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1 Samenvatting 
Het aantal meisjes op onze technische school bedraagt ongeveer een kwart van het 
totaal aantal leerlingen. Blijkbaar deinzen de ouders terug om hun dochter een technisch 
vak te laten leren. Om toch meer meisjes de mogelijkheid te bieden een middelbare 
beroepsopleiding te volgen is er vanuit de gemeenschap gevraagd speciale opleidingen 
voor meisjes te creëren. De voorkeur gaat uit naar een naai- en een kapstersopleiding. 
Van Gered Gereedschap hebben we 70 naaimachines gekregen, die opgeslagen zijn. We 
hebben het interieur van een kapsalon, bestaande uit zes kapspiegels en stoelen en 
bijbehoren, gekocht en in 2012 vervoerd. Het wachten is op genoeg geld om deze twee 
nieuwe opleidingen gestalte te geven. 
 
Er is in november een kipper met een draaibank, freesmachine, kolomboor, betonmolen, 
metaalschaar en vier tekentafels verscheept. Er is geprobeerd importontheffing aan te 
vragen voor de inhoud van de vrachtwagen, die immers voor de school bestemd is, maar 
dat is helaas niet gelukt. 
 
De actie cash4cashu loopt nog steeds, hoewel er steeds minder boompjes verkocht 
worden; in 2011 slechts 237. 
 
We hebben dit jaar een audit van de belastingdienst gehad die ons aansloeg voor de niet 
afgedragen BTW over 2007-2009, inclusief een boete van 50%. De totale heffing besloeg 
een bedrag van bijna €18.000. Na interventie van Sigrun bij de regionale 
belastingdirecteur is deze verlaagd naar €750. 
 
Op 24 april is Konaté Venance overleden aan leverfalen. Wij wensen zijn vrouwen en 
kinderen veel sterkte toe. Sinds zijn dood is de rust tussen de dorpelingen en Fondation 
Haparako weergekeerd. 
 
Via het vrijwilligersprogramma van Burkina Faso (PNVBF) hebben we een secretaris en 
een docent metaalconstructie toegewezen gekregen. Beiden mogen maximaal twee jaar 
op een vrijwilligerscontract blijven werken, daarna moeten ze een vaste aanstelling 
krijgen. 
 
In het schooljaar 2011-2012 hebben we een nieuwe klas toegevoegd, het eerste 
technische jaar. Om die te huisvesten zijn er vier nieuwe klaslokalen met een 
directiekamer en secretariaat gebouwd.  
 
De metaalbewerking en de zeepmakerij, die we niet gesloten hebben omdat ze beide in 
potentie winst zouden kunnen maken om de school te subsidiëren, hebben ook dit jaar 
weer beide verlies geleden. 
 
Voor het schooljaar 2011-2012 hebben zich 59 leerlingen aangemeld voor het eerste 
voorbereidende jaar (AP), waaronder 14 meisjes. 
 
In het eerste technische jaar (AFP!) hebben we 50 leerlingen, waaronder 7 meisjes. Deze 
zijn als volgt verdeeld over de verschillende opleidingen: 
Autotechniek: 12 jongens en 1 meisje 
Civiele techniek: 18 jongens en 4 meisjes 
Electrotechniek: 6 jongens en 1 meisje 
Metaalconstructie: 7 jongens en 1 meisje 
 
Dit jaar hebben we acht beursstudenten, vijf in AP en drie in AFP1. De kosten van zeven 
van hen heeft wederom St. Frangipani op zich genomen. De beurs voor de achtste heeft 
onze voorzitter Prof. L. Karsten voor zijn rekening genomen. 
 
Het aantal personeelsleden van LTPH komt dit jaar op 25, waaronder 13 in vaste dienst, 
2 vrijwilligers en 10 docenten op uurbasis. 
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2 Activiteiten in Nederland 
 
2.1 Goedereninzameling 

Henk Evers en Jens Scholten hebben weer het hele jaar goederen ingezameld bij het 
ARCG in Groningen, hoofdzakelijk elektrische apparaten en computers. Daarnaast 
hebben we een grote hoeveelheid naaimachines van Gered Gereedschap gekregen. Van 
de milieudienst Groningen hebben we bovendien een aantal afgeschreven machines 
gekregen.  
 
In december is het interieur van een kapsalon opgekocht. Dit interieur bestond uit zes 
stoelen met kapspiegels en trolleys, drie leren banken en een aantal dozen met klein 
materiaal. Samen met de nieuw gekochte kleine kappersbenodigdheden, zoals föhns, 
rollers, stijltangen, een wasbak en droogkappen, is dit alles in 2012 naar Burkina Faso 
verscheept. In de nabije toekomst willen we speciaal voor meisjes een kappersopleiding 
toevoegen aan LTPH. Het wachten is op genoeg geld om deze twee nieuwe opleidingen 
gestalte te geven. 
 
2.2 Transporten 

Er is in 2011 één transport gerealiseerd. In november is een DAF kipper met een 
draaibank, freesmachine, kolomboor, betonmolen, metaalschaar en vier tekentafels 
verscheept.  
In Ouagadougou is geprobeerd importontheffing aan te vragen voor de inhoud van de 
vrachtwagen, die immers voor de school bestemd is. Helaas is dat niet gelukt, omdat er 
weer een aantal bureaucratische lagen in de controle gevoegd waren. Daar we de 
vrachtwagen niet te lang bij de douane wilden laten staan, hebben we uiteindelijk het 
volle bedrag betaald. Bij aankomst op het project bleek de kist met toebehoren voor de 
draaibank gestolen te zijn.  
 
2.3 Publiciteit en subsidieaanvragen 

In 2011 zijn geen speciale acties gehouden of subsidieaanvragen gedaan, aangezien er 
nog een aanzienlijk bedrag van het Hulsebosch Prior Fonds over is. Dit bedrag slinkt 
echter snel door alle investeringen die gedaan zijn. In 2012 zullen er nieuwe fondsen 
gezocht moeten worden. 
 
St. Frangipani heeft ook voor het schooljaar 2011-2012 de kosten voor de 
beursstudenten op zich genomen, zie ook paragraaf 4.3. 
 
Naam Schooljaar* Kosten 
Bombiri Legér AFP1 €160,06 
Dakuyo Hapona AP €129,57 
Dakuyo Pauline AFP1 €160,06 
Habou Parako AP €129,57 
Konaté Wilo AP €129,57 
Sama Yibamata AP €129,57 
Tibiri Amandine AFP1 €160,06 
  €998,46 
*AP: Année Préparatoire (voorbereidend eerste jaar) 
*AFP1: Année de Formation Professionnelle 1 (eerste technische jaar) 

 
De studiebeurs voor Coulibaly Bounsi, die was blijven zitten, is dit jaar betaald door Prof. 
Dr. L. Karsten. Mocht Bounsi dit jaar alsnog overgaan, dan overweegt St. Frangipani haar 
studiebeurs weer over te nemen. 
 
Cash4cashu loopt nog steeds door, evenals de samenwerking met Geschenk met 
Verhaal. In 2011 zijn via de website www.cash4cashu.nl 24 boompjes geplant en via 
Geschenk met Verhaal nog eens 113. Zie voor de details paragraaf 4.10. 

Met opmaak:

(standaard)

Met opmaak:
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3 Activiteiten in Burkina Faso 
 
3.1 Overhead 

In 2011 hebben we als gevolg van de onrust met het dorp in 2010 een audit gehad van 
de belastingdienst. Deze audit was aangevraagd door een aantal dorpelingen om na te 
gaan of Sigrun het project met het projectterrein niet verkocht heeft aan RSV. Bij de 
audit werden alle bonnetjes, facturen en betalingen gecontroleerd, hetgeen meer dan 
drie weken in beslag nam. De audit resulteerde uiteindelijk in een lijvig rapport waarin de 
hoofdconclusie was dat wij nooit BTW betaald hebben. Dat klopte ook, want in 2004 
hebben we ontheffing van diezelfde belastingdienst gekregen zolang we nog aan het 
investeren waren. Helaas was dat een mondelinge toezegging van de toenmalige 
directeur en die is al lang overgeplaatst. We konden dus nergens op terugvallen. We 
kregen een naheffing van ruim 8 miljoen FCFA plus een boete van meer dan 5 miljoen 
FCFA. In totaal een bedrag van meer dan € 18.000. 
Een bevriende belastingadviseur heeft vervolgens een aantal brieven aan de provinciale 
belastingdirecteur geschreven, maar daar hebben we nooit antwoord op gekregen. Om 
die reden is Sigrun persoonlijk met de directeur gaan praten in de zomer van 2011, 
waarbij zij de directeur duidelijk maakte dat als de belastingdienst vasthield aan het 
gestelde bedrag, Háparako failliet zou gaan. Gelukkig was de directeur gevoelig voor dit 
argument, want ook hij wil natuurlijk de enige technische school in de regio niet kwijt. In 
het najaar ontvingen we een brief van de belastingdienst dat het verschuldigde bedrag 
naar beneden geschroefd was tot 300.000 FCFA nabetaling BTW en 200.000 FCFA boete. 
Van ruim 13 miljoen dus nu naar 500.000 FCFA! We betalen die schuld nu in tranches 
van 100.000 FCFA, wanneer we genoeg geld in kas hebben. Gelukkig zijn er nog 
bestuurders in Burkina Faso die inzien dat ngo’s geen melkkoeien zijn, maar uiterst 
noodzakelijk werk doen voor het welbevinden van de eigen bevolking. 
 
Op 24 april is zeer plotseling Konaté Venance overleden aan leverfalen. Venance stond 
samen met Sigrun aan de wieg van Fondation Haparako. Hij had de grond van het 
projectterrein ter beschikking gesteld en verving Sigrun tijdens haar afwezigheid. De 
samenwerking verliep in de eerste jaren zeer voorspoedig, maar naar gelang er meer 
geld omging in het project werd de verleiding te groot om een graai in de kas te doen. 
Uiteindelijk werd zijn positie onhoudbaar en is Venance in 2008 uit de directie gezet en 
vervangen door Sama Michel. 
Sigrun heeft op Pinksterzondag een mis aangevraagd voor Venance die door het hele 
personeel en veel dorpelingen werd bijgewoond. Na de mis werd het hele dorp gefêteerd 
op eten en drinken. Dit gebaar werd zeer gewaardeerd en men zag in dat Fondation 
Haparako er voor hen is en dat alle onrust onterecht was.  
Venance was een tijd ziek, maar zijn dood kwam toch als een verrassing. Wij wensen zijn 
vrouwen en kinderen veel sterkte toe. Fondation Haparako zal hen proberen te 
ondersteunen waar mogelijk.  
 
In oktober hebben we een secretaris toegewezen gekregen van het vrijwilligersnetwerk 
in Burkina Faso (PNVBF). Zijn naam is Kaboré Roger en hij heeft twee jaar bedrijfskunde 
op de universiteit gedaan. Wegens geldgebrek kon hij zijn studie niet afmaken.  
Dit netwerk biedt jonge mensen de mogelijkheid om voor een maximum van twee jaar 
bij een organisatie werkervaring op te doen. De organisatie betaalt een minimale 
bijdrage en het netwerk topt de salarissen op tot het gangbare bedrag. Na twee jaar 
komt de vrijwilliger in vaste dienst bij de organisatie, mits hij goed gefunctioneerd heeft. 
Halverwege het schooljaar is mevrouw Garané Maimouna ook via het vrijwilligersnetwerk 
bij LTPH gekomen, als aanvulling bij de metaalconstructie (zie ook paragraaf 4.4).  
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3.2 Bouwactiviteiten 

In het schooljaar 2011-2012 is een tweede klas 
toegevoegd, “Année de Formation Professionnelle 
1” (AFP1). Deze tweede klas konden we niet meer 
huisvesten in de bestaande lokalen. Om die reden 
is in de zomervakantie van juni-september een 
gebouw met vier klaslokalen en een directieruimte 
gebouwd. De directieruimte bestaat uit een 
secretariaat en een directeurskamer. Met deze vier 
klaslokalen heeft iedere klas, tot het laatste jaar, 
een eigen leslokaal voor de algemene vakken.  

 
Alle bouwactiviteiten waren voltooid vóór het begin van het schooljaar, op 3 oktober. 
 
3.3 Metaalbewerking 

De kapotte draaibank van de metaalbewerking is pas in november vervangen, waardoor 
er eigenlijk het hele jaar geen draaiwerkzaamheden hebben plaatsgevonden. Op een 
jaaromzet van slechts 97.700 FCFA (€148,93) heeft de metaalbewerking een verlies 
geleden van 587.654 FCFA (€895,81).  
 
Na het vertrek van de lasser in 2010 heeft Bernard zijn werkzaamheden overgenomen. 
De dorpelingen weten Háparako nog steeds te vinden voor hun kleine reparaties. In 2011 
heeft de lasserij 188.750 FCFA (€287,73) omgezet en een winst van 124.700 FCFA 
(€190,09) gedraaid. 
 
We houden het metaalbewerkingsatelier nog steeds open, omdat het bij uitstek het 
atelier is dat winst kan maken mits het de benodigde goedwerkende machines heeft. Die 
winst moet LTPH subsidiëren, zodat we het schoolgeld laag kunnen houden. Met de 
nieuwe draaibank van november zou Bernard in staat moeten zijn om in 2012 winst te 
maken, of in ieder geval minder verlies. Daarnaast is de metaalbewerking een mooie 
aanvulling van de lasserij voor onze opleiding metaalconstructie. 
 
In het najaar van 2011 is een eerste contact gelegd met Jansen Venneboer in Nederland 
om te onderzoeken of Háparako waterpompen lokaal kan produceren. In 2012 zal dit 
hopelijk geconcretiseerd worden. 
 
3.4 Zeepmakerij  

De zeepmakerij van Háparako is nog steeds de exclusieve leverancier van toiletzeepjes 
voor Hotel Zind Naaba in Dédougou. Dit is overigens de enige vaste inkomstenbron voor 
de zeepmakerij. De verkoop van losse blokken zeep ligt zo goed als stil, omdat de 
vrouwen alles op krediet moeten verkopen en teveel tijd kwijt zijn met het ophalen van 
achterstallige betalingen. 
 
Om die redenen is het ook in 2010 niet gelukt om de zeepmakerij rendabel te krijgen. Bij 
een jaaromzet van 604.225 FCFA (€921,07) heeft de zeepmakerij een verlies geleden 
van 799.192 FCFA (€1.218,28).  
 
Evenals de metaalbewerking is ook de zeepmakerij opengehouden als activiteit naast 
LTPH. Ook de zeepmakerij moet uiteindelijk winst kunnen draaien om LTPH te 
subsidiëren. 
 
3.5 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 
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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 2011, vlak voor de regentijd, heeft 
Zackaria weer 500 kwekelingen geplant, waarvan 
de helft cashewbomen en de andere helft 
jatrophabomen. De harde en uitgeloogde bodem 
op het projectterrein maakt het moeilijk voor de 
kleine cashewboompjes om zich te wortelen. In 
de oude gaten waar in voorgaande jaren de 
cashewboompjes het niet gered hebben, worden 
jatrophabomen geplant.  

 
De eerste cashewbomen geven al vruchten, maar nog te weinig om commercieel te 
exploiteren. Het zijn nu nog de leerlingen die de appeltjes uit de bomen halen om op te 
eten. De jatrophabomen geven al na 2 jaar noten, maar die zijn niet voor menselijke 
consumptie. Wanneer de oogst eenmaal zo groot is dat ze rendabel verkocht kan 
worden, zal die aan de nieuwe fabriek Anatrans in Bobo-Dioulasso verkocht worden. 
 
4 Lycée Technique Privé Haparako (LTPH) 
 
4.1 Algemeen 

Dit jaar hebben we het eerste technische jaar AFP1 toegevoegd. Ieder jaar wordt er 
successievelijk een jaar toegevoegd, tot we op het totaal van 4 klassen zitten. 
 
Het schoolgeld is in het schooljaar 2011-2012 verhoogd met 10.000 FCFA. Voor AP is het 
nu 70.000 FCFA (€106,71) en voor AFP1 80.000 FCFA (€121,95).  
 
Broeder Yapi Camille, die in het schooljaar 2010-2011 onderwijsdirecteur was, heeft 
LTPH verlaten om zich te wijden aan zijn religieuze studie. Hij is vervangen door Sama 
Lucien, zie paragraaf 4.4. 
 

Op 22 oktober heeft Père Bertin van 
RSV het schooljaar ingezegend met 
een mis. Naast alle leerlingen en 
leerkrachten waren ook het 
oudercomité en enkele ouders en 
notabelen uit het dorp aanwezig.  

 
 
17 Juni is het eindejaarsfeest georganiseerd voor toen nog slechts AP. Het is een waar 
feest geworden. Het begon in de vroege ochtend met een wielerwedstrijd van Dédougou 
naar LTPH. Dat is een afstand van zo’n 8 kilometer en daar heeft de winnaar nog geen 10 
minuten over gedaan. Na het fietsen was er een voetbalwedstrijd leraren tegen de 
leerlingen, die door de leraren werd gewonnen met 3-0. Na het sportieve gedeelte waren 
er allerlei optredens door de leerlingen, een soort “playbackshow” met dans.  
De tijd tot het eten werd vervolgens vol gemaakt met een serie aan kleine spelletjes: 
zaklopen, over een spiraal lopen via een spiegel die je boven je hoofd houdt, met één 
hand een lucifer aansteken, pingpongballetjes van een flessenhals tikken met één oog 
dicht, enzovoorts. 
 

 
 
 
 

Met opmaak:
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Na het eten werden er nog prijzen uitgedeeld aan de beste vijf leerlingen van de klas; 
prijzen bestaand uit schriftjes, pennen, een rugzak en kleurpotloden. Na de 
prijsuitreikingen gingen de leerlingen in een van de klaslokalen dansen en trokken de 
volwassenen zich terug onder de grote boom om een kalebasje dolo of een biertje te 
drinken. Al met al een geslaagde dag. 
 
4.2 Leerlingen 

AP 
LTPH heeft in oktober 2010 zijn deuren geopend voor de eerste lichting van 60 
leerlingen, waaronder 7 meisjes, die begonnen aan het voorbereidende jaar (AP). Van 
deze 60 leerlingen zijn er in de loop van het schooljaar zeven van school gegaan. De 
redenen hiervoor waren divers, maar geen enkele leerling heeft de school verlaten 
vanwege geldgebrek. 
 
Van de resterende 53 leerlingen zijn er 45 overgegaan naar het eerste technische jaar 
(AFP1), 5 zijn blijven zitten en 3 zijn van school gestuurd. Van de laatste drie waren er 
twee die het schooljaar begonnen zonder lagere schooldiploma en 1 is wegens 
wangedrag weggestuurd.  
Het gemiddelde van de klas was 11,36 uit 20 en de beste van de klas had een 
gemiddelde van 17,29. 
 
Voor het schooljaar 2011-2012 hebben zich 59 leerlingen aangemeld, waaronder 14 
meisjes. 
 
AFP1 
Dit jaar hebben we het eerste technische jaar AFP1 toegevoegd met 50 leerlingen, 
waaronder 7 meisjes. Naast de leerlingen die overgegaan zijn van AP, hebben we ook 
leerlingen toegelaten die elders minstens 3 jaar middelbare school met goed gevolg 
hebben gedaan. Voor hen is het immers niet nodig dat ze het voorbereidende jaar doen. 
 
Van de 45 leerlingen die overgegaan zijn van AP zijn er daadwerkelijk 35 doorgegaan 
naar AFP1 en er zijn 15 leerlingen direct ingestroomd in AFP1. 
 
Deze 50 leerlingen zijn als volgt verdeeld over de verschillende opleidingen: 
Autotechniek: 12 jongens en 1 meisje 
Civiele techniek: 18 jongens en 4 meisjes 
Electrotechniek: 6 jongens en 1 meisje 
Metaalconstructie: 7 jongens en 1 meisje 
 
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. Het schoolgeld van 
deze beursstudenten wordt 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. 
 
Van de drie beursstudenten uit 2010-2011 is alleen Bombiri Legér overgegaan. Sama 
Wobé is van school gegaan en Coulibaly Bounsi is blijven zitten. 
 
Dit schooljaar zijn er zes nieuwe beursstudenten aangenomen, vier in AP en twee in 
AFP1. In totaal hebben we nu acht beursstudenten: 
AP: Coulibaly Bounsi, Dakuyo Hapona, Habou Parako, Konaté Wilo en Sama Yibamata. 
AFP1: Bombiri Legér, Dakuyo Pauline en Tibiri Amandine. 
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Legér en Pauline hebben voor de opleiding metaalconstructie gekozen. Amandine is 
begonnen bij elektrotechniek, maar is halverwege het jaar overgestapt naar civiele 
techniek. 
 
Alle beursstudenten hadden voldoendes aan het einde van het tweede trimester, eind 
2011. 
 
4.4 Personeel 

Aan het begin van het schooljaar 2011-2012 is de directie versterkt met Sama Lucien. 
Lucien is een gepensioneerde onderwijsinspecteur die na zijn werkzame leven 
teruggekeerd is naar zijn dorp. Lucien neemt de taak van onderwijsdirecteur op zich, 
hetgeen inhoudt dat hij de docenten bijstaat en controleert bij hun onderwijstaken. 
Lucien vervangt de directeur Gnoumou tevens bij de vergaderingen met de regionale 
directie van middelbaar onderwijs. Zodoende wordt Gnoumou enigszins ontlast. 
 
 

 Naam Functie 
1 Gnoumou Lucien Algemeen directeur 
2 Sama Lucien Onderwijsdirecteur 
3 Dakio Rita Chef financiën 
4 Zerbo Abdraman Conciërge 
5 Konaté Nadine Secretaresse 
6 Kaboré Roger Secretaris 
7 Kaboré Issoufou Docent autotechniek 
8 Coulibaly Blahima Docent autotechniek (parttime) 
9 Kagambèga Edouard Civiele techniek 

10 Ouédraogo Azizou Metaalconstructie 
11 Garané Maimouna Metaalconstructie (parttime) 
12 Ouédraogo Lassina Elektrotechniek 
13 Bayala Julien Elektrotechniek (parttime) 
14 Tiolé Daniel vervangen door Tiemtoré Adama Frans 
15 Kayendé Lassina Lichamelijke oefening 
16 Ramdé Raouda Engels 
17 Tiegna Armand Wiskunde 
18 Ouédraogo Tahirou Geschiedenis - aardrijkskunde 
19 Bounkoungou David Hygiëne 
20 Sanon Fatogoma Wetgeving 
21 Ganou Lamoussa Natuur- en scheikunde 
22 Nignan Florence Chef kantine 
23 Konaté Nihèni Wacht 
24 Kan Maurice Wacht 
25 Sama Zackaria Wacht 
Tabel 1: Lijst personeel LTPH 
 
 
Het algemene onderwijs wordt gegeven door docenten van de verschillende middelbare 
scholen in Dédougou, die op uurbasis werken. 
 
Het aantal lesuren per vak en per klas staat vermeld in Tabel 2. 
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Les AP AP1 

  Civiele 
techniek 

Auto-
techniek 

Metaal- 
constructie 

Electro- 
techniek 

Frans 4  4 4 4 4 
Wiskunde 4  4 4 4 4 
Engels 2  2 2 2 2 
Schei- en natuurkunde 2  2 2 2 2 
Geschiedenis en aardrijkskunde 2  2 2 2 2 
Hygiëne  2  2 2 2 2 
Wetgeving 2  2 2 2 2 
Lichamelijke oefening 3  3 3 3 3 
Elektriciteit 3      
Elektrotechniek     5 
Schema/circuit 2    2 
Technologie  3 3 3 3 
Toegepaste technologie   4   
Technisch tekenen 3  4 4 4 4 
Praktijk bouwen 3     
Praktijk lassen 3     
Praktijk autotechniek 5     
Toegepaste wiskunde  3 3 3  
Praktijk   8 8 13 8 
Uitmeten  4    

TOTAAL: 40  43 43 44 43 
Tabel 2: Aantal lesuren per vak en per klas 
 
De vier technische docenten in vaste dienst hebben in de zomer van 2011 in Bobo-
Dioulasso een cursus pedagogiek gevolgd. De drieweekse cursus werd georganiseerd 
door het Centre de Formation Baraka, dat LTPH uitnodigde om te participeren. Naar 
eigen zeggen hebben de docenten er veel aan gehad. 
 
4.5 Kantine 

LTPH beschikt over een kantine waar de leerlingen tussen de middag een warme, 
voedzame maaltijd kunnen eten. Uiteraard kan het onderwijzende en ander personeel 
ook mee-eten.  
De eigen bijdrage per leerling is, in overleg met het oudercomité, verhoogd met 500 
FCFA naar 3.500 FCFA (€5,33) 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 en 
twee dames van de olieperserij zijn haar keukenhulpen.  
 
Hoewel het oudercomité toegezegd heeft het beheer van de kantine en de salarissen van 
de twee keukenhulpen op zich te nemen, hebben ze dit niet gedaan. Door de stijgende 
voedselprijzen kan de kantine niet rendabel draaien met de bijdrage die wij rekenen. Aan 
bijdragen zijn er in 2011 636.550 FCFA (€970,35) binnengekomen. Aan salarissen en 
verzekering waren we 656.743 FCFA (€1.001,13) kwijt en aan voedsel 834.125 FCFA 
(€1.271,53) kwijt. Met andere woorden, de kantine heeft een verlies gedraaid van 
854.318 FCFA (€1.302,31).  
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5 Financiële verantwoording 
 
5.1 Balans Burkina Faso 

In Bijlage I. staat de kolommenbalans van Fondation Haparako in Burkina Faso. In tabel 
2 zijn de uitgaven gecategoriseerd: 
 

Brandstof  1.180,73   

Verzekering, onderhoud en reparaties 1.204,24   

Totaal autokosten:  2.384,98 3% 

Kantoorbenodigdheden 1.147,74   

Evenementen, abonnementen en contributies 719,40   

Publiciteit 332,32   

Bankkosten 154,38   

Importkosten (Ghana + Burkina Faso) 7.674,54   

Telefoonkosten 249,85   

Totaal kantoorkosten:  10.278,22 14% 

Reis- en verblijfkosten 351,21   

Salarissen directie 2.592,15   

Salarissen docenten 10.202,82   

Salarissen ondersteunend personeel 4.638,15   

CNSS (16%) 1.942,64   

Scholing 150,91   

Totaal personeelskosten:  19.877,89 27% 

Lesmateriaal algemeen 491,58   

Lesmateriaal autotechniek 881,17   

Lesmateriaal metaalconstructie 2.058,36   

Lesmateriaal elektrotechniek 985,06   

Lesmateriaal civiele techniek 182,93   

Totaal lesmaterialen:  4.599,10 6% 

Energie 4.648,56   

Totaal energie:  4.648,56 6% 

Bouwkosten 26.460,46   

Inrichtingskosten 5.850,00   

Totaal bouw- en inrichtingskosten:  32.310,46 44% 

Totaal uitgaven 2011:   74.099,21 100% 

Tabel 3: Uitgaven 2011 per categorie 
 

Het is duidelijk dat de bouw en inrichting van de vier nieuwe klaslokalen met 44% van de 
totale uitgaven de grootste uitgavenpost is. De kosten voor de vrachtwagen met 
lesmaterialen, transit Ghana, vervoer over de weg, inklaring in Burkina Faso, nemen 
bijna een derde van de totale uitgaven voor hun rekening. Zonder deze kosten zouden de 
kantoorkosten op 3,5% uitkomen, hetgeen acceptabel is. 
Wanneer er sec wordt gekeken naar de lopende kosten, de totale uitgaven minus de 
bouw- en inrichtingskosten, levert dat een bedrag van €41.788,75 op. Dit bedrag komt 
overeen met wat we gebudgetteerd hebben. 
 
In 2010 hebben we alle uitstaande kredieten naar de politie gebracht om de crediteurs te 
dagvaarden en terugbetaling te vorderen. Dit had helaas niet het gewenste resultaat, 
omdat het merendeel van de crediteurs vertelde dat zij hun schulden al lang en breed 
voldaan hadden aan Venance. Daar die overleden is, is het onmogelijk na te gaan of dat 
werkelijk waar is. Om die reden hebben we in 2011 alle uitstaande kredieten afgeboekt 
als oninbare kredieten. Het gaat om een totaalbedrag van 8.210.640 FCFA (€12.516,22). 
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5.2 Geïntegreerde balans Nederland – Burkina Faso 

In Bijlage II staat de totaalbalans in detail vermeld. 
 
Rubriek 0: 
10 Gebouwen; toename t.o.v. 2010 door bouw 4 klaslokalen 
100 Inventaris; toegenomen door aanschaf interieur kapsalon dat in opslag staat 
105 Machines; toegenomen door draaibank, frees- en boormachine en betonmolen 
300 Auto’s; toename door aanschaf kipper die in voorraad is 
 
Rubriek 1: 
1010 ABN-AMRO; afname door overmaking van €45.000 en aanschaffingen 
1400 De voorschotten van Sigrun aan de stichting zijn verder opgelopen tot  

€194.436,86 
 
In 2011 is €1.277,00 aan privédonaties opgehaald en €11.632,30 aan subsidies. In deze 
laatste post zijn tevens de verkoop van cash4cashu bomen van Geschenk met Verhaal 
verdisconteerd. 
 
6 Aanbevelingen voor 2012 
 
• De zeepmakerij zal zijn best moeten doen om rendabel te worden. Er is goede hoop 

op contracten met FAFPA. 
• Ook de metaalbewerking zal moeten zorgen dat zij rendabel wordt. Met de nieuwe 

draaibank en freesmachine zal dat in 2012 moeten lukken. 
• De kosten van de kantine zullen in bedwang moeten worden gehouden. 
• Er zal in Nederland aan fondsenwerving gedaan moeten worden, want de grote 

subsidies uit 2010 slinken snel. 
• Ook de directie van LTPH zal op zoek moeten gaan naar lokale organisaties die LTPH 

kunnen subsidiëren.  
• Hoewel alle opleidingen redelijk geoutilleerd zijn qua lesmaterialen, zullen er meer 

materialen bij moeten komen, willen we een hogere standaard halen. 
• Er zullen nieuwe docenten voor de technische vakken aangetrokken moeten worden, 

aangezien we in 2012-2013 drie klassen hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 
I Financieel overzicht Burkina Faso 2011 
II Geïntegreerd financieel overzicht Nederland – Burkina Faso 2011 
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Bijlage I. Financieel overzicht Burkina Faso 
 
Financieel overzicht 2011 in euro's 

debet credit 

gebouwen 116.803,54 eigen vermogen 129.126,80 

machines 32.225,50 spaarkas 194,36 

cash4cashu 686,81 tegoed Sigrun 10.917,76 

bank 379,23 tegoed Achilles 76,22 

kas 340,16 tegoed Gnoumou 1.524,39 

krediet 0,00 

voorschotten 767,91 winst 9.363,64 

151.203,17 151.203,17 

Resultaatrekening 

omzet fietsen 628,54 

omzet apparaten 1.897,56 

omzet diversen 359,76 

omzet lassers 287,73 

omzet metaal 148,93 

omzet overhead 30,27 

omzet zeepmakerij 921,07 

omzet centrale magazijn 258,38 

omzet LTPH 7.961,89 

omzet kantine 970,35 

verkoop Ford Transit 133,38 

verkoop MAN 2.930,79 

verkoop DAF rood 2.743,90 

verkoop DAF 1900-1 1.524,35 

verkoop tractor 1 152,44 

rentebaten 96,79 

reserves CNSS  936,04 

reserves IUTS 1.105,35 

reserves 2% ingehouden 42,44 

subsidies 2.499,84 

overmaking uit NL 44.997,05 

materiaal fietsen 57,39 

materiaal apparaten 2,90 

materiaal overhead 2.120,46 

materiaal vrachtwagen 0,00 

materiaal lassers 97,64 

materiaal metaal 189,71 

materiaal olieperserij 0,00 

materiaal zeepmakerij 1.267,57 

materiaal LTPH 6.633,01 

materiaal kantine 1.271,53 

materiaal cash4cashu 3,81 

salaris fietsen 377,94 

salaris apparaten 1.259,15 

salaris overhead 3.881,82 

salaris metaal 855,04 

salaris zeepmakerij 871,79 

salaris cash4cashu 561,29 

salaris LTPH 11.433,46 

salaris kantine 917,52 
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transportkosten 5.546,68 

algemene kosten 657,36 

Sonabel 3.585,39 

CNSS werknemers 1.025,83 

CNSS werkgever 2.433,74 

IUTS betaald 1.016,82 

2% betaald 40,55 

vakantiegeld 0,00 

ontslagpremies 805,76 

bankkosten 156,48 

generator 373,69 

importkosten 129,57 

belastingconsulent 114,33 

winkel Dédougou 325,53 

oninbare kredieten 12.516,22 

oninbare voorschotten 564,82 

begrafenis Venance 168,45 

teruggegeven fietsen 0,00 

teruggegeven apparaten 0,00 

70.626,86 61.263,23 

31.985,23 

nettowinst 9.363,64 
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Bijlage II. Geïntegreerd financieel overzicht Nederland – Burkina Faso 
 

Debet Credit Saldo Verlies Winst 

10 Gebouwen en terreinen 116.803,55 

30 Cashewbomen 686,81 

100 Inventaris en inrichting 10.756,40 

105 Machines 39.398,01 

110 Afschrijving inventaris en inrichting 8.391,40 

115 Afschrijving machines 17.383,06 

Totaal inventarissen 167.644,77 25.774,46 141.870,31 

200 Computers en printers 649,00 

210 Afschrijving computers en printers 649,00 

Totaal computers  649,00 649,00 0,00 

   Totaal materiele activa 168.293,77 26.423,46 141.870,31 

300 Auto's 41.952,00 

310 Afschrijving auto's 19.692,00 

Totaal transportmiddelen 41.952,00 19.692,00 22.260,00 

705 Algemene reserves 59.458,61 

900 Kredieten Burkina Faso 

905 Aanbetalingen 1.794,97 

Totaal rubriek 0 210.245,77 107.369,04 102.876,73 

1000 Kas Burkina Faso 340,16 

1010 ABN-AMRO 59.33.53.870 33.000,00 

1030 ABN-AMRO 44.33.12.206 1.600,09 

1030 Bank in Burkina Faso 379,23 

1190 Kruisposten 

Totaal liquide middelen 35.319,48 0,00 35.319,48 

1400 Debiteuren: Sigrun Spaans 194.436,86 

1670 Vooruit betaalde bedragen 1.294,21 

Totaal rubriek 1 36.613,69 194.436,86 
-

157.823,17 

   2010 Netto lonen 767,91 
  Totaal rubriek 2 767,91 0,00 767,91 

3000 Voorraad vervoersmiddelen 5.950,00 

Totaal rubriek 3 5.950,00 0,00 5.950,00 

Totaal balans rekeningen 247.627,37 301.805,90 -54.178,53 

 

Winst en verliesrekening Saldo Verlies Winst 

4001 Vakantiegeld 

4008 Salaris kantine 917,52 

4009 Salaris leraren LTPH 11.433,46 
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4010 Salaris fietsen Burkina Faso 533,21 

4011 Salaris apparaten Burkina Faso 1.909,64 

4012 Salaris overhead Burkina Faso 3.881,82 

4016 Salaris metaal Burkina Faso 855,04 

4017 Salaris zeepmakerij Burkina Faso 871,79 

4019 Salaris cash4cashu 561,29 

Totaal belaste uitkeringen 20.963,77 20.963,77 0,00 

4030 Ingehouden sociale lasten 2.083,83 

4040 Af te dragen aan bedrijfsvereniging 4.516,94 

Totaal sociale lasten 2.433,11 4.516,94 2.083,83 

4100 Huur 325,53 

4110 Onderhoud onroerend goed 

4120 Energie 3.585,39 

Totaal huisvestingskosten 3.910,92 3.910,92 0,00 

4200 Reparatie en onderhoud inventaris 373,69 

4210 Kleine aanschaffingen 380,74 

Totaal inventariskosten 754,43 754,43 0,00 

4300 Reclame en advertenties 111,86 

4320 Contributies en heffingen 26,64 

4330 Abonnementen 96,25 

Totaal exploitatiekosten 234,75 234,75 0,00 

4400 Belasting en verzekering auto 

4410 Brandstof auto 62,25 

4420 Onderhoud auto 

4430 Overige autokosten 256,29 

Totaal autokosten 318,54 318,54 0,00 

4500 Telefoonkosten 67,13 

4510 Transport/verscheping 9.902,43 

4520 Accountant/administratiekosten 114,33 

4540 Drukwerk en kantoorbenodigdheden 101,66 

4550 Representatiekosten 

4560 Reis- en verblijfkosten 73,5% 361,49 

4561 Reis- en verblijfkosten 100% 155,80 

4570 Vakliteratuur 26,80 

4575 Cursussen 535,50 

4590 Overige algemene kosten 700,05 

Totaal algemene kosten 11.965,19 11.965,19 0,00 

4600 Rente leningen 9.196,99 

4610 Bankrente/bankkosten 96,79 

4620 Rente spaarrekening 1.294,21 

4640 Oninbare kredieten 13.084,80 

4650 Bankkosten 493,57 

Totaal rente en bankkosten 21.384,36 22.775,36 1.391,00 

4700 Afschrijving computerapparatuur 
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4710 Afschrijving inventaris en inrichting 500,00 

4720 Afschrijving vervoermiddelen 3.480,00 

4730 Afschrijving machines 3.210,00 

Totaal afschrijvingen 7.190,00 7.190,00 0,00 

   Totaal rubriek 4 69.155,07 72.629,90 3.474,83 

7000 Inkoop materiaal fietsen 57,39 

7001 Inkoop materiaal apparaten 2,90 

7002 Inkoop overhead 2.120,46 

7005 Inkoop materiaal lassers 97,64 

7006 Inkoop materiaal metaal 189,71 

7007 Inkoop materiaal zeepmakerij 1.267,57 

7009 Inkoop cash4cashu 0,02 

7010 Inkoop lesmateriaal/boeken 8.124,88 

7011 Inkoop kantine 1.271,53 

Totaal inkopen 13.132,10 13.132,10 0,00 

8000 Donaties 1.277,00 

8001 Subsidies 11.632,30 

8002 Omzet fietsen 628,54 

8003 Omzet apparaten 1.897,56 

8004 Omzet diversen 359,76 

8007 Omzet lassers 287,73 

8008 Omzet metaal 148,93 

8009 Omzet overhead 30,27 

8012 Boekwinst vervoermiddelen 1.734,86 

8020 Omzet zeepmakerij 921,07 

8021 Omzet magazijn 258,38 

8022 Omzet lesgelden LTPH 7.961,89 

8023 Omzet kantine 970,35 

Totaal omzet -28.108,64 0,00 28.108,64 

Netto winst 54.178,53 85.762,00 31.583,47 

Totaal generaal 247.627,37 301.805,90 85.762,00 31.583,47 

Winst -54.178,53 -54.178,53 
 

 


