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NIEUWSBRIEF 
 
Het jaar 2005 was een zwaar jaar voor 
het project in Parako en dat komt 
hoofdzakelijk door de droogte van het 
jaar ervoor, waardoor er in 2005 ook in 
Burkina Faso hongersnood heerste. Het 
regenseizoen van 2004 begon te laat en 
eindigde te vroeg, waardoor de 
maïsoogst geheel mislukte en ook de 
gierst minder opleverde dan normaal. 

Het gevolg waren grote tekorten op de 
markten en uit de pan gerezen prijzen 
voor de kleine hoeveelheden die de 
markt wel haalden. Logisch dat de 
plattelandsbevolking de voorkeur gaf aan 
het kopen van voedsel dan het geld te 
gebruiken voor de aanschaf van 
bijvoorbeeld een fiets.  
 
Was het dan allemaal kommer en kwel? 
Nee, gelukkig niet. Ondanks de 
moeilijkheden hebben we ook in 2005 
nieuwe activiteiten kunnen ontwikkelen. 
 
Metaalbewerkingwerkplaats 

 
In 2004 hebben we een hele smidse naar 
Parako gebracht. Drie vrachtwagens vol 
met machines zijn verscheept en 
geïnstalleerd. De machines zijn opnieuw 
geschilderd en zijn allemaal in het beton 
verankerd. Ook hebben we veel zorg 
besteed aan de veiligheid, want bij dit 
soort machines is een ongeluk snel 
gemaakt. 

Met dank aan de alumnivereniging BRUG 
van de faculteit Bedrijfskunde van de 
Universiteit Groningen hebben we de 
dakconstructie voor de werkplaats 
kunnen maken. Het was een heel 
gereken, gepas en gemeet, maar het is 
ons uiteindelijk gelukt een stevig en 
duurzaam dak over de las- en 
metaalwerkplaats te zetten. De 
laswerkplaats was al aan het werk sinds 
2003, maar daar ze nog geen dak 
hadden werkten ze onder het afdak van 
de fietsenwerkplaats. Niet echt gelukkig.  
In mei 2005 was dat eindelijk zover en 
kon ook de metaalwerkplaats in gebruik 
genomen worden. 
 
Bekendheid 

Moest men vroeger voor de 
dichtstbijzijnde draaibank naar Bobo-
Dioulasso (180 km) of naar de hoofdstad 
Ouagadougou (230 km), sinds mei 2005 
bevindt zich een volledig ingerichte 
metaalwerkplaats in Parako, maar het 
kost uiteraard wel tijd voordat men dat 
weet en overstapt naar ons. Het is een 
kwestie van vertrouwen – kunnen ze het 
werk wel aan, is de kwaliteit wel 
gegarandeerd? Gelukkig is dat 
vertrouwen er nu! Onze eerste grote 
klant was de katoenfabriek (de SOFITEX) 
in Dédougou. Zowel voor de fabriek als 
voor alle voertuigen maken wij nu de 
assen, de bouten, de schroefdraden en 
fabriceren en repareren we alle 
onderdelen. Naast de SOFITEX in 
Dédougou beginnen nu ook de fabrieken 
in Kourouma en Nouna bij ons aan te 
kloppen voor hun reparaties. 
Aan het eind van 2004, vlak voor mijn 
vertrek, hebben we nog contact gelegd 
met het consortium (CSR) dat de 
asfaltweg van Dédougou naar Bobo-
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Dioulasso aan het aanleggen is. In de 
loop van 2005 is de relatie met CSR 
steeds beter geworden en zijn de 
opdrachten talrijker geworden. We 
hebben nu zelfs kredietfaciliteiten voor 
de werknemers van CSR gecreëerd – ze 
mogen bij ons op krediet kopen en aan 
het eind van de maand wordt direct bij 
de financiële afdeling van CSR 
afgerekend. 
 
Laswerkplaats 

 
Ook het voorhanden zijn van onze 
laswerkplaats begint steeds meer 
bekendheid te krijgen, hetgeen vooral in 
de regenmaanden een drukke tijd 
opleverde. Voorheen moest de 
plattelandsbevolking naar Dédougou 
lopen om een gebroken as van een 
ezelskar, een fiets of kruiwagen te laten 
repareren. Nu kan dat veel dichterbij.  
 
Het oudercomité van de lagere school in 
Parako had financiering voor een 
gedegen reparatie en onderhoudbeurt en 
de aanleg van 8 latrines ontvangen uit 
Frankrijk. De school ligt maar 1 km van 
het project vandaan. Daardoor was het 
voor de leraren een stuk veiliger de 
ramen en deuren uit te hangen en bij 
ons te laten repareren (zie bovenstaande 
foto). Ook de deuren voor de latrines 
hebben wij gemaakt. De leerlingen van 
de laswerkplaats kunnen al redelijk 
zelfstandig standaard deuren en ramen 
maken. Hoewel het uitrekenen van de 
dimensies een bottle-neck blijft.  
 
 
 
 

Zeepmakerij en olieperserij 

Dankzij een subsidie van HIVOS en 
NOVIB hebben we de eerste twee 
werkplaatsen van het vrouwencentrum 
kunnen realiseren in 2005; een 
zeepmakerij en een olieperserij. 

 
In de olieperserij (links op de foto) wordt 
olie uit katoenzaden geperst en deze olie 
wordt weer gebruikt in de zeepmakerij 
(rechts op de foto). Omdat we nog geen 
toestemming van de regering hebben om 
de olie te raffineren tot consumptieolie, 
mengen we nu nog de resterende olie 
door de diesel van de generator die voor 
onze stroomvoorziening zorgt.  
 
In mei werd de eerste olie uit 
katoenzaden geperst en kon ook de 
zeepmakerij van olie voorzien worden. 
Beide werkplaatsen waren vanaf het 
begin een groot succes. Tijdens mijn 
verblijf in Parako in 2004, waren we al 
begonnen met de inkoop van 
zogenaamde “beurre de karité”. De 
Nederlandse naam is “galamboter” en 
wordt door de vrouwen uit wilde noten 
gemaakt. Het gerucht dat Háparako 
beurre de karité opkocht verspreidde 
zich als een lopend vuurtje en binnen de 
kortste tijd stonden de vrouwen in lange 
rijen met grote schalen boter op hun 
hoofd op het project. In de maanden 
augustus en september alleen hebben 
voor een bedrag van meer dan €1200,= 
bij de vrouwen gekocht. Zo vlak voor het 
begin van het nieuwe schooljaar was dat 
geld natuurlijk uitermate welkom.  
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Per maand werden er gemiddeld 2000 
zeepblokken geproduceerd. De verkoop 
van de zeep lag geheel in handen van 
plattelandsvrouwen; zij kochten de zeep 
voor 100 francs (€0,15) per blok bij ons 
in en verkochten die op de driedagelijkse 
markten in de regio voor 125 francs 
(€0,19). Bijna alle vrouwen prefereerden 
al het geld op het project te laten en aan 
het eind van de maand een groot bedrag 
in één keer te krijgen. Op die manier 
heeft een groep van zo’n 40 vrouwen het 
familiebudget op kunnen krikken.  
Ook bij de katoenzaadolie hebben we 
een idem systeem geïmplementeerd: de 
vrouwen kochten een jerrycan van 10 
liter op het project en gebruikten dat zelf 
of verkochten dat weer door.  
 
Tijdelijke sluiting 

In augustus 2005 is, op last van een 
regeringscomité, de olieperserij gesloten. 
Er waren bij olieperserijen elders in het 
land misstanden geconstateerd, zoals 
onhygiënische raffinage en vervuilende 
afwatersystemen. In afwachting van 
richtlijnen zijn alle kleine olieperserijen 
in heel Burkina Faso gesloten. Zo ook die 
van ons. Omdat de zeepmakerij 
afhankelijk is van de olie, moest die 
helaas ook worden gesloten. Dat was 
uiteraard een grote klap, niet alleen voor 
het project, maar vooral voor de 
vrouwen. Toen ik afgelopen november - 
februari weer in Parako was, waren beide 
werkplaatsen nog gesloten, daarom heb 
ik helaas nog geen foto’s van beide 
werkplaatsen in werking. 
Gelukkig heb ik indertijd wel de minister 
ervan weten te overtuigen dat onze 
olieperserij weer open kon, onder de 
voorwaarde dat we geen olie voor 
consumptie zouden verkopen, maar 
slechts voor de zeepmakerij zouden 
gebruiken. Zo hebben we de inkomsten 
van de grote groep vrouwen die bij de 
productie en verkoop van onze zeep 
betrokken zijn kunnen veilig stellen. 
De bureaucratische molens malen ook in 
Burkina Faso langzaam, maar eind maart 
2006 kregen we officieel toestemming 
om onze persen weer te starten. De olie 
die we nu niet voor de zeepmakerij 
kunnen gebruiken mengen we nu door 
de diesel van de generator. Op die 
manier kunnen we op de 
brandstofkosten besparen en, niet 

onbelangrijk, ons steentje bijdragen aan 
CO2 reductie. 
 
Erkenning 

Ander goed nieuws is het feit dat de 
Burkina-dochter van Stichting Háparako, 
Fondation Haparako, sinds maart 2006 
officieel erkend en geregistreerd is in 
Burkina Faso. Nu kunnen we eindelijk de 
ons door het dorp toegewezen 10 
hectaren grond bij het kadaster 
registreren en op onze naam zetten. Dat 
is belangrijk, omdat in de nabije 
toekomst de stad Dédougou uit zal gaan 
breiden onze kant op. Wanneer alles op 
onze naam staat en we officiële 
documenten van alles hebben, staan we 
een stuk sterker in geval van 
grondonteigening. Nu we bovendien als 
een non-profit organisatie te boek staan, 
betalen we ook een stuk minder 
belasting en dat is altijd meegenomen! 
 
Verkooppunten 

We zijn ook druk bezig geweest met het 
zoeken naar meerdere verkooppunten 
voor onze producten in de regio. In 2005 
hebben we in samenwerking met een 
lokale ondernemer ons eerste 
verkooppunt buiten het project 
gerealiseerd in Sanaba. Sanaba ligt zo’n 
50 km ten noorden van Dédougou. Op 
die manier kunnen we nog meer mensen 
bereiken met onze producten. Nu we 
steeds bekender worden in de regio, 
komen er steeds meer ondernemers 
naar ons toe om onze producten in hun 
dorpen te verkopen.  
Het zou mooi zijn wanneer we, via lokale 
ondernemers, steeds meer mensen van 
onze producten kunnen voorzien. Op die 
manier wordt de verkoop als het ware 
uitbesteed en kunnen wij ons 
concentreren op de opleidingen en nog 
meer werkgelegenheid creëren, want 
daar is het immers allemaal om te doen! 
 



Nieuwsbrief Juni 2006 - 4 - 

Doelen 

Wat willen we in 2006 gaan doen? 

 
Ten eerste zullen er dit jaar weer een 
aantal leerlingen afzwaaien die allemaal 
het basisgereedschap meekrijgen om 
zich vervolgens als zelfstandig 
ondernemer in hun dorpen te vestigen. 
Op de foto ziet u de eerste twee 
leerlingen van de fietsenwerkplaats die 
afzwaaiden in 2004. Beide kregen een 
certificaat dat ze bij ons in de leer zijn 
geweest en een gereedschapskist met 
alle benodigde gereedschappen om hun 
vak uit te oefenen.  
 
Ten tweede gaan we dit jaar beginnen 
met de bouw van het 
vrouwentrainingscentrum. De bouw zal 
wederom uitgevoerd worden door onze 
eigen werkplaats, waar leerlingen, onder 
begeleiding van een lokale ondernemer, 
opgeleid worden tot metselaar. Alle 
gebouwen van Fondation Haparako zijn 
op deze wijze gebouwd.  
In het vrouwentrainingscentrum zullen 
vrouwen en vooral jonge meiden 
getraind en opgeleid worden in het 
kleermaken, weven, textielprinten, 
borduren, breien etc. Bovendien willen 
we in het centrum een crèche realiseren, 
die niet tot de werknemers van het 
project gelimiteerd hoeft te zijn. In de 
crèche zullen de kinderen niet alleen 
opgevangen en gevoed worden, maar 
zullen ze tevens basisschoolachtige 
vaardigheden leren. Het belangrijkste 
hierin is dat ze er alvast Frans leren, 
zodat ze beter beslagen ten ijs komen 
wanneer ze naar de lagere school gaan. 
 
 

Ten derde willen we zo spoedig mogelijk 
een alfabetiseringslokaal realiseren waar 
alle medewerkers en leerlingen van het 
project lees- en schrijflessen krijgen in 
hun eigen taal. Veel van onze 
medewerkers en leerlingen zijn nooit 
naar school geweest en spreken dus de 
franse taal niet, of althans heel 
gebrekkig. Voor de leerlingen geeft 
alfabetisering in hun eigen taal ze in 
ieder geval de mogelijkheid om facturen 
te schrijven wanneer ze eenmaal 
zelfstandig ondernemer zijn. Daarnaast 
zullen alle leerlingen rekenlessen krijgen 
toegespitst op hun aankomende 
ondernemerschap. Wat is het verschil 
tussen omzet en winst? Hoe bereken ik 
mijn prijs? Dat soort vragen zullen daar 
beantwoord worden. 
 
 
 

* - * - * - * 
 
 
 
ONDERWIJS EN ONDERNEMERSCHAP 

 
Onderschrijft u deze slogan en bent u 
geïnteresseerd in de activiteiten van 
Stichting Háparako/Fondation Haparako? 
Kijk dan op onze website: 
 
www.haparako.com 
 
Via deze website kunt u ook donateur 
worden! U kunt vriend van Háparako 
worden en ons algemeen steunen om 
onze idealen te verwezenlijken. U kunt 
echter ook een specifieke werkplaats 
adopteren, waarbij u aangeeft dat u met 
uw donatie die werkplaats wilt 
ondersteunen. 
 
 
Stichting Háparako 
P/A Kromme Mijdrechtstraat 51-3 
1079 KP Amsterdam 
 
tel: 020-6449877 of 06-47 47 42 03 
 
Contactpersoon: Sigrun Spaans 
 
Email: info@haparako.com 
 
Rekeningnummer: 44.33.12.206 t.n.v. 
Stichting Haparako, te Arnhem 


