoop materiaal fietsen    876,68  
7001 Inkoop materiaal apparaten    364,63  
7002 Inkoop overhead    4.055,46  
7003 Inkoop materiaal vrachtwagen    2.107,20  
7005 Inkoop materiaal lassers    655,30  
7006 Inkoop materiaal metaal    579,27  
7007 Inkoop materiaal zeepmakerij    2.643,16  
7008 Inkoop materiaal olieperserij    312,04  
7009 Inkoop cash4cashu    4,57  
7010 Inkoop lesmateriaal/boeken    4.955,59  
7011 Inkoop kantine    1.445,54  
 Totaal inkopen   17.999,44   
       
8000 Donaties     726,00 
8001 Subsidies     157.907,59 
8002 Omzet fietsen     2.706,78 
8003 Omzet apparaten     1.701,45 
8004 Omzet diversen     1.323,74 
8005 Omzet vrachtwagen     548,78 
8007 Omzet lassers     1.044,32 
8008 Omzet metaal     246,95 
8009 Omzet overhead     24,81 
8012 Boekwinst vervoermiddelen     1.595,57 
8013 Verkoop machines      
8019 Omzet olieperserij      
8020 Omzet zeepmakerij     1.257,09 
8021 Omzet magazijn     105,18 
8022 Omzet lesgelden LTPH     3.967,23 
8023 Omzet kantine     419,82 

 Totaal omzet   
-

173.575,31   

 Bruto winst   
-

155.575,87 17.999,44 173.575,31 
       

 Netto winst   
-

105.680,68 69.888,53 175.569,21 
       
 Totaal generaal 327.962,13 222.281,45  69.888,53 175.569,21 
       
 Winst  105.680,68   105.680,68 
 


