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1 Inleiding 

 
Stichting Háparako is in oktober 2002 officieel opgericht en ingeschreven in de Kamer 
van Koophandel. In 2002 zijn er twee transporten gerealiseerd, waarbij tweedehands 
fietsen, elektrische apparaten en diversen naar Burkina Faso gebracht zijn. De eerste 
twee werkplaatsen, namelijk de fietsenmakerij en de elektrotechniek waren daarmee een 
feit. De opleiding en de reparatie en verkoop van de goederen vonden echter nog plaats 
in het huis van Sigrun in Parako. In 2003 worden de eerste projectgebouwen in gebruik 
genomen en wordt de organisatie uitgebreid en verder verbeterd. 
 
In Nederland wordt de infrastructuur rond de goedereninzameling gestructureerd en de 
eerste subsidies worden binnengehaald. 
 
 
2 Activiteiten in Nederland 

 
2.1 Goedereninzameling  

 
In 2002 is er op het terrein van de Afvalverwerking Regio Centraal Groningen (ARCG) 
een container geplaatst met een bord dat mensen oproept hun goederen aan Háparako 
te doneren. Dit bleek niet goed te werken, mensen zagen de container over het hoofd of 
hadden geen tijd het bord te lezen. Dankzij de steun en inzet van de bedrijfsleider van 
het ARCG, Frits van der Werf, werd een 20–voet container ter beschikking gesteld. Hierin 
werden de goederen die geschikt waren voor Burkina Faso opgeslagen. In de derde helft 
van 2003 is de 20–voet container vervangen door een van 40 voet, met elektriciteit.  
 
Met de Milieudienst Groningen is overeengekomen dat alle uit de binnenstad geknipte en 
uit de grachten geviste fietsen eerst aan Háparako worden aangeboden. De goede 
frames worden bewaard en van de rest worden de bruikbare onderdelen gedemonteerd. 
De vrijwilligers van Háparako kregen bovendien toestemming om bruikbare apparaten, 
gereedschappen en diversen uit de bakken van het ARCG te halen. 
 
In januari is de complete inventaris van een metaalwerkplaats opgekocht in Nieuw 
Balingen, Drenthe. Een vorkheftruck uit die inventaris is geruild tegen een tractor. In 
maart zijn van het opgedoekte asielzoekerscentrum in Groningen een twintigtal bedden 
en matrassen betrokken, naast wat keukengerei en diversen.  
 
Bij de metaalwerkplaats in Nieuw Balingen hoort een loods die als derde locatie voor 
goederenopslag gebruikt wordt. De andere twee locaties zijn de container bij het ARCG 
en een loods in Amstelveen in een antikraak pakhuis. 
 
Sinds februari werken er drie vrijwilligers voor Háparako: Hein Lange werkt voor 3 
dagdelen per week op het ARCG en neemt tevens de coördinatie van Groningse 
vrijwilligers op zich, Albert Faber werkt voor 2 dagdelen op het ARCG en Jan van der 
Veen is vrachtwagenchauffeur op afroep. In de tweede helft van het jaar zijn daar Maaike 
de Laat, grafisch ontwerpster en Jessica Wit voor PR en fondsenwerving bijgekomen. 
Naast de drie bestuursleden, die ook op vrijwillige basis voor Háparako werken, werken 
er eind 2003 vijf vrijwilligers voor Háparako.  
 
2.2 Transporten 

 
In april 2003 is het derde transport naar Burkina Faso verscheept, bestaande uit vier 
vrachtwagens, een MB en Volvo bakwagen, een DAF zandwagen en een Volvo 
kraanwagen. De laatste twee vrachtwagens dienden voor het vervoer van de machines 
voor de metaalbewerking. In de twee dichte vrachtwagens bevonden zich, naast de 
gebruikelijke fietsen en apparaten, een 19 kVA generator, twee tractoren, een 
zeefdrukkerij en twee weefgetouwen. 
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De agent in Tema heeft zich niet aan de in december 2002 gemaakte afspraken 
gehouden. De afspraak was dat het agentschap alle kosten, verbonden aan de inklaring 
voor transit, zou voorschieten en zou bellen wanneer de wagens uit de haven zouden 
komen. Zodoende zou de tijd in Tema voor degenen die de wagens naar Burkina Faso 
rijden, worden geminimaliseerd. Toen de chauffeurs in Tema aankwamen moest het hele 
inklaringsproces echter nog in werking gesteld worden en is er dus wederom veel 
nutteloze tijd in Tema besteed.  
 
In Tema zijn drie lokale vrachtwagenchauffeurs ingehuurd om drie van de vier 

vrachtwagens naar de grens met Burkina Faso te 
rijden. Dit was geen succes, want de chauffeurs bleken 
niet om te kunnen gaan met de geavanceerde 
Nederlandse vrachtwagens. Het resultaat waren twee 
gebroken aandrijfassen, een geblokkeerd en verbrand 
remsysteem, oververhitte motoren en 8 geëxplodeerde 
banden. In het vervolg is het daarom beter hooguit 
twee vrachtwagens per transport op te sturen, zodat de 
eigen chauffeurs van Háparako de wagens kunnen 
rijden. 
 

Drie lekke banden 

 
2.3 Publiciteit en subsidieaanvragen 

 
In april is een lezing- en kennismakingsmiddag op het ARCG georganiseerd voor alle 
medewerkers van het ARCG en Háparako. De voorzitter Luchien Karsten beet het spits af 
met een reisverslag met film en foto’s van zijn bezoek aan Háparako in Burkina Faso in 
januari. Vervolgens gaf Sigrun nadere uitleg over de projectactiviteiten in Burkina Faso 
en wat er gebeurt met de goederen die op het ARCG ingezameld worden. De middag 
werd afgesloten met een Afrikaanse maaltijd. De algemene indruk bij de bezoekers van 
deze middag was positief, men was ervan overtuigd dat de goederen een mooi tweede 
leven in Afrika tegemoet gaan.  
 
De alumnivereniging van de faculteit Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen 
(BRUG) heeft stichting Háparako geadopteerd, hetgeen inhoudt dat er gekeken gaat 
worden hoe stichting Háparako door BRUG materieel en financieel ondersteund kan 
worden. Drie keer is er aandacht aan Háparako besteed via artikelen in het BRUG-
Magazine en is er een presentatie gegeven op de jaarlijkse “Terugkomdag” van BRUG. 
 
In de Groninger Gezinsbode zijn twee artikelen over Háparako verschenen onder de titel 
“Groningse stichting helpt Burkina Faso aan het werk” en “Fietsenproject van start”. Ook 
in de Oranjekrant is een artikel geplaatst met als titel “Groningen bouwt in Burkina 
Faso”. 
 
Er is een folder gedrukt met daarin de doelstellingen van stichting Háparako, de eerste 
activiteiten en contactgegevens. Ook is er een DVD gemaakt met beelden en impressies 
van Burkina Faso en het project in Parako. 
 

Maaike de Laat, grafisch ontwerper te Groningen, heeft het 
logo voor Háparako ontworpen. In het logo is de omtrek van 
Afrika te zien, uitgespaard in de contour van een tandwiel. Het 
tandwiel is niet alleen een onderdeel van fietsen en machines, 
maar staat ook symbool voor het doorgeven van kracht. Zoals 
een tandwiel energie omzet in beweging, zorgt stichting 

Háparako dat er, met materialen uit het Westen, in Afrika dingen in beweging gezet 
kunnen worden. 
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Sinds juli is de website www.haparako.com in de lucht, met als contact 
info@haparako.com. De website geeft naast informatie over de werkplaatsen en 
medewerkers in Parako, ook informatie over Burkina Faso in het algemeen en de regio 
Boucle du Mouhoun in het bijzonder. De folder en DVD zijn via de website te bestellen. 
 
In september is een dartstoernooi georganiseerd, waarbij een deel van de opbrengst 
naar Háparako is gegaan. Er zijn speciale flights gemaakt die ook via de website te 
bestellen zijn. 
Er is een subsidieaanvraag aan het NCDO gedaan voor de cofinanciering van de bouw 
van het hoofdgebouw, bestaande uit een winkel, een kantoor voor de administratie, de 
elektrotechniek- en de fietsenwerkplaats. De aanvraag is door het NCDO gehonoreerd, 
uitbetaling kan echter pas plaatsvinden wanneer Háparako kan aantonen de helft van de 
kosten door middel van voorlichtingsactiviteiten in Nederland te hebben binnengehaald. 
 
De HIVOS heeft een subsidie van € 7.000,= toegekend voor de financiering van de 
zeepmakerij.  
 
 
3 Activiteiten in Burkina Faso 

 
3.1 Bouwactiviteiten 

 
In januari heeft het dorp Parako drie hectaren grond ter beschikking gesteld aan stichting 
Háparako. Het terrein ligt prachtig gesitueerd aan de doorgaande weg Dédougou-
Ouahigouya. In januari is meteen een begin gemaakt met de bouw van het 
hoofdgebouw, met daarin het kantoor, een winkel, de elektrotechiek- en de 
fietsenwerkplaats. Daarnaast is een wachthuisje gebouwd, waar Kan Maurice in februari 
met zijn gezin ingetrokken is. 
 
De bouw is georganiseerd op dezelfde wijze als de andere werkplaatsen, namelijk zo dat 
plattelandsjongeren onder begeleiding van een lokale professional via on-the-job training 
een vak leren. Alle bouwactiviteiten staan onder de deskundige leiding van Tira Elie, die 
zijn opleiding bij de paters in zijn woonplaats Tyonkuy genoten heeft. Gedurende 10 
maanden, van januari tot en met oktober, zijn acht leerlingen opgeleid tot metselaars.  

 
 
In mei was het hoofdgebouw voltooid en konden de 
elektrotechniek- en de fietsenwerkplaats verhuizen 
naar hun nieuwe onderkomen. Ook de caissière kreeg 
haar eigen kantoor. Om de druk van klanten op de 
elektrotechniekwerkplaats te verkleinen is besloten dat 
klanten alleen toegang krijgen tot apparaten die in de 
winkel staan. 
 
 

Hoofdgebouw 

 
 
Begin april is begonnen met de funderingen van de metaalwerkplaats. In september is, 
tijdens het plaatsen van de machines, besloten de metaalwerkplaats op te splitsen in een 
laswerkplaats en een metaalbewerkingwerkplaats. Aan het eind van het jaar waren beide 
werkplaatsen afgebouwd en moest alleen het dak er nog op. 
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In november is de eerste lichting leerlingen van de 
bouwwerkplaats afgezwaaid. Tijdens een kleine 
ceremonie, met vertegenwoordigers van het dorp, 
ouders en alle medewerkers van het project, kregen de 
acht leerlingen, naast een certificaat, het 
basisgereedschap waarmee ze zich als zelfstandig 
ondernemer kunnen vestigen in hun dorp.  
 
 
 

Uitreiking gereedschap eerste lichting metselaars 

 
 
 
In mei is eveneens begonnen met het slaan van de 
eerste waterput. De put is 14 meter diep. Of de put het 
hele jaar water geeft zal in het voorjaar van 2004 
moeten blijken, aan het eind van de droge tijd. Om 
instorting te voorkomen zijn de onderste 6 meter van de 
waterput voorzien van een betonnen bebuizing.  
 
 
 

Bouw eerste put 

 
3.2 Fietsenwerkplaats 

 
De fietsenwerkplaats functioneert voorspoedig. In 2003 zijn er nog twee leerlingen 
aangenomen, hetgeen het totaal op drie brengt. Dit aantal is voorlopig voldoende, gezien 
de hoeveelheid werk die deze werkplaats heeft. Klanten kiezen een frame uit en 
vervolgens gaan de leerlingen, onder begeleiding van hun chef, naar het magazijn om de 
onderdelen bij elkaar te zoeken. De verschillende banden- en velgenmaten maken het 
voor de leerlingen moeilijk, het zijn immers analfabeten die ook geen getallen kunnen 
lezen.  
 
3.3 Elektrotechniekwerkplaats 

 
Met de elektrotechniekwerkplaats blijft het tobben in het begin van het jaar. De chef die 
in 2002 aangenomen was, bleek niet over de technische en pedagogische kwaliteiten te 
beschikken die nodig zijn voor deze baan. Vanaf februari zijn er drie leerlingen 
toegevoegd aan de elektrotechniekwerkplaats. Hoewel deze leerlingen een aantal jaar op 
de lagere school hebben gezeten en daarmee enigszins kunnen lezen en schrijven, bleek 
hun opleidingsniveau eigenlijk te laag. In januari is Drabo Bakari, een elektrotechnicus 
van de SOFITEX (nationale katoenfabriek), op parttime basis aangenomen. Bakari was 
een bekwame instructeur, die de leerlingen eerst de fundamenten van elektriciteitsleer 
moest uitleggen. Helaas bleek Bakari zijn fulltime baan bij de SOFITEX niet meer te 
kunnen combineren met het parttime werk voor Háparako en was de 
elektrotechniekwerkplaats weer zonder chef. 
 
Paré Achille is in maart op stukgoed basis aangenomen om een aantal computers schoon 
te maken, van Franstalige software te voorzien en te installeren. De samenwerking beviel 
beide zijden goed en vanaf juni is Achille aangenomen als chef. Eindelijk was de juiste 
man voor de job gevonden en begon de elektrotechniekwerkplaats naar behoren te 
draaien.  
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3.4 Laswerkplaats 

 
Sinds augustus is de laswerkplaats een feit. Sory Dieudonné heeft als chef de 
verantwoordelijkheid over deze werkplaats en heeft twee leerlingen. Omdat de 
metaalwerkplaats nog geen dak heeft, wordt de hangar van de fietsenwerkplaats 
voorlopig gedeeld met de lassers. Ook de lasleerlingen zijn zo goed als ongeschoold en, 
net als bij de fietsenwerkplaats, levert het niet kunnen lezen van getallen problemen op. 
Wat is een meter en een centimeter en hoe lees je een meetlint af? Problemen die 
Diendonné moet zien te klaren met zijn leerlingen. 
 
3.5 Metaalbewerkingwerkplaats 

 
 
In september zijn de machines van de Drentse smederij 
geplaatst. Om de metaalbewerkingwerkplaats zo veilig 
mogelijk te maken zijn alle stroomkabels ondergronds 
gelegd en alle machines verankerd in de betonnen 
vloer. Ondanks dat er nog geen chef voorhanden is, zijn 
er in november drie leerlingen aangenomen om te 
helpen met inrichting van de werkplaats. 
 
 

Plaatsen machines metaalbewerking 

 
3.6 Vrachtwagen 

 
In juli is besloten de DAF 1700 van het eerste transport voor eigen gebruik te houden. 
Daarmee creëren we weer een baan en een opleidingsplaats voor een leerling. Deze 
leerling zal ongeveer twee jaar op de vrachtwagen meerijden en zal ter voltooiing van 
zijn opleiding zijn groot rijbewijs halen. De helft van de kosten voor het behalen van het 
rijbewijs zullen te zijner tijd door Háparako betaald worden. Feitelijk is hiermee de vijfde 
werkplaats functioneel. 
 
3.7 Opzetten structuur 

 
Met de verhuizing naar het hoofdgebouw kreeg ook de caissière haar eigen bureau. Met 
het uitbreiden van het project wordt ook de boekhouding complexer, maar Louise is een 
toegewijde leerling en zij kan al zelfstandig de maandafsluitingen uitvoeren.  
 
De eerste vijf werkplaatsen, de elektrotechniek-, de fietsen-, de bouw-, de laswerkplaats 
en de vrachtwagen zijn functioneel. De chefs zijn verantwoordelijk voor het goed 
functioneren van hun werkplaatsen. Ze dragen zorg voor de opleiding van hun leerlingen, 
ze controleren de aan hen toegewezen gereedschappen en handelen de contacten met de 
klanten af. Er is periodiek overleg tussen de chefs en de directie. Twee keer per jaar is er 
een algemene vergadering met alle medewerkers van het project. 
 
Alle bestuurlijke niveaus in Dédougou zijn geïnformeerd over de doelstelling en 
activiteiten van stichting Háparako. De burgermeester van Dédougou, de préfect van het 
district Dédougou en de hoge commissaris van de provincie Mouhoun staan allen volledig 
achter de initiatieven van Háparako en zeggen hun medewerking en waar nodig hulp toe. 
 
Om te onderzoeken of er afzetmogelijkheden voor Háparako zijn in de hoofdstad 
Ouagadougou, is Zongo Lassané, een oud-student van Luchien van de universiteit van 
Ouagadougou, ingehuurd om een marktonderzoek te doen. De conclusies van dit 
onderzoek zijn in december gepresenteerd in het rapport “Etude de marché sur les 
appareils électroménagers usagers à Ouagadougou”. De concurrentie in de hoofdstad 
bestaat voornamelijk uit verkopen “à tout risque”. Dit betekent dat de klant een apparaat 
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koopt zonder het te mogen testen; hij weet dus pas bij thuiskomst of het apparaat het 
doet. Retourneren of reclameren is niet mogelijk. De verkoopprijzen zijn zeer laag en zijn 
soms zelfs per kilo. Om zich te positioneren in deze markt zal Háparako zich in het iets 
duurdere tweedehands circuit met garantie moeten begeven. Er zal verder onderzocht 
moeten worden of dit haalbaar is. 
 
3.8 Elektrificatieproject 

 
Aangezien Parako geen elektriciteit heeft, is het plan ontstaan om de 
hoogspanningskabels vanuit Dédougou door te trekken en alle tussenliggende dorpen 
ook meteen van stroom te voorzien. Dit is mogelijk in het kader van de wet 
“Electrification rurale décentralisée”, die sinds 1999 in Burkina Faso van kracht is. In 
samenwerking met het nationale energiebedrijf SONABEL en een onderzoeksbureau uit 
Ouagadougou is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. De enquêtes zijn onder 
begeleiding van Sigrun door de dorpelingen van de betreffende dorpen uitgevoerd en het 
onderzoeksbureau heeft de gegevens geanalyseerd en een projectvoorstel geschreven. 
Voorzitter Luchien Karsten heeft zich gecommitteerd financiering voor dit project te gaan 
zoeken. 
 
4 Financiële verantwoording 

 
4.1 Balans Burkina Faso 

 
Over het boekjaar 2003 is € 2.296,81 ingeteerd op het eigen vermogen. De grootste 
uitgavenposten zijn de bouw met € 18.555,00, de € 17.350,49 die naar Nederland zijn 
overgemaakt wegens geldgebrek aldaar en € 10.643,27 aan importkosten. Bij dit laatste 
bedrag zij aangemerkt dat voor de machines van de metaalbewerking geen 
importbelasting is betaald. Zonder de transfer van geld naar Nederland zou er een winst 
van € 15.233,68 geboekt zijn, ondanks de investeringskosten voor de bouw. 
 
Na aftrek van alle kosten voor materiaal, salarissen en de goederen die geretourneerd 
zijn, zijn de fietsenwerkplaats met € 9.570,12, de elektrotechniekwerkplaats met  
€ 6.705, 68 en de vrachtwagen met € 2.498,11 winstgevend gebleken. De laswerkplaats 
laat een verlies van € 222,80 zien.  
 
De verkoop van de vrachtwagens heeft € 31.033,00 opgeleverd. Het systeem van 
kapitaaloverdracht, waarbij vrachtwagens in Nederland worden gekocht en naar Burkina 
Faso worden verscheept om daar vervolgens te worden verkocht, blijkt goed te werken. 
De kosten voor aanschaf, verscheping, transport en inklaring worden ruimschoots gedekt 
door de verkoopprijs.  
 
Het bedrag van € 2.944,66 dat uitstaat aan kredieten is licht toegenomen in vergelijking 
met vorig jaar. Procentueel ten opzichte van de omzet is er wel een daling van 30% naar 
5% te zien. 
 
4.2 Geïntegreerde balans Nederland – Burkina Faso 

 
Rubriek 0: 
100 Metaalwerkplaats en stroomgenerator. 
300 De VW Transporter in Burkina Faso en de Ford Transit in Nederland. 
 
Rubriek 1: 
1400 De voorschotten van Sigrun aan de stichting zijn verder opgelopen tot  

€ 99.055,12. 
1405 Ook Fester sluit 2003 af met een vordering van € 16.891,62, die hoofdzakelijk 

bestaat uit achterstallig salaris. 
1650 vanaf 1 november is Fester in loondienst van de stichting gekomen. 
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Rubriek 3: 
3000 De Volvo bakwagen en Volvo kraanwagen zijn nog niet verkocht. De DAF 1700 is 

voor eigen gebruik gehouden. 
 
In 2003 is naast € 7.000,= aan subsidies, € 8.160,= aan privé-donaties opgehaald.  
 
 
5 Samenvatting 

 
5.1 Input 

 
Er is een infrastructuur opgezet voor de inzameling van goederen in Nederland. De 
Milieudienst Groningen levert fietsen aan en van het ARCG worden apparaten, 
gereedschappen en diversen verkregen.  
 
Voor de inrichting van de metaalwerkplaats in Burkina Faso is een smederij uit Drenthe 
opgekocht en verscheept. Voor deze machines is vrijwaring van het betalen van 
importbelasting verkregen. 
 
Er zijn nu drie locaties waar de goederen tijdelijk opgeslagen kunnen worden: de 
container op het ARCG terrein, de loods in Nieuw Balingen behorende bij de smederij en 
een loods in Amstelveen. 
 
Er werken nu, naast de drie bestuursleden, vijf vrijwilligers voor Háparako: twee 
vrijwilligers voor de goedereninzameling op het ARCG terrein, een vrachtwagenchauffeur 
op afroep, een grafisch ontwerper en een medewerker voor PR en fondsenwerving. 
 
Er is dit jaar een transport naar Burkina Faso verscheept, bestaande uit vier 
vrachtwagens, een MB en Volvo bakwagen, een DAF zandwagen en een Volvo 
kraanwagen. Naast fietsen, apparaten en diversen zijn een 19 kVA generator, twee 
tractoren, een zeefdrukkerij en twee weefgetouwen verscheept. 
 
De alumnivereniging van de faculteit Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen, 
BRUG, heeft Háparako geadopteerd. Hoe de concrete samenwerking gestalte gaat krijgen 
moet nog worden onderzocht. 
 
Er is een logo voor Háparako ontworpen, een website gebouwd, er zijn folders gedrukt en 
er is een DVD gemaakt met impressies van Burkina Faso en de activiteiten van Háparako 
in Parako. 
 
Er zijn twee subsidieaanvragen ingediend bij het NCDO en HIVOS, die beide gehonoreerd 
zijn. Het NCDO keert pas uit nadat minimaal de helft van het budget via 
voorlichtingsactiviteiten in Nederland opgehaald is. Het HIVOS heeft € 7.000,= verstrekt 
voor de bouw van een zeepmakerij. 
 
In diverse weekbladen in Groningen en omstreken zijn artikelen over stichting Háparako 
en haar activiteiten verschenen. 
 
5.2 Output 

 
Háparako heeft van het dorp Parako een terrein van drie hectaren gekregen om haar 
activiteiten verder te ontplooien. Op dat terrein hebben vanaf januari tot november 
onafgebroken bouwprojecten plaatsgevonden. Om te beginnen is het wachthuisje 
gebouwd, waar Kan Maurice in februari met zijn gezin is ingetrokken. Gelijktijdig is 
begonnen met de bouw van het hoofdgebouw, bestaande uit een kantoor, de winkel en 
twee ruimtes voor de elektrotechniek- en fietsenwerkplaats. Het hoofdgebouw was in mei 
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voltooid. De fundamenten en muren van de metaalwerkplaats zijn ook voltooid, rest het 
dak. 
 
Alle bouwwerkzaamheden zijn georganiseerd op dezelfde wijze als de andere 
werkplaatsen, namelijk zo dat plattelandsjongeren onder begeleiding van een lokale 
professional via on-the-job training een vak leren. De bouwwerkplaats staat onder de 
deskundige leiding van Tira Elie, die zijn opleiding bij de paters in zijn woonplaats 
Tyonkuy genoten heeft. Gedurende 10 maanden zijn acht leerlingen opgeleid tot 
metselaars.  
 
Er is een waterput gegraven van 14 meter diep. De onderste 6 meter van de put zijn met 
betonnen ringen bebuisd om instorting van de put te voorkomen. Of de put het hele jaar 
door water geeft is nog niet te zeggen, dat zal in het voorjaar van 2004, aan het eind 
van de droge tijd, moeten blijken. 
 
De fietsenwerkplaats functioneert naar behoren. Dakyuo Sien is een kundige en goede 
chef, de sfeer in de werkplaats is goed en de leerlingen zijn tevreden met hun 
leeromgeving. Grootste obstakel is het feit dat een aantal leerlingen geen getallen kan 
lezen en daardoor moeite heeft bij het vinden van de juiste velgen- en bandenmaten 
voor de te monteren fietsen. 
 
Na een periode van een jaar zoeken naar een geschikte kandidaat, is in juni Paré Achille 
aangenomen als chef en instructeur van de elektrotechniekwerkplaats. Samen met Batio 
Bouma, de eerdere chef, draagt hij zorg voor de opleiding van drie leerlingen. Het lage 
scholingsniveau van de leerlingen maakt dat ze elementaire kennis van elektriciteitsleer 
ontberen. Het is om die reden te voorzien dat de opleiding tot elektrotechnicus een 
aantal jaren zal gaan duren. 
 
De laswerkplaats is in augustus geopend met Sory Diendonné als chef. Hij heeft twee 
leerlingen, die evenals bij de fietsenwerkplaats problemen hebben met het lezen van 
getallen en dimensies. 
 
Er is een begin gemaakt met de inrichting van de metaalbewerkingwerkplaats. De 
machines zijn geplaatst, maar ze moeten verankerd worden in het beton en de 
stroomkabels zullen ondergronds aangelegd worden. 
 
De DAF 1700 van het eerste transport in 2002 is voor eigen gebruik gehouden. Naast het 
transporteren van bouwstenen, cement, zand en betonstaven voor de bouw, rijdt de 
vrachtwagen ook commerciële vrachten voor particulieren. Tamini Ouikazi heeft een 
leerling die twee jaar met hem mee zal rijden. Háparako zal daarna de helft bijdragen 
voor het behalen van zijn groot rijbewijs. 
Organisatorisch staat het project voorlopig op de rails. De vijf functionele werkplaatsen 
zijn voorzien van kundige chefs en leerlingen. Er is een magazijnbeheerder aangesteld 
voor het beheer van de gereedschappen. De wacht heeft zijn intrek genomen in het 
wachthuisje. ’s Nachts is er een tweede wacht. Bovendien is er een controleur aangesteld 
die de aanwezigheid van alle werknemers bijhoudt en de kantoren schoonmaakt. Eind 
2003 zijn er in totaal elf medewerkers in vaste dienst en twaalf leerlingen die allen een 
maandelijkse aanmoedigingsbonus krijgen. 
 
5.3 Effecten op de doelgroep 

 
Alle medewerkers van Háparako hebben toegang tot gratis reparaties, alleen de 
materiaalkosten hoeven betaald te worden. Alle medewerkers hebben een fiets voor 
zichzelf of een familielid (op krediet) gekocht. Daarnaast heeft iedereen recht op 
voorschotten op zijn salaris om grote uitgaven te kunnen financieren. Er zijn in de regio 
geen microkredietfaciliteiten, dus Háparako vervult hier een belangrijke taak. 
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In totaal is er een bedrag van € 8.450,76 aan salarissen uitbetaald, waarvan € 3.844,51 
voor de bouw en € 4.606,25 voor de andere werkplaatsen en overhead. De bouw wordt 
hier apart vermeld, aangezien het geen permanente werkplaats is.  
 
In november is de eerste lichting leerlingen van de bouwwerkplaats afgezwaaid. De acht 
leerlingen kregen tijdens een kleine ceremonie, naast een certificaat, het 
basisgereedschap mee waarmee ze zich als zelfstandig ondernemer kunnen vestigen in 
hun dorp. 
 
5.4 Aanbevelingen voor 2004 

 
• De metaalbewerkingwerkplaats zal verder ingericht moeten worden en in gebruik 

genomen worden.  

• De zeepmakerij zal gebouwd en ingericht moeten worden. De eindrapportage voor 
HIVOS zal gemaakt moeten worden. 

• De eindrapportage van de bouw en inrichting van het hoofdgebouw zal gemaakt 
moeten worden om de subsidie van het NCDO te verkrijgen. 

• De financiën in Nederland zullen op orde gemaakt moeten worden. Gekeken zal 
moeten worden naar de haalbaarheid van de continuering van het dienstverband 
van Fester Medendorp. 

• Gezien het lage scholingsniveau van een groot aantal van de leerlingen wordt 
gedacht aan het geven van aparte alfabetiseringslessen. In 2004 zal gekeken 
moeten worden naar de mogelijkheden hiervan. 

• Wederom zal er in Tema gezocht moeten worden naar een betrouwbare agent die 
de kosten voor inklaring voor transit voorschiet. 

• De aanbeveling uit 2002 aangaande de beheersing van de kredieten blijft staan.  

• Stichting Háparako zal officieel erkend moeten worden in Burkina Faso. Er zal 
nagedacht moeten worden over de organisatiestructuur tussen Háparako in 
Nederland en in Burkina Faso. 

 
 
 
 
 
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 2003 

 debet  credit 

gebouwen 18.555,00 saldo 2002 8.032,05 

BIB 1.325,17 spaarkas 316,31 

kas 755,23 investering 18.555,00 

krediet 2.944,66   

voorschotten 980,75   

aanbetalingen 2002 45,73 winst -2.296,81 

 24.606,55  24.606,55 

Resultaatrekening    

omzet fietsen 10.552,67   

omzet apparaten 10.449,05   

omzet diversen 2.957,70   

omzet vrachtwagen 3.525,15   

omzet tractor 177,21   

omzet lassers 174,73   

omzet metaal 15,24   

omzet overhead 0,65   

verkoop MB Klein-truck 14.481,71   

verkoop MB Patex-truck 8.384,15   

verkoop DAF kipper 9.146,34   

aanbetaling tractor 2 457,16   

kruispost ver. vrachtwagens  17.530,49  

materiaal fietsen  191,84  

materiaal apparaten  664,10  

materiaal overhead  1.013,90  

materiaal vrachtwagen  878,41  

materiaal tractor  2.034,71  

materiaal lassers  167,45  

materiaal metaal  98,69  

salaris fietsen  642,07  

salaris apparaten  1.535,82  

salaris overhead  2.560,98  

salaris vrachtwagen  148,63  

salaris tractor  9,91  

salaris lassers  230,08  

salaris metaal  34,30  

transportkosten  1.516,13  

kosten verk. vrachtwagen  979,20  

algemene kosten  742,53  

generator  700,37  

bouwkosten  18.555,00  

importkosten  10.643,27  

teruggegeven fietsen  148,63  

teruggegeven apparaten  1.543,45  

rentebaten/rentelasten  48,61  

 60.321,76 62.618,57  

    

nettowinst -2.296,81   
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Bijlage II. Geïntegreerd financieel overzicht Nederland – Burkina Faso 
 

 FINANCIEEL OVERZICHT 2003      

  Debet Credit Saldo   

10 Gebouwen en terreinen 18.555,00     

 Totaal onroerend goed   18.555,00   

       

100 Inventaris en inrichting 6.666,40     

110 Afschrijving inventaris en inrichting  796,40    

 Totaal inventarissen   5.870,00   

       

300 Auto's 1.782,25     

310 Afschrijving auto's  892,25    

 Totaal transportmiddelen   890,00   

       

 Totaal materiele activa   25.315,00   

       

705 Algemene reserves (winst 2002) 20.612,41     

 
Totaal algemene verplichtingen  
en voorzieningen   20.612,41   

       

900 Kredieten Burkina Faso 2.944,66     

905 Aanbetalingen  316,31    

 Totaal langlopende schulden   2.628,35   

 Totaal rubriek 0 50.560,72 2.004,96 48.555,76   

       

1000 Kas Burkina Faso 755,23     

1010 ABN-AMRO 11.131,59     

1030 Banque International de Burkina (BIB) 1.325,17     

 Totaal liquide middelen   13.211,99   

       

1400 Debiteuren: Sigrun Spaans  99.055,12    

1405 Debiteuren: Fester Medendorp  16.891,62    

 Totaal debiteuren   -115.946,74   

       

1650 Af te dragen loonbelasting/PVV  2.260,00    

1700 Bedrijfsvereniging 623,88     

 Totaal rubriek 1 13.835,87 118.206,74 -104.370,87   

       

2010 Netto lonen 980,75     

 Totaal rubriek 2   980,75   

       

3000 Voorraad vervoersmiddelen 18.425,25     

 Totaal rubriek 3   18.425,25   

       

 Totaal balans rekeningen 83.802,59 120.211,70 -36.409,11   

       

       



 

Jaarverslag 2003 Stichting Háparako 13/15 

 

 Winst en verliesrekening   Saldo Verlies Winst 

4000 Bruto lonen Nederland    34.265,82  

4010 Salaris fietsen Burkina Faso    642,07  

4011 Salaris apparaten Burkina Faso    1.535,82  

4012 Salaris overhead Burkina Faso    2.560,98  

4013 Salaris vrachtwagen Burkina Faso    148,63  

4014 Salaris tractor Burkina Faso    9,91  

4015 Salaris lassers Burkina Faso    230,08  

4016 Salaris metaal Burkina Faso    34,30  

 Totaal belaste uitkeringen   39.427,61   

       

4030 Ingehouden sociale lasten     1.035,66 

4040 Af te dragen aan bedrijfsvereniging    4.164,00  

 Totaal sociale lasten   3.128,34   

       

4090 Overige personeelskosten    73,06  

 Totaal overige personeelskosten   42.629,01 43.664,67 1.035,66 

       

4200 Reparatie en onderhoud inventaris    984,43  

4210 Kleine aanschaffingen    1.426,27  

 Totaal inventariskosten   2.410,70   

       

4300 Reclame en advertenties    751,84  

4320 Contributies en heffingen    201,27  

4330 Abonnementen    673,09  

 Totaal exploitatiekosten   1.626,20   

       

4400 Belasting en verzekering auto    2.347,02  

4410 Brandstof auto    4.800,81  

4420 Onderhoud auto    1.662,69  

4430 Overige autokosten    436,18  

 Totaal autokosten   9.246,70   

       

4500 Telefoonkosten    780,21  

4510 Transport/verscheping    21.784,12  

4540 Drukwerk en kantoorbenodigdheden    217,43  

4550 Representatiekosten    337,42  

4560 Reis- en verblijfkosten 90%    49,90  

4561 Reis- en verblijfkosten 100%    2.839,25  

4565 Fiscaal niet aftrekbare kosten    520,15  

4570 Vakliteratuur    59,55  

4575 Kleding personeel    396,17  

4590 Overige algemene kosten    666,31  

 Totaal algemene kosten   27.650,51   

       

4600 Rente leningen    4.417,43  

4610 Bankrente/bankkosten    154,86  

4650 Bankkosten    142,01  

 Totaal rente en bankkosten   4.714,30   
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4710 Afschrijving inventaris en inrichting    760,00  

4720 Afschrijving vervoermiddelen    595,00  

 Totaal afschrijvingen   1.355,00   

 Totaal rubriek 4   89.632,42 90.668,08 1.035,66 

       

7000 Inkoop materiaal fietsen    191,84  

7001 Inkoop materiaal apparaten    675,35  

7002 Inkoop overhead    1.013,90  

7003 Inkoop materiaal vrachtwagen    878,41  

7004 Inkoop materiaal tractor    2.034,71  

7005 Inkoop materiaal lassers    167,45  

7006 Inkoop materiaal metaal    98,69  

7007 Inkoop materiaal zeepmakerij    27,97  

 Totaal inkopen   5.088,32   

       

8000 Donaties     8.160,00 

8001 Subsidies     7.000,00 

8002 Omzet fietsen     10.404,04 

8003 Omzet apparaten     8.905,60 

8004 Omzet diversen     2.957,70 

8005 Omzet vrachtwagen     3.525,15 

8006 Omzet tractor     634,37 

8007 Omzet lassers     174,73 

8008 Omzet metaal     15,24 

8009 Omzet overhead     0,65 

8012 Boekwinst vervoermiddelen     16.534,15 

 Totaal omzet   -58.311,63   

       

 Bruto winst   -53.223,31 5.088,32 58.311,63 

       

 Netto winst   36.409,11 95.756,40 59.347,29 

       

 Totaal generaal 83.802,59 120.211,70  95.756,40 59.347,29 

       

 Verlies 36.409,11   36.409,11  

       
 


