
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAARVERSLAG 2004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jaarverslag 2004 Stichting Háparako 1/2 

 
 
Inhoudsopgave 

 
1 Inleiding ...................................................................................................... 2 
2 Activiteiten in Nederland ................................................................................ 2 
2.1 Goedereninzameling ................................................................................... 2 
2.2 Transporten............................................................................................... 2 
2.3 Publiciteit en subsidieaanvragen................................................................... 3 

3 Activiteiten in Burkina Faso ............................................................................ 3 
3.1 Overhead .................................................................................................. 3 
3.2 Bouwactiviteiten......................................................................................... 4 
3.3 Fietsenwerkplaats....................................................................................... 4 
3.4 Elektrotechniekwerkplaats ........................................................................... 4 
3.5 Laswerkplaats ............................................................................................ 5 
3.6 Metaalbewerkingwerkplaats ......................................................................... 5 
3.7 Vrachtwagen.............................................................................................. 6 
3.8 Zeepmakerij en olieperserij ......................................................................... 6 
3.9 Meestershuizen .......................................................................................... 6 
3.10 Opzetten structuur................................................................................... 7 
3.11 Elektrificatieproject .................................................................................. 7 

4 Financiële verantwoording.............................................................................. 7 
4.1 Balans Burkina Faso ................................................................................... 7 
4.2 Geïntegreerde balans Nederland – Burkina Faso............................................. 8 

5 Samenvatting ............................................................................................... 8 
5.1 Input ........................................................................................................ 8 
5.2 Output ...................................................................................................... 9 
5.3 Effecten op de doelgroep............................................................................10 
5.4 Aanbevelingen voor 2005 ...........................................................................11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 
I Financieel overzicht Burkina Faso 
II Geïntegreerd financieel overzicht Nederland – Burkina Faso 



 

Jaarverslag 2004 Stichting Háparako 2/3 

1 Inleiding 

 

In 2003 zijn de eerste gebouwen op het eigen projectterrein in gebruik genomen. Als 
eerste trok bewaker Kan Maurice in het wachthuisje, waar hij sindsdien met zijn gezin 
woont. Als tweede kregen de fietsen- en elektrotechniekwerkplaats ieder een eigen 
ruimte in het nieuwe hoofdgebouw. In dat hoofdgebouw bevindt zich verder een kantoor 
voor de caissière en een winkel. Verder werd het gebouw voor de metaalbewerking tot op 
het dak na, afgebouwd. Eind 2003 waren er vijf werkplaatsen functioneel; de 
fietsenwerkplaats, de elektrotechniekwerkplaats, de laswerkplaats, de bouwwerkplaats 
en de vrachtwagen. 

 

In 2004 worden er twee transporten verstuurd. In Nederland wordt de subsidie van het 
NCDO uit 2003 uitbetaald en worden subsidieaanvragen aan NOVIB en Plan NL 
gehonoreerd.  

 

In 2004 verblijft Sigrun acht maanden in Burkina Faso. Organisatorisch worden de eerste 
stappen gezet die naar officiële erkenning van stichting Háparako in Burkina Faso moeten 
leiden. De metaalbewerkingwerkplaats zal in gebruik worden genomen. De gebouwen 
voor de eerste werkplaatsen speciaal voor vrouwen zullen worden gebouwd en de 
voorbereidingen voor de zeepmakerij en olieperserij zullen worden getroffen. 

 

 

2 Activiteiten in Nederland 

 
2.1 Goedereninzameling 

 
De goedereninzameling bij de VAGRON in Groningen verloopt op rolletjes. De twee 
vrijwilligers, Hein Lange en Albert Faber, dragen zelfstandig de verantwoordelijkheid voor 
de demontage van de fietsen en het inzamelen van bruingoed en diversen. Ook in 
Amsterdam komt de inzameling van goederen op gang, vooral dankzij Bob Vos, die zijn 
contacten in de ICT-wereld gebruikt om afgedankte computers en randapparatuur in te 
zamelen voor Háparako.  
 
Het dienstverband van Fester is in februari verbroken. Het bleek te hoog gegrepen om in 
de opstartfase van een ontwikkelingsproject iemand in Nederland in loondienst te 
houden. Fester blijft als vrijwilliger bij Háparako betrokken, hoewel hij een groot deel van 
het jaar zal verblijven in Kenia, waar zijn gezin zich bevindt. 
 
2.2 Transporten 

 
In 2004 zijn er twee transporten naar Burkina Faso gerealiseerd. Een eerste transport in 
mei, bestaande uit een Scania en een Ford truck. De Ford truck was al in 2003 
aangeschaft, volgeladen en tijdelijk bij de oude eigenaar gestald. Deze Ford truck was 
een zogenaamde kipper, die door Albert Faber uitgebouwd is met materialen van de 
Drentse smidse om de laadruimte te vergroten. In de Ford werden, naast bruingoed, de 
resterende gebruiksmaterialen van diezelfde smidse vervoerd. Daarnaast zijn er een 
aantal dozen met medische materialen meegenomen voor een stichting in oprichting 
(Kinderen in Koubri). De verhoogde laadbak was met zeil afgedekt en de Ford truck heeft 
over de wintermaanden buiten op het erf van de vorige eigenaar gestaan. Helaas bleek 
bij aankomst in Burkina Faso dat het zeil niet waterdicht was, dus er was behoorlijke 
waterschade. Het merendeel van het bruingoed was onbruikbaar en ook een deel van de 
medische materialen van stichting i.o. Kinderen in Koubri had schade opgelopen. Ter 
verzachting van de pijn heeft Háparako zes herenfietsen gedoneerd aan de abdij in 
Koubri. 
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Een tweede transport vond plaats in september, bestaande uit een MB 914 en een MB 
1317. In de wagens bevonden zich een tractor, de resterende materialen uit de Drentse 
smidse, bruingoed, fietsen en gereedschappen die van stichting Gered Gereedschap 
verkregen waren. De wagens waren in Nederland echter veel te zwaar beladen, wat tot 
gevolg had dat tijdens de reis over land naar Burkina Faso de zijkanten van de bak 
loslieten van de carrosserie. Dit werd pas halverwege de reis ontdekt en toen was er al 
veel, vooral gereedschap, verloren. 
 
De twee transporten van 2004 hebben weliswaar veel tijd, moeite en geld gekost voor de 
vrijwilligers en Háparako, maar waren geen succes. De waterschade van het eerste 
transport en de verloren goederen tijdens het tweede transport waren een dip, maar ook 
een leermoment. Ten eerste zal er in het vervolg beter gekeken moeten worden naar het 
laadvermogen van de vrachtwagens in vergelijk met de te laden goederen. Ten tweede 
zijn zeilwagens geen optie meer voor het vervoer van bruingoed en diversen. Ook de 
kwaliteit van de vrachtwagens zal beter bekeken moeten worden; er is tijdens het eerste 
transport veel tijd verloren omdat het hydraulische systeem van een truck het al in de 
haven begaf. 
 
Bij de transporten in mei is een nieuwe agent in Ghana in de arm genomen, met wie ook  
afspraken werden gemaakt voor het transport in september. Wederom kwam het er niet 
van. In september is daarom weer een nieuw contact gelegd, deze keer met een 
Burkinabé die uitgeweken was uit het door burgeroorlog verscheurde Ivoorkust. Het is 
afwachten of deze agent zich bij een volgend transport wel aan de gemaakte afspraken 
houdt. 
 
2.3 Publiciteit en subsidieaanvragen 

 
Bij de bestuursvergadering van 20/01/04 was een delegatie van het bedrijf Bio Exotica 
aanwezig om kennis te maken en mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken. Bio 
Exotica gaat een biologische ananasplantage in Ghana exploiteren en heeft het 
voornemen om 1% van de investeringskosten en jaarlijks 1% van de brutowinst aan een 
goed doel in de regio schenken. Het was een voorstellingsgesprek om te zien of er 
raakvlakken waren en of Háparako in aanmerking zou kunnen komen voor de subsidie. 
Er werden geen concrete toezeggingen gedaan. 
 
In januari is de eindrapportage aan NCDO gedaan. In totaal heeft het NCDO €25.547 
bijgedragen aan de investeringen in Burkina Faso. In mei is de subsidieaanvraag aan 
Plan NL voor de financiering van het vrouwencentrum gehonoreerd en is een voorschot 
van €20.000 gestort. In juni is een subsidie van NOVIB van €9.350 verkregen. Met deze 
subsidie zal het gebouw voor de olieperserij worden gebouwd.  
 
De alumnivereniging van de Bedrijfskundefaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen, 
BRUG, heeft €3.500 gedoneerd voor het dak op de metaalbewerkingwerkplaats. 
 
 
3 Activiteiten in Burkina Faso 

 
3.1 Overhead 

 
In juni is een tweede magazijnbeheerder aangenomen, speciaal voor het 
fietsenmagazijn. Nignan Florence zal de leerlingen van de fietsenwerkplaats helpen bij 
het uitzoeken van de onderdelen. 
 
In juli is Konaté Hamboza aangenomen als leerling caissière. Zij krijgt van Háparako een 
opleiding, zodat zij later de financiën van het vrouwencentrum kan gaan beheren. 
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3.2 Bouwactiviteiten 

 
In mei zijn twee latrines gebouwd door de in 2003 afgezwaaide metselaars. Dankzij de 
beschilderingen door de magazijnbeheerder, Konaté Antoine, is het voor iedereen 
duidelijk welke latrine voor de dames is en welke voor de heren. 
 
In mei is een tweede waterput gegraven. De eerste put ligt vlak bij de weg en nogal ver 
weg van de plek waar het vrouwencentrum gepland is. Om die reden is gekozen voor het 
slaan van een tweede put, in de nabijheid van het toekomstige vrouwencentrum. De 
tweede put is hoger gelegen dan de eerste en daarom dieper geworden, namelijk 23 
meter. De eerste waterput is gedurende 2004 niet droog komen te staan, wat goede 
vooruitzichten biedt voor de tweede put die nog meer water geeft dan de eerste. Ook in 
de tweede put hebben we de onderste 12 meters moeten bebuizen, om instorting te 
voorkomen.  
 
In juli is het dak op de hallen van de metaalbewerking geplaatst. De constructie waar het 
dak op steunt is door de laswerkplaats berekend en gemaakt.  

 
In dezelfde maand is de toegang naar het projectterrein 
verbeterd. Er is een brug gebouwd over het 
drainagekanaal van de weg. Deze brug was noodzakelijk 
om te voorkomen dat de vrachtwagen vast komt te 
zitten na een regenbui. 
 
In oktober wordt het gebouw opgeleverd waarin de 
zeepmakerij en de olieperserij worden ondergebracht. 
Voor deze twee hallen is eenzelfde dakconstructie 
gebruikt als bij die van de metaalbewerking. 

Bouw brug naar projectterrein 

 
 
3.3 Fietsenwerkplaats 

 
In mei zwaaien de eerste drie leerlingen van de 
fietsenwerkplaats af. Daar de chef Dakuyo Sien 
aangegeven heeft liever als leerling bij de 
metaalbewerking te willen werken, is oudleerling 
Coulibaly Karafa gepromoveerd tot chef. Tevens zijn er 
drie nieuwe leerlingen aangenomen: Konaté Damité, 
Dakyuo Gnikiko en Coulibaly Janvier. 
 
 
 

Afzwaaien leerlingen fietsenwerkplaats 

 
3.4 Elektrotechniekwerkplaats 

 
De elektrotechniekwerkplaats loopt sinds de komst van Paré Achille eindelijk op rolletjes. 
Helaas heeft één van de drie leerlingen, Coulibaly Leboué, in juni de druk van zijn familie 
om mee te helpen op het land niet kunnen weerstaan en zijn opleiding afgebroken. In 
september is Dakio Fidel als leerling aangenomen. Fidel heeft de onderbouw van de 
middelbare school afgemaakt, dus de verwachting is dat zijn achterstand ten opzichte 
van de andere leerlingen snel ingelopen zal zijn. 
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3.5 Laswerkplaats 

 
 
In juli is het dak op de hal van de las- en 
metaalbewerkingwerkplaats geplaatst. De constructie 
waar de dakplaten op steunen is door de laswerkplaats 
berekend en gemaakt. Deze exercitie zal een goede les 
blijken, want ook voor de hal voor de zeepmakerij en 
olieperserij is een zelfde constructie gebruikt. 
 
 
 

Plaatsen dak laswerkplaats 

 
De chef van de laswerkplaats, Sory Dieudonné, is van april tot half juni op studiereis naar 
Frankrijk gegaan. Deze studiereis werd georganiseerd door de overheid, maar een groot 
deel van de kosten heeft Háparako op zich genomen. Als vervanger van Dieudonné is 
Sama Isaïe aangenomen, die na de terugkomst van Dieudonné gebleven is. 
 
 
3.6 Metaalbewerkingwerkplaats 

 
Onder begeleiding van de chef van de elektrotechniek, 
Paré Achille, is de elektriciteits-voorziening van de 
metaalbewerkingwerkplaats aangelegd. Voor de 
veiligheid zijn alle stroomkabels ondergronds 
aangebracht. Daarnaast zijn de machines in clusters van 
drie in verschillende groepen verdeeld. Elke cluster van 
machines kan aangeschakeld worden door middel van 
een aparte knop in een verdeelkast, waar alleen de chef 
de sleutel van heeft. 
 

Machines metaalbewerkingwerkplaats 

 
Vanaf eind 2003 waren er onderhandelingen met Ouedraogo Salam om chef te worden 
van de metaalbewerkingwerkplaats. Salam komt uit Bobo-Dioulasso en is een kundig 
vakman en hij wilde graag naar Dédougou verhuizen om bij Háparako te komen werken. 
Salam had ervaring in het fabriceren van oliepersen en het was voorzien dat de 
oliepersen voor de olieperserij door hem en de leerlingen gemaakt zouden worden. 
Wegens familieomstandigheden ging zijn komst echter niet door. Salam heeft zelf zijn 
opvolger gezocht in de persoon van Nikiema Jean de Dieu. Jean was ooit een leerling van 
Salam, maar heeft de kennis en vaardigheid om oliepersen te maken niet. Salam heeft 
toegezegd te allen tijde beschikbaar te zijn voor adviezen en hulp. 
 

 
Jean is in mei in dienst gekomen bij Háparako en blijkt 
een vakman, maar vooral een goede instructeur voor de 
vier leerlingen. Drie leerlingen waren al in 2003 
aangenomen en Dakyuo Sien is overgestapt van de 
fietsenwerkplaats naar de metaalbewerking. 
 
 
 
 

Lessen metaalbewerking 
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3.7 Vrachtwagen 

 
De DAF 1700 van het eerste transport, die voor eigen gebruik behouden is, is in oktober 
verkocht, omdat de kosten voor onderhoud te hoog werden. Door de slechte staat van de 
wegen in de regio van het project, begeven de bladveren het regelmatig. In plaats van 
de DAF wordt de Scania van het transport in mei in gebruik genomen. De opleiding van 
de chauffeursleerling Tamini Julien verloopt voorspoedig. 
 
3.8 Zeepmakerij en olieperserij 

 
In oktober is het dak geplaatst op de twee hallen voor de zeepmakerij en olieperserij. 
Hoewel beide werkplaatsen nog niet functioneel zijn, werd in augustus begonnen om 
“beurre de karité” in te kopen. Deze “beurre de karité” zal worden gebruikt voor de 
zeepmakerij en wordt door plattelandsvrouwen gemaakt. Toen eenmaal de informatie 
verspreid was dat Háparako “beurre de karité” opkoopt, stonden de vrouwen letterlijk in 
de rij. In de maanden augustus en september is voor bijna €1.500 aan “beurre de karité” 
ingekocht, wat een enorme financiële injectie is voor de vrouwen, zo vlak voordat de 
kinderen naar school gaan. 
 
In oktober zijn twee tweedehands oliepersen ingeruild tegen een vrachtwagen. Nikiema 
Jean de Dieu, chef van de metaalbewerking, is voor een stage van 10 dagen naar Bobo-
Dioulasso geweest om te leren hoe de persen werken en hoe ze onderhouden en 
gerepareerd moeten worden. 
 
3.9 Meestershuizen 

 
Begin 2004 werd Háparako benaderd door het oudercomité van de lagere school in 
Parako, voor een financiële bijdrage aan het bouwen van meestershuizen voor de 
leraren. De eerste drie klaslokalen van de lagere school waren in 1990 door tussenkomst 
van Sigrun afgebouwd. De resterende drie klaslokalen zijn een aantal jaren later door 
een Franse organisatie gerealiseerd. De leraren wonen echter in Dédougou en moeten 
vier keer per dag de 10 km afstand tussen Dédougou en Parako afleggen. Hiervoor 
krijgen de leraren geen vergoeding van het ministerie van onderwijs. Het resultaat is dat 
de leraren na de middagpauze niet meer terugkomen in Parako en de leerlingen met een 
taakopdracht achterlaten. Wanneer er woongelegenheid bij de school zou zijn, zouden de 
leerlingen ook ’s middags les krijgen. Dit argument was voor Háparako doorslaggevend 
om een deel van de financiering voor de meestershuizen op zich te nemen.  
 
Aan het oudercomité is toegezegd om, als pilot, een eerste meestershuis te bouwen. De 
overeenkomst hield echter in dat de ouders zelf de bouwstenen, het zand en gravel en de 
mankracht voor de bouw zouden leveren. Háparako zou slechts de materialen financieren 
die gekocht moesten worden, zoals cement, betonijzers en dakplaten. De deuren en 
ramen zouden door de laswerkplaats van Háparako tegen kostprijs gemaakt worden.  

 
In mei is dankzij de goede samenwerking tussen het 
oudercomité, dat de organisatie van de bevolking op zich 
nam, en Háparako het eerste meestershuis opgeleverd. 
Daar woont nu de (enige) lerares van de lagere school 
met haar gezin. Gezien dit succes heeft Háparako 
toegezegd door te willen gaan met het bouwen van de 
resterende vier huizen. 
 
 
 

Eerste meestershuis bij de lagere school 
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3.10 Opzetten structuur 

 
Gedurende de acht maanden dat Sigrun in 2004 in Burkina Faso verbleef, heeft zij de 
statuten en het huishoudelijk reglement voor Fondation Haparako gemaakt. Tijdens de 
bestuursvergadering van Stichting Háparako op 20/01/04 is besloten om Fondation 
Haparako een dochter van Stichting Háparako te maken. Dit houdt in dat de uiteindelijke 
beslissingsbevoegdheid bij Stichting Háparako ligt en de financiële verantwoordingen 
geïntegreerd zullen worden. Tevens is er een Adviesraad voor Fondation Haparako 
geïnstalleerd, bestaande uit Dr. Kan René, oogarts in Ouagadougou en afkomstig uit 
Souakuy, 4 kilometer ten zuiden van Parako, Dr. Konaté Mathias, gepensioneerd 
econoom met een uitgebreid netwerk in politiek Burkina Faso en woonachtig in Parako en 
Mr. Kan Marie, advocaat in Ouagadougou en afkomstig uit Dédougou.  
 
Mr. Kan Marie heeft de statuten en het huishoudelijk reglement getoetst aan de in 
Burkina Faso gebezigde wetten en regels. De documenten zijn vervolgens gedeponeerd 
bij de Prefectuur van Dédougou, waar Parako bestuurlijk onder valt. Ter goedkeuring van 
de statuten moest er eerst een integriteitonderzoek gedaan worden door de politie. Toen 
daar een positief resultaat uit kwam en de prefectuur zijn goedachting gaf, werden de 
documenten naar de hoge commissaris gebracht. Die keurde al snel de aanwezigheid en 
activiteiten van Fondation Haparako goed. De laatste stap is nu de goedkeuring van het 
Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, waar de documenten 
in oktober gedeponeerd zijn. 
 
In oktober zijn vijf medewerkers aangemeld bij de sociale verzekeringskas in Dédougou, 
namelijk de bedrijfsleider Konaté Venance en de vier chefs.  
 
Met de belastingsdienst is afgesproken dat Fondation Haparako vrijgesteld is van het 
betalen van elke vorm van belastingen tot het project compleet is. Zolang Fondation 
Haparako nog investeert in uitbreiding van haar activiteiten, hoeven er geen belastingen 
te worden betaald. 
 
Als vervolg op de haalbaarheidsstudie van Zongo Lassané van eind 2003 naar 
afzetmogelijkheden in Ouagadougou, heeft deze zelf aangeboden om als 
vertegenwoordiger van Fondation Haparako in Ouagadougou op te treden. Zongo heeft 
een voorschot gekregen om een winkel in Ouagadougou te huren en die in te richten. De 
prijsbepaling voor de apparaten zal de praktijk moeten leren. Voorlopig is het zaak een 
aandeel in de markt van tweedehands apparaten te verkrijgen. 
 
3.11 Elektrificatieproject 

 
Luchien heeft de haalbaarheidsstudie die in 2003 gedaan is, laten vertalen in het 
Nederlands. Deze Nederlandstalige versie heeft hij gepresenteerd aan een aantal 
energiebedrijven. Er is nog geen reactie. 
 
 
4 Financiële verantwoording 

 
4.1 Balans Burkina Faso 

 
Over het boekjaar 2004 is €25.936,18 winst gemaakt. De omzet van de verschillende 
ateliers was €30.417,62 en de verkoop van vrachtwagens leverde €30.619,88 op. De 
grootste uitgavenposten zijn wederom de bouw met €12.482,17 en de importkosten met 
€12.826,94. Nieuw zijn de investeringskosten voor de olieperserij van €10.670,73 .  
Na aftrek van alle kosten voor materiaal, salarissen en geretourneerde goederen, zijn de 
fietsenwerkplaats met €8.086,02, de elektrotechniekwerkplaats met €7.431,46 en de 
diversen met €2.921,56 winstgevend gebleken. De vrachtwagen heeft over 2004 een 
licht verlies van €50,05 laten zien. De tractor die in september werd vervoerd, moest 
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grondig worden opgeknapt voor €156,86. De las- en metaalbewerkingwerkplaats hebben 
beide verlies geleden van respectievelijk €477,78 en €920,96. Het verlies bij de 
laswerkplaats is te verklaren uit een gebrek aan opdrachten van derden. De 
laswerkplaats werkt voornamelijk voor eigen gebruik, zoals het fabriceren van de ramen, 
deuren en dakconstructies voor nieuwe werkplaatsen. Voor de metaalbewerking geldt 
hetzelfde. Hier zijn echter voor de aankoop van materialen veel uitgaven gedaan.  
 
De verkoop van de vrachtwagens heeft €30.025,97 opgeleverd. Het systeem van 
kapitaaloverdracht, waarbij vrachtwagens in Nederland worden gekocht en naar Burkina 
Faso worden verscheept om daar vervolgens te worden verkocht, blijkt nog steeds goed 
te werken. Hoewel niet zo ruimschoots als in 2003, worden de kosten voor aanschaf, 
verscheping, transport en inklaring nog steeds gedekt door de verkoopprijs.  
 
De uitstaande kredieten zijn gestegen tot €6.562,80, wat voor een groot deel te 
verklaren is door het op krediet verkopen van de vrachtwagens. Er wordt teveel op 
krediet verkocht en het blijkt lastig te zijn de uitstaande kredieten te vorderen. 
 
De voorschotten van €1.452,85 betreffen voorschotten aan medewerkers van Háparako. 
 
Op de creditzijde is een bedrag van €2.703,63 aan tegoeden te vinden. Het betreft hier 
een voorschot van Sigrun, die de importkosten voorgeschoten heeft. 
 
De post spaarkas betreft een mogelijkheid die Háparako heeft gecreëerd voor 
medewerkers die kunnen sparen.  
 
4.2 Geïntegreerde balans Nederland – Burkina Faso 

 
Rubriek 0: 
105 Oliepersen. 
300 De VW Transporter in Burkina Faso, de Ford Transit in Nederland, de tractor en 

Scania en Burkina Faso 
 
Rubriek 1: 
1400 De voorschotten van Sigrun aan de stichting zijn verder opgelopen tot  

€107.829,48. 
1405 De vordering van Fester is teruggebracht tot €4.040,61. 
 
Rubriek 3: 
3000 De Scania en tractor zijn voor eigen gebruik gehouden, de rest van de 

vrachtwagens is verkocht, gedeeltelijk op krediet. 
 
In 2004 is naast €54.897 aan subsidies, €7.958 aan privé-donaties opgehaald.  
 
 
5 Samenvatting 

 
5.1 Input 

 
De goedereninzameling in Groningen draait zelfstandig en is uitgebreid met een ICT tak 
in Amsterdam. 
 
Fester is in februari ontslagen en werkt in het vervolg als vrijwilliger voor Háparako. Het 
blijft te bezien of hij zijn activiteiten kan blijven voortzetten vanuit Kenia, waar hij zich in 
augustus bij zijn gezin gevoegd heeft. 
 
Er zijn twee transporten naar Burkina Faso gerealiseerd, waarbij dit jaar grote verliezen 
zijn geleden. Ten eerste de waterschade bij de Ford truck en ten tweede de te zware 
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belading van de beide MB trucks van het transport in september, waardoor er veel, 
vooral gereedschappen, verloren is gegaan. Er zal in het vervolg beter gelet moeten 
worden op het laadvermogen van de trucks alvorens ze vol te laden. Bovendien is 
gebleken dat zeilwagens geen optie zijn voor het vervoer van bruingoed en diversen. 
 
In 2004 is naast €54.897 aan subsidies, €7.958 aan privé-donaties opgehaald. Het is 
echter de vraag of de activiteiten in Burkina Faso in de pas kunnen blijven lopen met de 
subsidieaanvragen in Nederland. Dat zal in 2005 moeten blijken. 
 
5.2 Output 

 
Er zijn twee nieuwe vrouwen aangenomen: Gninan Florence als magazijnbeheerder voor 
het fietsenmagazijn en Konaté Hamboza als leerling caissière. Hamboza zal later de 
financiën van het vrouwencentrum gaan beheren. 
 
Qua bouwactiviteiten zijn er twee latrines gebouwd, is met het plaatsen van het dak de 
metaalbewerking operationeel geworden en zijn de gebouwen van de eerste twee 
werkplaatsen voor vrouwen, namelijk de zeepmakerij en de olieperserij, neergezet. 
Verder is er een brug gebouwd over het drainagekanaal van de weg naar het 
projectterrein. 
 
De dakconstructie voor de hallen van de las- en metaalbewerkingwerkplaats zijn door de 
laswerkplaats berekend en gemaakt. Hierdoor is veel geld bespaard en het leerproces 
heeft de laswerkplaats veel goed gedaan. Eenzelfde dakconstructie is toegepast bij de 
zeepmakerij en olieperserij. 
 
De waterput die in 2003 gegraven is, blijkt niet droog te zijn gelopen. Er is een tweede 
waterput gegraven voor het toekomstige vrouwencentrum. 
 
In mei zijn de eerste drie leerlingen van de fietsenwerkplaats afgezwaaid. De chef van de 
fietsenwerkplaats heeft aangegeven liever als leerling bij de metaalbewerking te willen 
gaan werken en daarom is oud leerling Coulibaly Karafa gepromoveerd tot chef. Er zijn 
drie nieuwe leerlingen aangenomen. 
 
Bij de elektrotechniekwerkplaats heeft één leerling de opleiding verlaten en is vervangen 
door een andere. Aangezien de vervanger een hogere vooropleiding heeft, wordt 
verwacht dat hij zijn achterstand snel zal inlopen. 
 
De chef van de laswerkplaats is twee en een halve maand op studiereis naar Frankrijk 
geweest. Tijdens zijn afwezigheid is een vervanger aangenomen en die is aangebleven na 
de terugkomst van de chef.  
 
In mei is de metaalbewerkingwerkplaats in bedrijf genomen. Onder leiding van Nikiema 
Jean de Dieu worden vier leerlingen opgeleid. 
 
De DAF 1700 die voor eigen gebruik was gehouden, is verkocht en vervangen door de 
Scania van het vierde transport. De opleiding van de leerling-chauffeur verloopt 
voorspoedig. 
 
De twee hallen voor de zeepmakerij en olieperserij zijn afgemaakt. Hiermee is een begin 
gemaakt met het vrouwencentrum, waar activiteiten speciaal voor vrouwen en kinderen 
zullen worden gerealiseerd. Er is voor ca €1.072,= aan “beurre de karité” ingekocht voor 
de zeepmakerij. Deze boter wordt door plattelandsvrouwen gemaakt en de aankoop 
heeft voor een grote financiële injectie in de gemeenschap gezorgd. 
 
De eerste twee oliepersen voor de olieperserij zijn gekocht. Niekiema Jean heeft stage 
gelopen om te leren hoe het onderhoud en reparaties van deze persen verloopt. 
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Het eerste meesterhuis voor de leraren van de lagere school in Parako is gerealiseerd. In 
samenwerking met het oudercomité heeft de lokale bevolking meegeholpen dit mogelijk 
te maken. Háparako heeft alleen de materialen gefinancierd die gekocht moesten 
worden.  
 
De statuten en het huishoudelijk reglement van Fondation Haparako, een dochter van 
Stichting Háparako in Burkina Faso, zijn opgesteld. Beide documenten zijn door de lokale 
bestuurslagen in Dédougou goedgekeurd en liggen bij het ministerie. 
 
Er is een Adviesraad geïnstalleerd in Burkina Faso, bestaande uit: 
• Dr. Kan René, oogarts in Ouagadougou en afkomstig uit Souakuy, 4 kilometer ten 

zuiden van Parako;  
• Dr. Konaté Mathias, gepensioneerd econoom met een uitgebreid netwerk in 

politiek Burkina Faso en woonachtig in Parako;  
• Mr. Kan Marie, advocaat in Ouagadougou en afkomstig uit Dédougou.  
 
In oktober zijn vijf medewerkers aangemeld bij de sociale verzekeringskas in Dédougou. 
 
Met de belastingsdienst is afgesproken dat Fondation Haparako vrijgesteld is van het 
betalen van elke vorm van belastingen zolang zij investeert in uitbreiding van haar 
activiteiten. 
 
Zongo Lassané gaat als vertegenwoordiger van Fondation Haparako in Ouagadougou 
werken. Hij heeft een krediet gekregen om winkelruimte te huren en in te richten.  
 
Een studie betreffende de haalbaarheid van het elektrificatieproject is in het Nederlands 
vertaald en door Luchien bij verscheidene energiebedrijven ter beoordeling aangeboden. 
 
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 of haar salaris om grote uitgaven te kunnen financieren. Er zijn in 
de regio geen microkredietfaciliteiten, hierbij vervult Háparako een belangrijke taak. 
 
In totaal is er een bedrag van €9.575,94 aan salarissen uitbetaald, waarvan €1.830,41 
voor de bouw en €7.745,53 voor de andere werkplaatsen en overhead. De bouw wordt 
hier apart vermeld, aangezien dit geen permanente werkplaats is. 
 
Eind 2004 zijn er, inclusief de leerlingen die immers ook een compensatie krijgen, 26 
mensen in vaste dienst van Fondation Haparako. Daarnaast waren er tussen de 10 en 17 
mensen werkzaam in de bouw.  
 
In mei is de eerste lichting leerlingen van de fietsenwerkplaats afgezwaaid. Twee van de 
drie leerlingen kregen tijdens een ceremonie, naast een certificaat, het basisgereedschap 
mee waarmee ze zich als zelfstandig ondernemer kunnen vestigen. De derde leerling is 
gepromoveerd tot chef van de fietsenwerkplaats. 
 
Beide oud-leerlingen hebben een werkplaats in hun dorp ingericht en werken daar als 
fietsenmaker. Wanneer ze hulp nodig hebben, kunnen ze bij het project terecht en dit 
gebeurt regelmatig. 
 
De markt van het dorp Parako is sinds de start van de activiteiten van Háparako 
aanzienlijk uitgebreid. Er zijn nieuwe winkels bijgekomen, zoals voor huishoudelijke 
goederen. Ook is er een permanente doekenverkoper waar ook schoolbenodigdheden te 
koop zijn. Het aantal restaurantjes en cafés is eveneens toegenomen.  



 

Jaarverslag 2004 Stichting Háparako 11/12 

 
Bij navraag zegt de lokale bevolking vooral de toename van het aantal fietsen en radio’s 
opvallend te vinden.  
 
Door de bouwactiviteiten, waarbij bouwstenen gebruikt worden die lokaal uit de 
laterietbodem gehouwen worden, zijn 10-20 mannen van een inkomen voorzien. 
 
5.4 Aanbevelingen voor 2005 

 
• De eindrapportage voor HIVOS en NOVIB moet worden gemaakt. 

• Na het vertrek van Fester naar Kenia moet worden bekeken of hij zijn taken in 
Nederland nog wel naar behoren kan uitvoeren. Eventueel zal er een vervanger 
gezocht moeten worden. 

• In Tema moet worden bekeken of de nieuwe agent zich deze keer wel aan de 
gemaakte afspraken zal houden. 

• De aanbeveling uit 2002 en 2003 aangaande de beheersing van de kredieten blijft 
staan. Hoewel een groot deel van de toename van de kredieten voor rekening 
komt van de verkoop van de vrachtwagens, blijven de kredieten voor apparaten 
en fietsen te hoog. 

• De statuten en het huishoudelijk reglement liggen bij het ministerie ter 
goedkeuring. Wanneer de officiële erkenning van Fondation Haparako verkregen 
is, zal het projectterrein bij het kadaster aangemeld moeten worden. 

• In 2005 zullen de zeepmakerij en de olieperserij in gebruik worden genomen. 
• Het Vrouw- en kindcentrum zal in 2005 gebouwd worden. In het Vrouw- en 

kindcentrum zal een trainingscentrum voor vrouwen komen, evenals een crèche 
voor kleine kinderen die daar niet alleen opgevangen en gevoed zullen worden, 
maar ook voorbereid op de lagere school. 

• Gezien de lage scholingsgraad van het merendeel van de medewerkers van 
Fondation Haparako, zal een alfabetiseringscursus waarin lees- en schrijflessen in 
de eigen taal en basis rekenlessen voor de toekomstige zelfstandige ondernemers 
in overweging genomen moeten worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2004 

debet credit

gebouwen 31.037,71 Eigen vermogen 24.244,51

machines 10.670,73 spaarkas 404,73

BIB 2.191,82 tegoeden 2.703,63

kas 1.373,13  

krediet 6.562,80   

voorschotten 1.452,85 winst 25.936,18

 53.289,05  53.289,05

Resultaatrekening   

omzet fietsen 8.986,59  

omzet apparaten 9.636,78  

omzet diversen 2.959,67  

omzet vrachtwagen 5.217,23  

omzet tractor 463,41  

omzet lassers 1.232,66  

omzet metaal 1.676,45  

omzet overhead 16,18  

omzet VW bus 228,66  

verkoop kraanwagen 6.763,17  

verkoop Ford 6.402,44  

verkoop Volvo 3.810,98  

verkoop Mercedes 6 ton 9.908,54  

verkoop DAF 3.734,76  

rentebaten/rentelasten 142,55  

geld uit NL 4.000,00  

reserves CNSS 46,11  

materiaal fietsen  330,87

materiaal apparaten  398,36

materiaal overhead  2.470,85

materiaal vrachtwagen  4.794,71

materiaal tractor  409,15

materiaal lassers  908,10

materiaal metaal  1.610,08

materiaal zeepmakerij  1.072,41

salaris fietsen  569,70

salaris apparaten  1.659,85

salaris overhead  3.039,63

salaris vrachtwagen  472,56

salaris tractor  211,13

salaris lassers  802,34

salaris metaal  987,32

transportkosten  2.591,36

algemene kosten  354,50

kosten verk. vrachtwagen Volvo 593,90

generator  2.898,86

importkosten  12.826,94

teruggegeven apparaten  147,10

teruggegeven diversen  38,11

opleidingen  102,13

 65.226,16 39.289,97

nettowinst 25.936,18  
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Bijlage II. Geïntegreerd financieel overzicht Nederland – Burkina Faso 
 
 

 FINANCIEEL OVERZICHT 2004      

  Debet Credit Saldo   

10Gebouwen en terreinen 31.037,71    

 Totaal onroerend goed   31.037,71  

       

100Inventaris en inrichting 6.666,40    

105Machines 10.670,73    

110Afschrijving inventaris en inrichting  1.631,40   

 Totaal inventarissen   15.705,73  

       

300Auto's 9.252,00    

310Afschrijving auto's  3.977,00   

 Totaal transportmiddelen   5.275,00  

       

 Totaal materiele activa   52.018,44  

       

705Algemene reserves  57.021,52    

 
Totaal algemene verplichtingen en 
voorzieningen   57.021,52  

       

900Kredieten Burkina Faso 6.562,80    

905Aanbetalingen  404,72   

 Totaal langlopende schulden   6.158,08  

 Totaal rubriek 0 121.211,16 6.013,12 115.198,04  

       

1000Kas Burkina Faso 1.373,13    

1010ABN-AMRO 12.826,37    

1030Banque International de Burkina (BIB) 2.191,82    

 Totaal liquide middelen   16.391,32  

       

1400Debiteuren: Sigrun Spaans  107.829,48   

1405Debiteuren: Fester Medendorp 4.040,61    

 Totaal debiteuren   -107.829,48  

       

1650Af te dragen loonbelasting/PVV      

1700Bedrijfsvereniging  173,75   

 Totaal rubriek 1 20.431,93 108.003,23 -87.571,30  

       

2010Netto lonen      

 Totaal rubriek 2   0,00  

       

3000Voorraad vervoersmiddelen 5.400,00    

 Totaal rubriek 3   5.400,00  

       

 Totaal balans rekeningen 147.043,09 114.016,35 33.026,74  
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 Winst en verliesrekening   Saldo Verlies Winst 

4000Bruto lonen Nederland    5.728,76 

4010Salaris fietsen Burkina Faso    569,70 

4011Salaris apparaten Burkina Faso    1.659,85 

4012Salaris overhead Burkina Faso    3.039,63 

4013Salaris vrachtwagen Burkina Faso    472,56 

4014Salaris tractor Burkina Faso    211,13 

4015Salaris lassers Burkina Faso    802,34 

4016Salaris metaal Burkina Faso    987,32 

 Totaal belaste uitkeringen   13.471,29  

       

4030Ingehouden sociale lasten     222,27

4040Af te dragen aan bedrijfsvereniging    854,87 

 Totaal sociale lasten   632,60  

       

4090Overige personeelskosten    126,13 

 Totaal overige personeelskosten   14.230,02 14.452,29 222,27

       

4200Reparatie en onderhoud inventaris    2.898,86 

4210Kleine aanschaffingen    166,85 

 Totaal inventariskosten   3.065,71  

       

4300Reclame en advertenties    53,75 

4320Contributies en heffingen    41,78 

4330Abonnementen    135,17 

 Totaal exploitatiekosten   230,70  

       

4400Belasting en verzekering auto    1.031,47 

4410Brandstof auto    6.009,40 

4420Onderhoud auto    1.102,88 

4430Overige autokosten    59,90 

 Totaal autokosten   8.203,65  

       

4500Telefoonkosten    845,11 

4510Transport/verscheping    23.354,13 

4540Drukwerk en kantoorbenodigdheden    246,93 

4550Representatiekosten    11,49 

4560Reis- en verblijfkosten 90%    103,97 

4561Reis- en verblijfkosten 100%    321,10 

4565Fiscaal niet aftrekbare kosten    482,00 

4570Vakliteratuur      

4575Kleding personeel    46,41 

4590Overige algemene kosten    420,03 

 Totaal algemene kosten   25.831,17  

       

4600Rente leningen    5.045,97 

4610Bankrente/bankkosten     100,51

4630Rente en kosten belasting    218,00 

4650Bankkosten    190,00 

 Totaal rente en bankkosten   5.353,46  
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4710Afschrijving inventaris en inrichting    835,00 

4720Afschrijving vervoermiddelen    3.084,75 

 Totaal afschrijvingen   3.919,75  

 Totaal rubriek 4   60.834,46 61.157,24 322,78

       

7000Inkoop materiaal fietsen    1.094,37 

7001Inkoop materiaal apparaten    398,36 

7002Inkoop overhead    2.540,83 

7003Inkoop materiaal vrachtwagen    4.794,71 

7004Inkoop materiaal tractor    409,15 

7005Inkoop materiaal lassers    908,10 

7006Inkoop materiaal metaal    1.610,08 

7007Inkoop materiaal zeepmakerij    1.941,11 

 Totaal inkopen   13.696,71  

       

8000Donaties     7.958,00

8001Subsidies     54.897,00

8002Omzet fietsen     8.986,59

8003Omzet apparaten     9.489,68

8004Omzet diversen     3.150,22

8005Omzet vrachtwagen     5.217,23

8006Omzet tractor     463,41

8007Omzet lassers     1.232,66

8008Omzet metaal     1.676,45

8009Omzet overhead     16,18

8012Boekwinst vervoermiddelen     14.470,49

 Totaal omzet   -107.557,91  

       

 Bruto winst   -93.861,20 13.696,71 107.557,91

       

 Netto winst   -33.026,74 74.853,95 107.880,69

       

 Totaal generaal 147.043,09 114.016,35 74.853,95 107.880,69

       

 Winst  33.026,74  33.026,74

       
 
 
 


