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Begin 2010 is Háparako een 
samenwerkingsverband 
aangegaan met de katholieke 
orde Religieux de Saint Vincent 
de Paul. RSV heeft veel en 
langjarige ervaring met 

onderwijsprojecten voor wezen en sociaal 
achtergestelde jongeren in Ivoorkust en 
Burkina Faso. 
 
Tot oktober 2010 kregen laag- of niet 
geschoolde plattelandsjongeren, onder 
begeleiding van een lokale technicus, een 
vakopleiding bij Háparako. Wanneer ze met 
goed gevolg de opleiding hadden voltooid, 
ontvingen de leerlingen, naast een certificaat, 
het basisgereedschap om zich als zelfstandig 
ondernemer te kunnen vestigen. De 
leerlingen werden opgeleid tot lasser, 
fietsenmaker, metselaar, metaalbewerker, 
vrachtwagenchauffeur of elektrotechnicus. 
Vanaf het begin in 2002 zijn in totaal 15 
fietsenmakers, bijna 40 metselaars, 3 
lassers, 2 metaalbewerkers en 2 
elektrotechnici opgeleid en heeft één leerling 
zijn groot rijbewijs gehaald. Bijna alle 
leerlingen die bij Háparako een vak geleerd 
hebben en afgezwaaid zijn, werken nog 
steeds in hun vakgebied; sommigen in hun 
dorpen en anderen zijn naar de stad 
getrokken. 
 
Naast de individuele beroepsopleidingen 
geven we ook cursussen zeep maken aan 
vrouwengroepen uit het hele land. Sinds de 
opening van de zeepmakerij in 2005 hebben 
vijf vrouwengroepen de cursus bij Háparako 
gevolgd. De zeepmaker heeft daarnaast nog 
eens drie cursussen gegeven in de dorpen 
van de vrouwen. Dankzij deze cursussen zijn 
de vrouwen in staat een eigen inkomen te 
verdienen, waarmee zij bijdragen aan het 
gezinsinkomen. 
 
Een volgende logische stap in de ontwikkeling 
van de activiteiten van Háparako was het 
upgraden van dit informele onderwijs naar 
formeel onderwijs, volgens de richtlijnen van 
de overheid van Burkina Faso. Met andere 
woorden, we wilden een erkende technische 
school oprichten. Samen met RSV is 
Háparako gedurende de eerste helft van 2010 
bezig geweest met de oprichting van een 
door de centrale overheid erkende technische 
middelbare school. Dit heeft geresulteerd in 
het Lycée Technique Privé Haparako (LTPH), 
dat zijn deuren in oktober 2010 opende. 

LTPH biedt in eerste instantie een vierjarige 
opleiding aan, vergelijkbaar met ons MBO. 
Aangezien je in Burkina Faso al een lagere 
schooldiploma krijgt met een 4 gemiddeld, is 
het eerste schooljaar een voorbereidend jaar. 
De leerlingen worden bijgespijkerd in de 
algemene vakken, zoals Frans, wiskunde, 
natuurkunde, scheikunde en Engels. Naast de 
29 uren algemene vakken krijgen ze ook 11 
uur technisch onderwijs, waarbij alle 
leerlingen langs alle opleidingsrichtingen 
rouleren. Op die manier kunnen ze van alles 
“proeven” en aan het eind van het eerste jaar 
een gefundeerde keuze maken voor hun 
opleidingsrichting. Vervolgens beginnen ze 
aan hun driejarige MBO opleiding, waarbij het 
aantal uren algemeen onderwijs geleidelijk 
afneemt, ten gunste van het aantal uren 
technisch onderwijs.  
 
We hadden bij het ministerie van voortgezet 
onderwijs toestemming aangevraagd voor zes 
opleidingsrichtingen: 
- metaalconstructie 
- civiele techniek – bouwkunde 
- elektrotechniek 
- autotechniek 
- houtbewerking 
- kleermakersopleiding 
 
Het ministerie vond het echter niet opportuun 
om een nieuwe school te laten beginnen met 
zes opleidingen en heeft toestemming 
gegeven voor de eerste vier richtingen. 
 

 
 
Voor het eerste jaar hebben zich 60 
leerlingen aangemeld, waaronder 9 meisjes. 
De 60 leerlingen zijn in vier groepen verdeeld 
die elk iets meer dan twee maanden aan elke 
richting “proeven”.  



In de komende jaren voegen we 
successievelijk ieder jaar een nieuwe klas toe 
en kunnen we hopelijk ook het aantal 
opleidingsrichtingen uitbreiden. 
 

 
Speciaal voor het technisch onderwijs zijn 
vier docenten aangenomen; jonge mensen 
die gekozen hebben hun carrière te maken in 
het onderwijs. Naast de vier docenten is een 
schooldirecteur aangenomen, Gnoumou 
Lucien. RSV heeft broeder Yapi Camille als 
onderwijsdirecteur gedetacheerd bij 
Háparako. De algemene vakken worden in 
deeltijd gegeven door docenten die tevens les 
geven in Dédougou.  
 
Elke dag wordt er in onze nieuwe kantine een 
voedzame maaltijd voor de leerlingen 
gekookt. De kantine wordt geleid door 
Florence, die voorheen verantwoordelijk was 
voor het fietsenmagazijn. Florence wordt 
geholpen door de twee vrouwen die voorheen 
op de olieperserij werkten. 
 
Helaas heeft Isaï onze lasserij verlaten om 
een lerarenopleiding te gaan volgen. Zijn 
twee leerlingen zijn begonnen in het eerste 
jaar van het LTPH.  
 
Om het sociale karakter van Háparako te 
benadrukken, hebben we besloten om 
jaarlijks maximaal vijf beursstudenten toe te 
laten. Met een speciaal hiervoor opgericht 
fonds wordt het schoolgeld betaald voor deze 
studenten. Na voltooiing van hun opleiding 
moeten de beursstudenten hun studiebeurs 
terugbetalen. Op die manier zal het 
beursfonds zichzelf bedruipen en houden 
oud-studenten het beurssysteem in stand. Dit 
jaar hebben we besloten drie beursstudenten 
toe te laten; de twee leerlingen van de 
lasserij en een dochter van een 
medewerkster van de kantine. De ouders van 
alle drie de leerlingen zijn niet in staat het 
schoolgeld op te hoesten. 
 
Naast LTPH gaan de commerciële activiteiten 
gewoon door. Kalifa blijft fietsen monteren en 

reparaties uitvoeren voor de dorpelingen. 
Bernard blijft verantwoordelijk voor de 
metaalbewerking en blijft opdrachten voor 
derden uitvoeren. De zeepmakerij heeft zijn 
assortiment uitgebreid met toiletzeep, 
vloeibare zeep, bodylotion, azijn en 
bleekmiddel. Al deze producten worden door 
vrouwen uit Parako bij ons tegen 
groothandelsprijzen aangeschaft. Zij 
verkopen die dan weer tegen marktprijzen op 
de plaatselijke markten. Op die manier 
verdienen een dertigtal vrouwen een 
freelance inkomen. Op de zeepmakerij 
werken naast chef Zerbo nog drie vrouwen. 
De cursus zeep maken voor vrouwengroepen 
wordt eveneens gecontinueerd. 
Begin 2010 hebben we een winkel in 
Dédougou geopend, waar elektrische 
apparaten, audio- en videoapparatuur, 
computers en diversen verkocht worden. 
Nadine bestiert de winkel en Achille repareert 
de apparaten in het magazijn achter de 
winkel. Hij heeft zijn oude leerling Lamoussa 
meegenomen. Lamoussa heeft zijn lagere 
school niet afgemaakt en komt daardoor niet 
in aanmerking om over te stappen naar 
LTPH. 
Van de zomer heeft Zackaria weer 400 
cashewbomen geplant op het projectterrein. 
Dit jaar heeft hij de boompjes zelf 
opgekweekt uit cashewnoten. Samen met 
zijn vrouw zorgt hij voor de aanplant, geeft 
ze elke dag water en zorgt dat het vee niet 
het terrein opkomt om de boompjes op te 
eten. In totaal zijn er nu zo’n 2500 
cashewbomen geplant. 
 
Naast de werknemers die de commerciële 
activiteiten voortzetten, hebben we drie 
wachten, een magazijnbeheerder, een 
adviseur, een boekhoudster, een 
schoonmaakster en een chauffeur in dienst. 
In totaal zijn er nu 30 mensen die een vaste 
aanstelling hebben bij Háparako. Daarnaast 
werken er nog eens 10 leraren in deeltijd. 
 
Wilt u bijdragen aan dit prachtige project en 
aan de continuering en uitbreiding van LTPH, 
dan zien wij uw contributie gaarne tegemoet. 
Wilt u een cashewboompje planten, dan kunt 
u direct via de website www.cash4cashew.nl 
betalen en krijgt u een certificaat via de mail 
toegestuurd. 
 
Met vriendelijke groet en fijne feestdagen, 
 
Stichting Háparako 
Kromme Mijdrechtstraat 51-3 
1079 KP Amsterdam 
Telefoon: 020-644 9877 of 06-47 47 42 03 
Mail: info@haparako.com 
KvK: 02078670 
Bank: 44.33.12.206 ABN-AMRO te Arnhem, 
t.a.v. Stichting Haparako 


