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1 Inleiding 

 
In 2004 zijn de gebouwen voor de zeepmakerij en de olieperserij voltooid en twee 
tweedehands oliepersen aangeschaft. Dit jaar worden beide werkplaatsen in bedrijf 
genomen, maar weer gesloten in het najaar. De centrale overheid van Burkina Faso heeft 
onder druk van publieke verontwaardiging alle kleine oliepersen in het hele land 
gesloten, nadat er onhygiënische condities waren geconstateerd bij enkele bedrijfjes. 

 

Financieel was 2005 een moeilijk jaar, zowel in Nederland als in Burkina Faso. De 
communicatie met Fester in Kenia verloopt moeizaam, waardoor in Nederland veel werk 
is blijven liggen. In Burkina Faso werd geld verduisterd door de caissière, die op staande 
voet ontslagen is. Ook de verkoop van de zeep en olie was slecht geadministreerd. 

 

Sigrun is in november voor drie maanden naar Parako vertrokken en heeft een transport 
van twee vrachtwagens en een minibus meegenomen. Goed nieuws is dat de in 
september 2004 gecontacteerde agent in Tema, Ghana, zijn beloftes waar heeft 
gemaakt. Met deze agent is een lang hoofdstuk van zoeken, wachten en niet nagekomen 
afspraken afgesloten. 

 

Fondation Haparako begint steeds meer bekendheid in de regio te krijgen. Dat blijkt uit 
het groeiende aantal opdrachten voor kleine reparaties, zoals bandenplakken, van de 
fietsenwerkplaats. Ook de metaalbewerkingwerkplaats krijgt steeds meer opdrachten van 
derden. Verder breidt het netwerk van verkopers die hun materialen bij Fondation 
Haparako kopen, zich steeds verder uit. 

 

2 Activiteiten in Nederland 

 
2.1 Goedereninzameling 

De goedereninzameling bij de VAGRON in Groningen verloopt op rolletjes. Er is een derde 
vrijwilliger bij gekomen, Roy Sabilië, die Hein Lange en Albert Faber helpt met de 
demontage van de fietsen en het inzamelen van bruingoed en diversen.  
 
In Amsterdam wordt vooral ICT materiaal verzameld en in Lekkerkerk heeft een 
vrijwilliger grote hoeveelheden goederen speciaal voor kinderen ingezameld. Deze 
goederen zijn bestemd voor de crèche van het vrouw- en kindcentrum.  
 
Via stichting Gered Gereedschap in Amsterdam en Groningen zijn veel gereedschappen 
verkregen, waaronder een groot aantal trapnaaimachines voor het vrouw- en 
kindcentrum. 
 
De loods in Amstelveen die Háparako sinds 2002 in bruikleen had van Zwerfkei Bewaring 
B.V., moest in november leeg opgeleverd worden. Háparako heeft nu nog twee 
opslagplaatsen, de container op het terrein van de VAGRON en de loods die bij de 
smederij in Nieuw Balinge, Drenthe, hoorde. 
 
De loods in Amstelveen diende, naast opslagruimte voor de ingezamelde goederen, ook 
als stalling voor de Ford Transit bus die Háparako in 2003 aangeschaft had. Toen de 
loods leeg opgeleverd moest worden, ontstond het probleem van parkeervergunningen 
en –gelden. Om die reden en om de kosten in Nederland verder terug te brengen, is 
besloten de Ford Transit naar Burkina te verschepen om daar te verkopen. 
 
Omdat er in Parako geen elektriciteit is, heeft Háparako in 2002 een 19 kVA generator 
aangeschaft en verscheept. 19 kVA bleek echter niet toereikend om naast de 
laswerkplaats en metaalbewerkingwerkplaats ook de oliepersen van stroom te voorzien. 
Om die reden werden de oliepersen en de metaalbewerkingwerkplaats beurtelings 
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aangezet en werd er in de weekenden gewerkt. In november is een tweedehands 45 kVA 
generator gekocht en verscheept, die de 19 kVA generator gaat vervangen.  
 
2.2 Transporten 

In 2005 is er een transport naar Burkina Faso gerealiseerd, 
bestaande uit twee DAF 1900 trucks en de Ford Transit 
minibus van Háparako. In de Ford Transit bus bevonden zich 
de 45 kVA generator en 10 autobanden voor de vrachtwagen 
en de VW bus in Burkina Faso. In de beide DAF trucks 
bevonden zich, naast de in Groningen ingezamelde fietsen 
en fietsonderdelen en bruingoed, een grote hoeveelheid 
gereedschappen en trapnaaimachines die van stichting 
Gered Gereedschap verkregen zijn. 

 
Bij het laatste transport in september 2004 is in Tema, Ghana, contact gelegd met Issaka 
Comporé. Issaka is een burkinabé die uit Ivoorkust naar Ghana gevlucht is. Zoals met 
alle voorgaande agenten in Tema, is ook met Issaka afgesproken dat hij de kosten voor 
het loskrijgen van de wagens voor zou schieten en pas contact op zou nemen wanneer 
de wagens daadwerkelijk uit de haven zouden zijn. Op die manier zou er minder tijd 
verloren gaan met wachten voor diegenen die de wagens over land naar Burkina Faso 
rijden. Issaka is zijn belofte nagekomen en daardoor waren we in een record tijd van 8 
dagen terug in Parako met de wagens en goederen. Eindelijk is een lang hoofdstuk van 
zoeken naar een betrouwbare agent die zijn beloftes ook nakomt afgesloten. Bovendien 
heeft Issaka een bankrekening in Burkina Faso, waardoor de rekening aldaar betaald kan 
worden en er minder contant geld meegenomen hoeft te worden. 
 
2.3 Publiciteit en subsidieaanvragen 

Er zijn in 2005 twee subsidieaanvragen gedaan, aan stichting Doen en het IUCN, die 
beiden op inhoudelijke gronden niet gehonoreerd werden. In beide gevallen betrof het 
een aanvraag voor medefinanciering van het uitgebreide Vrouw- en kindcentrum.  
 
In het najaar is de website van Háparako, www.haparako.com opnieuw gebouwd door 
grafisch ontwerpster Maaike de Laat, die ook het logo van stichting Háparako ontworpen 
heeft. De nieuwe lay-out is strakker en minder zwaar, waardoor de toegang sneller 
verloopt. Daarnaast kunnen de formulieren via de website verstuurd worden, waardoor 
het mailadres niet meer vermeld hoeft te worden. Hierdoor ontvangen we minder spam. . 
Tevens zijn de teksten geactualiseerd en uitgebreid. Marc Gybels heeft alle teksten in het 
Frans vertaald en daarmee is een Franstalige versie van de website een feit. 
 
 
3 Activiteiten in Burkina Faso 

 
3.1 Overhead 

In mei is een derde wacht, Konaté Nihèni, aangenomen om de werkplaatsen en 
bouwmaterialen van het vrouwencentrum bewaken.  
 
Tijdens haar verblijf in Parako is Sigrun er achter gekomen dat er een bedrag van 
€2.127,01 verduisterd was in 2005 (zie ook paragraaf 4.1). Het bleek de caissière Konaté 
Louise te zijn en zij is per 31 december 2005 op staande voet ontslagen. Haar taken 
worden overgenomen door Konaté Hamboza, die van juli tot en met december 2004 in 
de leer was en vanaf januari 2005 volledig meedraaide als caissière. Daarmee gaat het 
jaar 2006 gaat in met 8 personen overhead. 
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Konaté Venance bedrijfsleider 
Konaté Hamboza caissière 
Konaté Antoine beheerder algemene magazijnen 
Nignan Florence beheerder fietsenmagazijn 
Kan Maurice  wacht 
Habou Célestin nachtwacht 
Konaté Nihèni  wacht vrouwencentrum 
Sama Senouhan presentiecontroleur en schoonmaakster 
 
3.2 Bouwactiviteiten 

In februari worden de gebouwen van de zeepmakerij en de olieperserij afgebouwd, die 
respectievelijk in maart en mei in bedrijf worden genomen, zie ook paragraaf 3.8 en 3.9. 
Voor de katoenzaden voor de olieperserij is een aparte opslag gebouwd. Hier worden 
eveneens de voederkoeken die als droog residu overblijven na het persen van de 
katoenzaden bewaard. Deze voederkoeken worden verkocht aan veehouders als bijvoer 
in de droge tijd, wanneer er te weinig gras is. 
 
Door de verduistering in Burkina Faso en de tegenvallende financiële situatie in 
Nederland wordt de bouw van het Vrouw- en kindcentrum in 2005 nog niet ter hand 
genomen. De subsidiegever Plan NL is hiervan op de hoogte gebracht en accepteert de 
vertraging. Ook het afbouwen van de magazijnen is voorlopig uitgesteld. Het magazijn 
voor de elektrotechniek is wel voltooid en Achilles is met zijn werkplaats verhuisd naar 
zijn nieuwe onderkomen. 
 
Ook de tweede waterput, die in 2004 bij het vrouwencentrum in oprichting geslagen is, 
geeft het hele jaar door water. Ondanks de bebuizing van 12 meter onderin de put, blijft 
het water echter door sediment gekleurd. Voor de bouwwerkzaamheden maakt dit niet 
uit, maar voor drinkwater is het niet geschikt. Door de grote toestroom van water heeft 
het geen zin om de bebuizing te verlengen, want het is onmogelijk om de modder in de 
bebuizing te verwijderen.  
 
3.3 Fietsenwerkplaats 

De fietsenwerkplaats draait goed onder leiding van Coulibaly Karafa. De leerlingen maken 
goede vorderingen en de klanten zijn tevreden met de geboden service. Naast het in 
elkaar zetten van de frames die de klant gekozen heeft, is de fietsenwerkplaats 
uitgebreid met een bandenplakservice. Dat laatste beperkt zich niet slechts tot 
fietsbanden, maar ook worden banden voor ezelswagens, brommers en zelfs auto’s 
geplakt. Gezien de grote toeloop van klanten vervult de bandenplakservice van de 
fietsenwerkplaats van Háparako hier een nuttige en veel gevraagde taak. 
 
In februari is een van de leerlingen, Coulibaly Janvier, ontslagen wegens diefstal van 
gereedschappen. In september heeft Dakuyo Gnikiko zich uit de opleiding teruggetrokken 
wegens familieomstandigheden. Chef Karafa heeft daardoor tot het eind van het jaar de 
fietsenwerkplaats met één leerling gedraaid. Na de aankomst van het transport van 
december zullen voor 2006 nieuwe leerlingen aangenomen worden. 
 
Het is duidelijk dat de fietsenwerkplaats een belangrijke functie vervult binnen Fondation 
Haparako en voor de regio. De werklast is voor hen het grootst wanneer een nieuw 
transport is gearriveerd, want dan worden de meeste fietsen verkocht. Wanneer de 
voorraad aan frames terugloopt, lopen ook de verkopen terug. De klanten wachten dus 
blijkbaar op fietsen uit Nederland.  
 
3.4 Elektrotechniekwerkplaats 

De elektrotechniekwerkplaats loopt goed. Chef Achilles is het jaar begonnen met drie 
leerlingen, waarvan er twee vanaf het begin in 2002 aanwezig zijn en een er in 2004 
bijgekomen is. Helaas heeft één van de leerlingen in juli besloten als winkelbediende in 
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Dédougou te gaan werken, in plaats van zijn opleiding af te maken. Financiële 
overwegingen gaven de doorslag bij dit besluit. 
 
Tijdens een werkoverleg met de medewerkers van de elektrotechniekwerkplaats bleek 
dat de vorderingen en het doorzettingsvermogen van Coulibaly Lomapi tegenvielen. In 
gezamenlijk overleg is toen besloten om Lomapi over te plaatsen naar de winkel, waar hij 
de klanten helpt en de apparaten schoonhoudt. Zo kan hij toch nog hetgeen hij geleerd 
heeft bij Achilles in praktijk brengen. Sigrun heeft in December een aantal intake 
gesprekken gehad met leerlingen die zich aangemeld hadden. In 2006 zal bekeken 
worden wie van hen aan de elektrotechniekwerkplaats toegevoegd zullen worden. 
 
Zoals vermeld in paragraaf 3.2 heeft de elektrotechniekwerkplaats een nieuw 
onderkomen, met een eigen magazijn. 
 
3.5 Laswerkplaats 

De laswerkplaats functioneert goed. Dankzij de vele materialen die meegekomen zijn van 
de Drentse smederij, wordt bespaard op de materiaalkosten. Hoewel het merendeel van 
de werkzaamheden van de laswerkplaats van Fondation Haparako zelf zijn, komen beetje 
bij beetje externe opdrachten binnen. 
 
Chef Dieudonné heeft hetgeen hij in 2004 tijdens zijn stage in Frankrijk heeft geleerd in 
praktijk gebracht als voorbeeld voor eventuele klanten. Zo staat er een kunstig gemaakt 
tuinameublement in de winkel. Dieudonné heeft in november echter besloten Fondation 
Haparako te verlaten. Net als tijdens zijn stage, heeft Sama Isaï zijn taken overgenomen.  
 
Boeren uit de buurt weten de laswerkplaats nu ook te vinden voor kleine reparaties, 
zoals het lassen van gebroken ezelskarren, kruiwagens en scheppen. Deze kleine 
reparaties blijken van grote waarde voor de bevolking. De samenwerking met de 
metaalbewerkingwerkplaats verloopt goed en steeds vaker voeren beide werkplaatsen 
gezamenlijk externe opdrachten uit. 
 
3.6 Metaalbewerkingwerkplaats 

De metaalbewerkingwerkplaats functioneert goed en ook de vier leerlingen maken goede 
vorderingen. Naast de katoenfabriek SOFITEX in Dédougou zijn ook andere filialen van 
SOFITEX geïnteresseerd om hun opdrachten aan Fondation Haparako te geven. 
Afspraken om de samenwerking te concretiseren zijn in de maak. 
 
Het consortium CSE dat de asfaltweg van Dédougou naar Bobo-Dioulasso aanlegt, heeft 
de metaalbewerking van Fondation Haparako ook ontdekt. Er komen zoveel opdrachten 
binnen dat in december besloten is maandelijkse facturen te sturen, in plaats van elke 
opdracht apart af te rekenen. Daarnaast zijn in samenwerking met CSE kredietfaciliteiten 
voor hun werknemers bij Fondation Haparako gerealiseerd. De werknemers van CSE 
kunnen op krediet kopen en aan het eind van de maand betaalt de salarisadministratie 
van CSE het verschuldigde geld aan Fondation Haparako.  
 
3.7 Vrachtwagen 

Door de hongersnood in grote delen van Burkina Faso, evenals in onze regio, was het 
een moeilijk jaar voor het goederenvervoer. De vrachtwagen heeft om die reden vele 
weken niet kunnen rijden. Desalniettemin laat de vrachtwagen een kleine winst zien. Het 
blijft dus rendabel de vrachtwagen in eigen beheer te houden, zowel vanwege de 
werkgelegenheid en opleiding van beide chauffeurs, als voor het transport van goederen 
voor Fondation Haparako. 
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3.8 Zeepmakerij  

In maart is de zeepmakerij in gebruik genomen. 
Oulé Adama is de chef. Hij heeft jarenlang in 
Ivoorkust als zeepmaker gewerkt. Naast gewone 
handzeep weet hij ook bleekwater en vloeibare zeep 
te maken. Dit zijn mogelijkheden voor de toekomst, 
wanneer de zeepmakerij uitgebreid wordt. Adama 
heeft twee medewerksters in de productielijn. 
 
Daar de olieperserij nog niet functioneel is, wordt in 
het begin alleen de “beurre de karité” gebruikt die 
in 2004 al aangeschaft was. Vanaf mei, wanneer de 
olieperserij opengaat (zie ook 3.9), wordt ook olie 
uit eigen productie gebruikt. 

 
Dagelijks worden er 100 tot 200 blokken zeep 
gemaakt. Om de zeep van Fondation Haparako te 
differentiëren van de zeep op de markt, wordt er 
citronellaolie toegevoegd. Door de citronellaolie 
ruikt de zeep niet alleen beter, maar heeft hij ook 
een antimuggen werking. De eerste 100 blokken 
zeep zijn als kennismaking in de dorpen uitgedeeld 
en iedereen was vanaf het begin enthousiast. 
 
 
 
 

Op verzoek van de vrouwen uit de dorpen worden geen individuele zeepblokken aan 
particulieren verkocht, maar verloopt de verkoop via hen. De vrouwen kopen de zeep per 
doos van 60 stuks tegen groothandelsprijzen bij Fondation Haparako en verkopen die 
tegen marktprijzen op de lokale markten. Het prijsverschil is de winst voor de vrouwen. 
Dit blijkt een goed systeem te zijn, want meer dan 40 vrouwen hebben in de loop van de 
maanden dat de zeepmakerij open was, een freelance inkomen verdiend. Bovendien 
hebben ze het zelf in de hand: wie meer verkoopt, verdient ook meer. 
 
In september wordt op last van de centrale overheid de olieperserij gesloten, zie ook 
paragraaf 3.9, en daarmee ook de zeepmakerij. Zeep maken van alleen “beurre de 
karité” was geen optie vanwege de aankoopprijs, waardoor de werkplaats niet meer 
rendabel zou kunnen werken. 
 
In de periode dat de zeepmakerij gesloten was, zijn de vrouwen op non-actief gesteld en 
is Adama tijdelijk als bewaker bij de ingang van het project aangesteld. 
 
3.9 Olieperserij 

In mei werd de olieperserij in gebruik genomen. 
Onder leiding van chef Zerbo Abdramane werken 
twee vrouwen in de olieproductie. Uit katoenzaden 
kan een hoogwaardige consumptieolie geperst 
worden, die 0% cholesterol bevat en de hoogste 
verbrandingstemperatuur van alle plantaardige 
oliën heeft. Vooral door dat laatste is 
katoenzaadolie zeer geschikt om te frituren. Zoals 
in paragraaf 3.8 vermeld, wordt een deel van de 
olie voor de zeepmakerij gebruikt, de rest wordt 
verkocht als consumptieolie. Het droge residu dat 
overblijft na de persing van de katoenzaden, levert 
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een proteïnerijke voederkoek op die door de veehouders in de regio gebruikt wordt om 
het vee bij te voeren in de droge tijd, wanneer er te weinig gras is.  
 
Voor de verkoop van de consumptieolie is eenzelfde systeem als bij de verkoop van de 
blokken zeep ingevoerd. De vrouwen uit de omliggende dorpen kopen de olie tegen 
groothandelsprijzen en verkopen die tegen marktprijzen. Ook hier is het prijsverschil de 
winst voor de vrouwen. In de maanden dat de olieperserij open was hebben zo’n 20 
vrouwen een freelance inkomen verdiend met de verkoop van de olie. 
 
De elektriciteit voor Fondation Haparako wordt geleverd door een 19 kVA 
stroomaggregaat. 19 kVA bleek te weinig om naast de werkplaatsen ook de olieperserij 
van stroom te voorzien. De twee oliepersen gebruiken teveel stroom. Om die reden is 
besloten dat de oliepersen draaien wanneer de apparatenwerkplaats en de 
metaalwerkplaats gesloten zijn. In december is een vervangende generator van 45kVA 
verscheept die de 19 kVA gaat vervangen. In 2006 zal de olieperserij volgens de normale 
werkuren draaien. 
 
In september zijn op last van de centrale overheid alle kleine olieperserijen in Burkina 
Faso gesloten. Er was commotie ontstaan over een documentaire op de nationale 
televisie waar de hygiënische omstandigheden in een aantal olieperserijen aan de orde 
gesteld werd. De consumentenbond en het parlement roerden zich, met als resultaat de 
sluiting van alle niet gecertificeerde olieperserijen. Ondanks dat Fondation Haparako over 
officiële certificaten van de gezondheidsdienst beschikte, werden beide oliepersen van de 
olieperserij gesloten. Ook de andere 4 olieperserijen in Dédougou werden gesloten. 
 
Lange tijd was onbekend aan welke criteria voldaan moest worden om de oliepersen 
weer geopend te krijgen. In december heeft Sigrun een onderhoud met de secretaris 
generaal van het Ministère de Commerce, waarin duidelijk werd dat het dossier van de 
olieperserijen nog onder studie was en er niet op korte termijn richtlijnen te verwachten 
waren. Onder de strikte voorwaarde dat de olie van de olieperserij van Fondation 
Haparako niet voor consumptie verkocht zou worden, maar slechts voor de zeepmakerij, 
kreeg Sigrun de toezegging dat er begin 2006 toestemming zou komen om de 
olieperserij weer te openen. 
 
In de periode dat de olieperserij gesloten was, zijn de vrouwen op non-actief gezet en is 
Abdramane, evenals Adama, tijdelijk als bewaker bij de ingang van het project 
aangesteld. 
 
3.10 Meestershuizen 

In 2004 is op aanvraag van het oudercomité van de lagere school van Parako een eerste 
meestershuis gebouwd. Omdat alle 6 leraren in Dédougou wonen, moeten zij 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.  

 
Dit jaar zou er weer een meestershuis gerealiseerd 
worden, maar in plaats daarvan heeft het oudercomité 
fondsen uit Frankrijk weten te bemachtigen voor een 
grote opknapbeurt van de schoolgebouwen. Fondation 
Haparako heeft toegezegd toezicht te houden op de 
werkzaamheden en de fondsen voor te schieten. Zo is 
het dak gerepareerd, zijn lekkende muren gedicht en is 
al het hang- en sluitwerk van de ramen en deuren 
gerepareerd. Daarnaast zijn er zeven latrines gebouwd, 
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zes voor elke klas en een voor de leraren. De deuren voor de latrines zijn, tegen 
kostprijs, door de laswerkplaats van Fondation Haparako gemaakt. 
 
3.11 Opzetten structuur 

In oktober 2004 zijn de statuten en het huishoudelijk reglement voor Fondation 
Haparako gedeponeerd bij het Ministère de l’Administration Territorial et de la 
Décentralisation om officieel erkend te worden in Burkina Faso. Gedurende het hele jaar 
2005 is daar geen schot ingekomen. Sigrun heeft tijdens haar verblijf in december enkele 
bezoeken aan de desbetreffende ambtenaren gebracht en men verzekerde haar dat begin 
2006 de procedure afgerond zou worden. 
 
In het voorjaar van 2005 heeft zich een handelaar uit Sanaba, zo’n 40 km ten westen 
van Dédougou, gemeld bij Fondation Háparako om in zijn winkel ook spullen van 
Fondation Haparako te verkopen. Hiermee komt het aantal externe verkooppunten op 
drie, Sanaba, Dédougou en Ouagadougou, waarover hieronder meer. 
 
Begin 2004 heeft Zongo Lassané een voorschot van Fondation Haparako gekregen om 
een winkel te huren en in te richten in Ouagadougou. Zongo heeft in 2003 een 
haalbaarheidsstudie gedaan naar de afzetmogelijkheden van tweedehands elektrische 
apparaten in Ouagadougou. Ondanks het bestaande grote aanbod in Ouagadougou zag 
hij wel mogelijkheden om een deel van de markt te bedienen, gezien de kwaliteit en de 
garantie op de apparaten van Fondation Haparako. Ondanks de inzet van Zongo heeft 
2005 niet veel clientèle opgeleverd. Daarnaast is er ingebroken en zijn een aantal 
apparaten gestolen.  
  
Het projectterrein van tien hectaren van Fondation Haparako is ingemeten en van 
betonnen grenspalen voorzien door Kini Jacques, erkend landmeter in Dédougou. De 
documenten zijn bij het kadaster gedeponeerd. Bij het kadaster gelden verschillende 
grondprijzen voor commerciële en charitatieve instellingen. Voor de laatste geldt een 
aanmerkelijk lagere prijs. Het wachten is op de officiële erkenning van Fondation 
Haparako, voordat het terrein ingeschreven kan worden in het kadaster.  
 
Een Zweedse donororganisatie heeft de financiering van een aantal boorgaten voorzien 
van handpompen toegezegd aan de provincie Mouhoun. De boorgaten zouden speciaal 
bestemd zijn voor scholen en onderwijsinstellingen. Fondation Haparako heeft een 
aanvraag ingediend en die is gehonoreerd. Wanneer de daadwerkelijke uitvoering plaats 
gaat vinden is echter nog niet duidelijk. 
 
In 2005 zijn alle medewerkers en leerlingen van Fondation Haparako in vijf sessies 
ingeënt tegen tetanus. In samenwerking met de provinciale gezondheidsdienst zijn de 
vaccinaties uitgevoerd op het project. 
 
3.12 Elektrificatieproject 

In 2004 is de in het Nederlands vertaalde haalbaarheidsstudie naar de elektrificatie van 
zes dorpen in en rond Parako vanuit Dédougou aan diverse energiebedrijven voorgelegd. 
De GasUnie, Essent, Nuon en de provinciale diensten Groningen hebben het project 
afgewezen wegens gebrek aan profileringmogelijkheden. Het doortrekken van de 
elektriciteitskabels uit Dédougou naar de dorpen is niet “sexy” genoeg. Gedacht wordt nu 
aan het herformuleren van het project naar alternatieve en duurzame energie. Het is nog 
maar de vraag of de expertise voor grootschalige alternatieve rurale energievoorziening 
in Burkina Faso voorhanden is. 
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4 Financiële verantwoording 

 
4.1 Balans Burkina Faso 

Door de magere omzet vanwege de hongersnood en de diefstal door de caissière, is het 
boekjaar 2005 afgesloten met een verlies van €3.364,71. De diefstal van Konaté Louise 
van €2.127,01 neemt hiervan het grootste deel voor zijn rekening. Daarnaast moet er  
aangetekend worden dat er eind 2005 nog een grote hoeveelheid katoenzaden voorradig 
was, die niet geperst is vanwege de sluiting van de olieperserij in september. Verder is er 
ook een grote voorraad voederkoeken, die pas in het voorjaar van 2006 verkocht kan 
worden.  
 
Door het kastekort zijn de kosten voor het transport en de importkosten van de 
vrachtwagens en goederen door Sigrun voorgeschoten. Deze post is terug te vinden aan 
de creditzijde van de balans onder “tegoeden”. 
 
De grootste uitgavenposten zijn de importkosten van €8.574,27 en de materiaalkosten 
voor de olieperserij van €6.198,20. Door de gestegen brandstofprijzen zijn de 
generatorkosten bijna verdubbeld ten aanzien van 2004 tot €5.378,82.  
 
De gevolgen van de hongersnood zijn terug te vinden in de omzetcijfers van de 
fietsenwerkplaats, de elektrotechniekwerkplaats en diversen, die beduidend lager zijn 
dan in 2004. Na aftrek van alle kosten voor materiaal, salarissen en geretourneerde 
goederen, is de winst van de fietsenwerkplaats €4.599,73, van de elektrotechniek-
werkplaats €3.718,29 en van de diversen €1.817,57. Deze winstcijfers zijn bijna de helft 
van die van 2004. 
 
Liet de vrachtwagen in 2004 nog een licht verlies zien, over 2005 is een winst van  
€977,27 geboekt. De tractor heeft licht verlies gedraaid met €114,27. De las- en 
metaalbewerkingwerkplaatsen hebben beide verlies geleden van respectievelijk €831.88 
en €263,49. Het verlies bij de laswerkplaats is voornamelijk te verklaren door de 
salarissen van twee chefs. De metaalwerkplaats zal meer opdrachten binnen moeten 
halen en zal zijn prijzen moeten herzien. 
 
Het verlies van de olieperserij van €286,23 en de zeepmakerij van €1.200,74 is te wijten 
aan het sluiten van beide werkplaatsen in september, waardoor voorraden niet verwerkt 
konden worden. Bovendien zijn door een slordige administratie de kredieten niet 
verwerkt in de omzet. 
 
De verkoop van de vrachtwagens heeft €8.547,26 opgeleverd, bestaande uit een 
aanbetaling van de MB 914 en afbetalingen van op krediet gekochte vrachtwagens in 
2004.  
 
De uitstaande kredieten zijn dit jaar wederom gestegen tot €6.700,03. Er wordt nog 
steeds teveel op krediet verkocht en het blijkt lastig te zijn de uitstaande kredieten te 
vorderen. 
 
De voorschotten van €1.274,57 betreffen medewerkers van Háparako. 
 
De post “spaarkas” betreft een mogelijkheid die Háparako heeft gecreëerd voor 
medewerkers die kunnen sparen. Er is dit jaar meer uitgekeerd dan er gespaard is, 
vandaar het minteken. Het totaal in de spaarkas is €274,38. 
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4.2 Geïntegreerde balans Nederland – Burkina Faso 

Rubriek 0: 
100 Generator 
200 Laptop voor Burkina 
300 De VW Transporter, de Ford Transit, de tractor en Scania vrachtwagen in Burkina 

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

€137.029,61 
1405 Fester heeft een schuld van €1.868,67 aan de stichting. 
 
Rubriek 3: 
3000 De Scania vrachtwagen en tractor zijn voor eigen gebruik gehouden. De MB 914 is 

verkocht, de twee DAF 1900 trucks zijn nog niet verkocht. Er staat nog €1.900,= 
BTW voor de MB 914 en MB 1317 uit 2004 die nog terug te vorderen is. 

 
In 2005 is €2.400,50 aan privé-donaties opgehaald.  
 
 
5 Samenvatting 

 
5.1 Input 

De goedereninzameling in Groningen is uitgebreid met een derde vrijwilliger, Roy Sabilië. 
In Amsterdam worden voornamelijk computers en printers ingezameld en in Lekkerkerk 
hoofdzakelijk kinderspullen, bestemd voor de crèche in het toekomstige 
vrouwencentrum. 
 
Fester heeft vanuit Kenia weinig voor de stichting kunnen doen. Om toch nog enige 
functie te kunnen uitoefenen binnen Háparako, is hij tot adviseur aan het bestuur 
benoemd. Bovendien heeft hij toegezegd alsnog de eindrapportage voor HIVOS en 
NOVIB te maken. 
 
Er is een transport naar Burkina Faso gerealiseerd, bestaande uit twee DAF 1900 trucks 
en de Ford Transit bus die in Nederland door Háparako gebruikt werd. De Háparako bus 
stond gestald in de loods in Amstelveen en aangezien die loods in november 2005 leeg 
opgeleverd moest worden, ontstond een parkeerprobleem. Om de uitgaven in Nederland 
terug te brengen, is besloten de “Háparako-bus” naar Burkina Faso te verschepen om te 
verkopen. In de Háparako bus zijn een 45 kVA generator en 6 autobanden voor de 
Scania vrachtwagen en 4 autobanden voor de VW bus vervoerd. 
 
In 2005 zijn subsidies aangevraagd, maar niet gehonoreerd. Er is een totaalbedrag van 
€2.400,50 aan privé-donaties opgehaald.  
 
Door de slechte financiële situatie in Burkina Faso was er geen geld om in 2005 met de 
bouw van het vrouwencentrum te beginnen. De subsidiegever Plan NL is hiervan op de 
hoogte gebracht en accepteert de vertraging in de uitvoering. 
 
5.2 Output 

In mei is een derde wacht, Konaté Nihèni, aangenomen om de werkplaatsen en 
bouwmaterialen van het vrouwencentrum te bewaken.  
 
De caissière Konaté Louise heeft gedurende het jaar 2005 ruim €2.000,= 
achterovergedrukt. Zij is dan ook op staande voet ontslagen per 31 december 2005. 
Haar taken worden overgenomen door Konaté Hamboza, die van juli tot en met 
december 2004 in de leer was en vanaf januari 2005 volledig meedraaide als caissière.  
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In februari worden de gebouwen van de zeepmakerij en de olieperserij afgebouwd. Voor 
de opslag van de katoenzaden voor de olieperserij is een apart magazijn gebouwd. In dit 
magazijn worden eveneens de voederkoeken, die als droog residu overblijven na het 
persen van de katoenzaden, opgeslagen.  
 
Ook de tweede waterput, die in 2004 bij het vrouwencentrum in oprichting geslagen is, 
geeft het hele jaar door water. Het water heeft echter wel een sedimentlast, waardoor 
het niet geschikt is als drinkwater. Het kan wel voor de bouwwerkzaamheden gebruikt 
worden. 
 
Alle werkplaatsen functioneren goed. De chef van de laswerkplaats heeft in november 
ontslag genomen en zijn taken worden overgenomen door Sama Isaï. De 
metaalwerkplaats heeft CSE, het consortium dat de asfaltweg Dédougou-Bobo Dioulasso 
aanlegt, als klant binnengehaald. 
 
In maart en mei zijn respectievelijk de zeepmakerij en de olieperserij in gebruik 
genomen. De verkoop van de zeep en olie is uitbesteed aan de vrouwen uit de 
omliggende dorpen. Zij kopen de zeep tegen groothandelsprijzen in bij Fondation 
Haparako en verkopen voor marktprijzen op de lokale markten. Het prijsverschil is hun 
inkomen. Zodoende hebben ca. 60 vrouwen een freelance salaris weten te verdienen. In 
september is door de centrale overheid de olieperserij gesloten, waardoor ook de 
zeepmakerij moest sluiten.  
 
Er is een tweede verkooppunt in Sanaba, 40 km ten westen van Dédougou, geopend. Het 
projectterrein is ingemeten en afgezet met betonnen grenspalen. Er is een boorgat 
aangevraagd bij de provinciale onderwijsdienst, die een boorprogramma speciaal voor 
scholen en onderwijsinstellingen in de wacht heeft gesleept. Alle medewerkers en 
leerlingen van Fondation Haparako worden in vijf sessies tegen tetanus ingeënt.  
 
De statuten en het huishoudelijk reglement liggen nog steeds ter goedkeuring bij het 
Ministère de l’Administration Territoriale en de la Décentralisation.  
 
5.3 Effecten op de doelgroep 

Alle medewerkers van Háparako hebben toegang tot gratis reparaties, alleen de 
materiaalkosten worden betaald. 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. 
 
De inenting tegen tetanus van alle medewerkers en leerlingen van Fondation Haparako 
heeft een evident effect op hun gezondheid. 
 
In totaal is er een bedrag van €10.098,23 aan salarissen uitbetaald, waarvan €475,99 
voor de bouw en €9.622,24 voor de andere werkplaatsen en overhead. De bouw wordt 
hier apart vermeld, aangezien dit geen permanente werkplaats is. De toename in 
vergelijking met 2004 is te wijten aan de opening van de zeepmakerij en de olieperserij. 
 
Eind 2005 zijn er, inclusief de leerlingen die immers ook een compensatie krijgen, 31 
mensen in vaste dienst van Fondation Haparako. Hierbij dient aangetekend te worden 
dat de caissière Konaté Louise per 31 december op staande voet ontslagen is. 
 
De markt van het dorp Parako is sinds de start van Háparako aanzienlijk uitgebreid. Er 
zijn nieuwe winkels bijgekomen, o.a. voor huishoudelijke goederen. Er is een permanente 
doekenverkoper bij wie ook schoolbenodigdheden te koop zijn. Het aantal restaurantjes 
en cafés is toegenomen.  
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Bij navraag zegt de lokale bevolking vooral de toename van het aantal fietsen en radio’s 
opvallend te vinden. Verder is een toename van het aantal aanmeldingen voor de lagere 
school waar te nemen. 
 
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. 

• Fester is praktisch niet meer bij de stichting betrokken. Zijn taken zullen in 2006 
voorlopig door Sigrun overgenomen worden. Het zal moeten blijken of Sigrun 
zowel Nederland als Burkina Faso aankan. 

• De aanbeveling uit voorgaande jaren, 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 2006 zullen hopelijk de zeepmakerij en de olieperserij heropend worden. 

• Het Vrouw- en kindcentrum zal in 2006 gebouwd worden. In het Vrouw- en 
kindcentrum zal een trainingscentrum voor vrouwen komen, evenals een crèche 
voor kleine kinderen die daar worden opgevangen en gevoed, maar ook 
voorbereid op de lagere school. 

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

• De financiële situatie in Nederland en Burkina Faso zal verbeterd 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 2005 
 

debet  credit 

gebouwen 35.411,38eigen vermogen 50.180,70 

machines 10.670,73spaarkas 274,39 

BIB 75,61tegoeden 11.049,24 

kas 1.880,30  

krediet 6.700,02  

voorschotten 1.274,57  

kastekort 2.127,01winst -3.364,71 

 58.139,62 58.139,62 

    

Resultaatrekening    

omzet fietsen 5.169,39  

omzet apparaten 5.308,80  

omzet diversen 1.817,57  

omzet vrachtwagen 4.725,61  

omzet tractor 1.135,29  

omzet lassers 856,25  

omzet metaal 1.620,58  

omzet overhead 1,52  

omzet olieperserij 6.187,50  

omzet zeepmakerij 962,12  

verkoop Ford 304,88  

verkoop Volvo 2.019,82  

verkoop Mercedes 4 ton 5.155,49  

verkoop DAF 1.067,07  

rentebaten/rentelasten 132,44  

reserves CNSS  273,32  

materiaal fietsen  177,52  

materiaal apparaten  47,33  

materiaal overhead  563,55  

materiaal vrachtwagen  3.199,55  

materiaal tractor  1.132,64  

materiaal lassers  416,96  

materiaal metaal  344,97  

materiaal olieperserij  6.198,20  

materiaal zeepmakerij  1.723,96  

salaris fietsen  392,15  

salaris apparaten  1.543,18  

salaris overhead  3.496,52  

salaris vrachtwagen  548,78  

salaris tractor  116,92  

salaris lassers  1.271,17  

salaris metaal  1.539,10  

salaris olieperserij  275,53  

salaris zeepmakerij  438,89  

transportkosten  1.007,18  

algemene kosten  379,57  

CNSS werknemers 2004  46,11  

CNSS werknemers 2005  273,32  

CNSS werkgever 2004  117,76  

CNSS werkgever 2005  745,96  
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generator  5.378,82  

importkosten  8.574,27  

kosten vrouwencentrum  152,44  

 36.737,65 40.102,36  

    

nettowinst -3.364,71  
 
 
 

Bijlage II. Geïntegreerd financieel overzicht Nederland – Burkina Faso 
 

 FINANCIEEL OVERZICHT 2005      

  Debet Credit Saldo   

10Gebouwen en terreinen 35.411,38    

 Totaal onroerend goed   35.411,38  

       

100Inventaris en inrichting 9.366,40    

105Machines 10.670,73    

110Afschrijving inventaris en inrichting  2.691,40   

 Totaal inventarissen   17.345,73  

       

200Computers en printers 649,00    

210Afschrijving computers en printers  54,00   

 Totaal computers   595,00  

       

300Auto's 9.252,00    

310Afschrijving auto's  6.762,00   

 Totaal transportmiddelen   2.490,00  

       

 Totaal materiele activa   55.842,11  

       

705Algemene reserves (winst 2004) 23.994,78    

 
Totaal algemene verplichtingen en 
voorzieningen   23.994,78  

       

900Kredieten Burkina Faso 7.088,68    

905Aanbetalingen  274,38   

907Lening Kan René  2.439,02   

 Totaal langlopende schulden   4.375,28  

 Totaal rubriek 0 96.432,97 12.220,80 84.212,17  

       

1000Kas Burkina Faso 1.872,68    

1010ABN-AMRO 5.955,66    

1030Banque International de Burkina (BIB) 75,79    

 Totaal liquide middelen   7.904,13  

       

1400Debiteuren: Sigrun Spaans  137.029,61   

1405Debiteuren: Fester Medendorp 1.868,67    

 Totaal debiteuren   -135.160,94  

       

1670Vooruitbetaalde bedragen 2.015,68    

 Totaal overige schulden   2.015,68  

 Totaal rubriek 1 11.788,48 137.029,61 -125.241,13  

       

       



 

Jaarverslag 2005 Stichting Háparako 15/16 

2010Netto lonen 1.345,46    

 Totaal rubriek 2   1.345,46  

       

3000Voorraad vervoersmiddelen 12.300,00    

 Totaal rubriek 3   12.300,00  

       

 Totaal balans rekeningen 121.866,91 149.250,41 -27.383,50  

       

 Winst en verliesrekening   Saldo Verlies Winst 

4000Bruto lonen Nederland      

4010Salaris fietsen Burkina Faso    392,15 

4011Salaris apparaten Burkina Faso    1.543,18 

4012Salaris overhead Burkina Faso    3.496,52 

4013Salaris vrachtwagen Burkina Faso    548,78 

4014Salaris tractor Burkina Faso    116,92 

4015Salaris lassers Burkina Faso    1.271,17 

4016Salaris metaal Burkina Faso    1.539,10 

4017Salaris zeepmakerij Burkina Faso    275,53 

4018Salaris olieperserij Burkina Faso    438,89 

 Totaal belaste uitkeringen   9.622,24  

       

4030Ingehouden sociale lasten     273,32

4040Af te dragen aan bedrijfsvereniging    1.019,28 

 Totaal sociale lasten   745,96  

       

4090Overige personeelskosten      

 Totaal overige personeelskosten   10.368,20 10.641,52 273,32

       

4200Reparatie en onderhoud inventaris    5.378,82 

4210Kleine aanschaffingen    161,37 

 Totaal inventariskosten   5.540,19  

       

4300Reclame en advertenties      

4320Contributies en heffingen    54,06 

4330Abonnementen    27,89 

 Totaal exploitatiekosten   81,95  

       

4400Belasting en verzekering auto    1.342,04 

4410Brandstof auto    1.693,42 

4420Onderhoud auto    871,87 

4430Overige autokosten    249,32 

 Totaal autokosten   4.156,65  

       

4500Telefoonkosten    299,90 

4510Transport/verscheping    16.626,92 

4540Drukwerk en kantoorbenodigdheden      

4550Representatiekosten      

4560Reis- en verblijfkosten 90%    58,00 

4561Reis- en verblijfkosten 100%    76,30 

4565Fiscaal niet aftrekbare kosten    30,00 

4590Overige algemene kosten    379,55 

 Totaal algemene kosten   17.470,67  
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4600Rente leningen    5.972,17 

4610Bankrente/bankkosten     151,28

4630Rente en kosten belasting      

4650Bankkosten    314,43 

 Totaal rente en bankkosten   6.135,32  

       

4700Afschrijving computerapparatuur    54,00 

4710Afschrijving inventaris en inrichting    1.060,00 

4720Afschrijving vervoermiddelen    2.785,00 

 Totaal afschrijvingen   3.899,00  

 Totaal rubriek 4   47.651,98 48.076,58 424,60

       

7000Inkoop materiaal fietsen    177,52 

7001Inkoop materiaal apparaten    47,33 

7002Inkoop overhead    563,55 

7003Inkoop materiaal vrachtwagen    3.199,55 

7004Inkoop materiaal tractor    1.132,64 

7005Inkoop materiaal lassers    416,96 

7006Inkoop materiaal metaal    344,97 

7007Inkoop materiaal zeepmakerij    1.230,75 

7008Inkoop materiaal olieperserij    6.198,20 

 Totaal inkopen   13.311,47  

       

8000Donaties     2.400,50

8001Subsidies      

8002Omzet fietsen     5.169,39

8003Omzet apparaten     5.308,80

8004Omzet diversen     1.817,57

8005Omzet vrachtwagen     4.725,61

8006Omzet tractor     1.135,29

8007Omzet lassers     856,25

8008Omzet metaal     1.468,14

8009Omzet overhead     1,52

8012Boekwinst vervoermiddelen     3.547,26

8019Omzet olieperserij     6.187,50

8020Omzet zeepmakerij     962,12

 Totaal omzet   -33.579,95  

       

 Bruto winst   -20.268,48 13.311,47 33.579,95

       

 Netto winst   27.383,50 61.388,05 34.004,55

       

 Totaal generaal 121.866,91 149.250,41 61.388,05 34.004,55

       

 Verlies 27.383,50  27.383,50 

 


