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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.  
 
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 om zich als zelfstandig 
ondernemer te kunnen vestigen.  
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. 
 
Met dank aan stichting Kinderen in Koubri 
hebben we eindelijk het Vrouw- en 
kindcentrum kunnen realiseren. Half 2010 
zullen de naai-, weef- en printwerkplaatsen 
functioneel zijn, even als de werkplaats voor 
het drogen van vlees, groente en fruit en een 
school en kinderdagverblijf 
 
Technische school 
In 2009 zijn we een samenwerking 
aangegaan met de lokale organisatie RSV, die 
Haparako over gaan nemen. Zo gaat een 
Noord-Zuid project over in een Zuid-Zuid 
project.  
 
Vanaf september 2010 zal ons  training -
centrum omgevormd worden naar een 
technische school. Daar gaan we 
plattelandsjongeren tot zelfstandige micro-
ondernemers opleiden, in dezelfde filosofie 
als voorheen, maar dan eindelijk ook met 
basisonderwijs, als schrijf-, lees- en 
rekenlessen. Bovendien zullen er 
computergebruikcursussen en 
managementcursussen voor kleine 
ondernemers gegeven worden. Zodoende 
blijven we micro-ondernemers opleiden, die 
zelfstandig hun vak uit kunnen oefenen. 
 
Hierna een overzicht van de praktijkruimtes: 

Fietsenwerkplaats 

 
Apparatenwerkplaats 

 
 
Metselaarsopleiding 
 

Laswerkplaats 



Metaalbewerking 

 
Zeepmakerij 

 
Olieperserij 

 
Vrouw- en kindcentrum 

 
Cash4cashu 
 
In september 2006 startte stichting Háparako 
haar wervingsactie Cash4cashu voor een 
cashewplantage in Parako. In het eerste 
seizoen zijn 1600 boompjes geplant, die 
echter allemaal gecrepeerd zijn vanwege laks 
opzicht. De plantageopzichter is in 2007 
vervangen door Sama Zackaria die samen 

met zijn vrouw met hart en ziel zorg draagt 
voor de nieuwe boompjes. Sindsdien zijn er 
elk jaar 500 jonge cashewbomen geplant. In 
2009 zijn er in de gaten waar al 2 jaar
cashewbomen wilden aangroeien 600 
eucalyptusbomen geplant. Alles bij elkaar zij
er nu zo tegen de 2000 bomen gepl
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Zackaria en zijn vrouw; cashewplantage 
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Hij heeft ondertussen een eigen huis op de 
plantag
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Stichting Háparako 
Kromme Mijdrechtstra
1079 KP Amsterdam 
Telefoon: 020-6449877 of 06-474
Mail: info@hapar  

Bank: 44.33.12.206 ABN-AMRO te Arnhem 
KvK: 02078670 
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