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1 Inleiding 
2007 Was zowel in Nederland als in Burkina Faso een zwaar jaar waarin veel gebeurd is. 
De actie cash4cashu, die in 2006 gestart is in Nederland is ook dit jaar een groot succes; 
er zijn 765 boompjes via de website www.cash4cashu.nl gekocht en nog eens 500 
boompjes via stichting Geschenk met verhaal. In de Margriet is een paginagroot 
interview met Sigrun gepubliceerd, in de Living en Happinez is aandacht aan Háparako 
en cash4cashu besteed. Ter gelegenheid van de 1000e boom heeft Sigrun weer een 
interview gegeven in het radioprogramma Llinke soep. 
 
In Parako is in eigen beheer een raffinagesysteem gemaakt voor de olieperserij. Nu 
wordt de olie nog handmatig geraffineerd, straks zal dat geautomatiseerd gebeuren. Zo 
doende hopen we alsnog een vergunning van het ministerie te krijgen voor de productie 
en verkoop van consumptieolie. 
 
De magazijnen voor de opslag van gereedschappen en materialen zijn uitgebreid tot 
dubbele grootte en er is een alfabetiseringslokaal gebouwd. Tevens is er een boorgat 
gemaakt van 70 meter diep. Dit boorgat zal geëquipeerd worden met een 
onderwaterpomp en een watertoren waardoor het water gravitatief naar de verschillende 
werkplaatsen zal stromen. Er zal ook een waterpunt voor de bevolking worden 
aangelegd. 
 
In Julie is Fondation Haparako officieel erkend als NGO in Burkina Faso, inclusief fiscaal 
nummer. Na deze officiële erkenning is de loonadministratie van de vaste medewerkers 
up to date gemaakt. Alle vaste medewerkers krijgen minimaal het minimumloon, 
afhankelijk van hun vooropleiding, zijn aangemeld bij de volksverzekering en betalen 
loonbelasting. 
 
Gedurende vier maanden hebben twee studentes van de universiteit Utrecht een 
kwalitatieve studie uitgevoerd naar de socio-economische situatie van vrouwen in en 
rond Parako. Het resultaat van deze studie is gepubliceerd in “Gevangen in het web van 
verwachtingen?” en is te downloaden van onze website www.haparako.com. 
 
Er zijn twee werknemers ontslagen; de chef van de zeepmakerij wegens diefstal en 
incapabiliteit en de chef van de metaalbewerking wegens werkweigering. Er zijn tevens 
twee werkplaatsen gecreëerd; er is een wacht aangenomen voor de 
cashewbomenplantage en er is een tweede dame aan het secretariaat toegevoegd. In 
totaal zijn er in 2007 31 mensen werkzaam bij Fondation Haparako, inclusief de 
leerlingen, die immers ook een bonus krijgen. Daarnaast hebben dankzij de 
bouwwerkzaamheden twee metselaar-instructeurs een salaris ontvangen, evenals zes 
leerlingen. 
 
De zes leerlingen van de bouw, een van de fietsenwerkplaats, de twee leerlingen van de 
lasserij en de leerling van de vrachtwagen zijn afgezwaaid. Voor de twee lassers is een 
stageplaats in Dédougou geregeld, Haparako zal gedurende een jaar de bonus van 5.000 
CFA betalen. Voor de leerling van de vrachtwagen is de helft van zijn groot rijbewijs 
betaald, zijn familie heeft de andere helft betaald. Alle andere leerlingen hebben, naast 
hun certificaat, het basis gereedschap meegekregen zodat zij zich als zelfstandig 
ondernemer kunnen vestigen in hun dorpen. 
 
Er is in 2007 een transport van één Daf 1900 truck gerealiseerd. Naast de gangbare 
goederen zaten er in de vrachtwagen ook 600 kg TerraCottem. TerraCottem is een 
bodemverbeteraar die water vasthoudt en vertraagd afgeeft aan planten en bomen. De 
TerraCottem is bedoeld om aan de aarde toe te voegen wanneer de cashewbomen 
geplant gaan worden. 
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2 Activiteiten in Nederland 
 
2.1 Goedereninzameling 

Begin 2007 is dhr. Henk Bakker vervangen als algemeen directeur van de milieudienst in 
Groningen door mevr. Mieke Kortbeek. De goede samenwerking tussen de milieudienst 
en Háparako is ontstaan dankzij de inzet in 2002-2003 van dhr. Henk Bakker, die 
toestemming had gegeven voor de reguliere fietsenaanvoer vanuit de milieudienst naar 
Háparako. Na het aantreden van mevr. Kortbeek is er een reorganisatie bij de 
milieudienst doorgevoerd waardoor de fietsen, die de politie uit de binnenstad van 
Groningen haalt en aflevert bij de milieudienst, niet meer automatisch eerst aan 
Háparako werden aangeboden. De reorganisatie heeft meer dan een jaar geduurd en 
vooral dankzij de inzet van de dhr. Frits van der Werff, bedrijfsleider van het ARCG, 
werden er halverwege 2008 weer op regelmatige basis fietsen bij onze container 
afgeleverd. 
Voor het transport van 2007 is de oude voorraad fietsen en fietsonderdelen opgemaakt.  
 
In Groningen zijn de drie vrijwilligers Hein Lange, Albert Faber en Henk Everts nog steeds 
verantwoordelijk voor de goedereninzameling op het terrein van het ARCG. In onderling 
goede samenwerking werken zij meerdere dagdelen per week in de Háparako-container.  
 
In Lekkerkerk heeft de familie van Houwelingen weer een grote hoeveelheid 
kinderspeelgoed en kinderkleding ingezameld. Uit Amsterdam kwamen weer vooral ICT 
spullen. 
 
2.2 Transporten 

In 2007 is een transport gerealiseerd in de maand april. Deze keer ging het om één 
vrachtwagen, een DAF 1900. Naast de reguliere goederen, zoals audiovisuele apparaten, 
computers en fietsen hebben we ook 600 kg TerraCottem korrels vervoerd. TerraCottem 
is een bodemverbeteraar die tevens water vasthoudt. De korrels zijn bestemd om door 
de aarde gemengd te worden wanneer de cashewboompjes geplant gaan worden (zie ook 
paragraaf 3.10). Na irrigatie wordt het water enige dagen vastgehouden en vertraagd en 
gemengd met voedingsmiddelen afgegeven aan de jonge aanplant.  
 
2.3 Publiciteit en subsidieaanvragen 

Cash4cashu was ook in 2007 een succes. Werden er in 2006 nog 636 boompjes gekocht, 
in 2007 waren dat er 765. Van die 765 boompjes zijn er 729 via de gratis donatiemodule 
van stichting GeefGratis betaald en 36 direct via de bankrekening. In 2007 is over negen 
maanden 100% uitbetaald door GeefGratis, slechts over drie maanden is 90% van de 
donaties uitbetaald. 
Ter gelegenheid van de 1000e cashewboom die geplant was, heeft Sigrun in september 
weer een radio-interview gegeven in het programma Llinke soep van omroep Llink. 
Evenals in 2006, heeft ook deze keer de actie cash4cashu een maand lang op de website 
van Llink gestaan. 
Het interview dat Sigrun in 2006 gegeven heeft aan het weekblad Margriet, is in april 
2007 paginagroot afgedrukt in de rubriek “Eerlijk gezegd”. Ook in de Happinez werd in 
meerdere oplagen aandacht aan Háparako besteed. In het aprilnummer van Living, dat 
als thema Puur had, is aandacht aan cash4cashu besteed. In de cadeauspecial van het 
Volkskrant Magazine van november is cash4cashu toegevoegd aan de lijst van “25 tips 
voor goede-doelen-cadeaus”. In IS, het maandelijks magazine van het NCDO, konden 
lezers door het opsturen van de cadeaubon een cashewboom planten. 
In het begin van 2007 is een samenwerking aangegaan met “Geschenk met verhaal”, 
een organisatie waar men terecht kan voor een cadeau waarmee tegelijkertijd een goed 
doel ondersteunt wordt. Geschenkmetverhaal doet de reclame, onderhoudt de contacten 
met de opdrachtgevers en draagt zorg voor het versturen van de certificaten. Wanneer 
er een cashewboom geplant wordt via www.geschenkmetverhaal.nl dan gaan er €3,00 
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van elke boom naar Geschenkmetverhaal. In 2007 zijn op die manier nog eens 500 
boompjes geplant. 
De subsidieaanvraag aan het NCDO van 2006 is uitgevoerd en afgehandeld. De 
uitbreiding van de magazijnen voor de opslag van gereedschappen en materialen, 
evenals de bouw van een alfabetiseringslokaal is gerealiseerd. De eindrapportage is in 
november ingediend en goedgekeurd. NCDO heeft een financiële bijdrage van €10.384,- 
gedaan (zie tevens paragraaf 3.2). 
 
3 Activiteiten in Burkina Faso 
 
3.1 Overhead 

Dakio Rita, het hoofd administratie die in september 2006 bij Fondation Haparako is 
komen werken, is in 2007 goed bekend geworden met de boekhouding en administratie. 
Gedurende haar verblijf van maart tot en met juni in Parako heeft Sigrun Rita goed 
kunnen inwerken. In juli is Konaté Hamboza teruggekeerd op het project. De twee dames 
werken zeer goed samen en wanneer een van hen door omstandigheden niet aanwezig 
kan zijn, zorgen zij samen dat de kas niet onbeheerd blijft. 
In oktober is Habou Noé aangenomen als wacht voor de cashewboompjes. Tijdens de 
regentijd zijn er 1200 jonge cashewboompjes geplant, in het kader van de actie 
cash4cashu. Daar de regentijd echter te kort was, waardoor grote delen van de oogst 
mislukt zijn, hebben ook de jonge boompjes niet genoeg tijd gekregen zich goed aan te 
planten. Om die reden zouden ze zeker een jaar geïrrigeerd moeten worden. Tevens is 
het de taak van de cash4cashu-wacht om ervoor te zorgen dat loslopend vee niet aan de 
blaadjes knabbelt. Voor Noé is een wachthuisje gebouwd waar hij samen met zijn vrouw 
ingetrokken is. 
In september ontstond er onrust onder een deel van de werknemers van Fondation 
Haparako. Onder instigatie van Nikièma Jean, de chef metaalbewerking, had men 
besloten niet meer op zaterdag te willen werken. Voor Fondation Haparako is het echter 
van belang zaterdag wel open te zijn, gezien dat de enige dag is dat ambtenaren en 
functionarissen uit Dédougou naar Parako kunnen komen. De onvrede werd door de 
bedrijfsleider Konaté Venance eerder aangewakkerd, dan opgelost. Om die reden is 
Sigrun in oktober een maand naar Parako gereisd, om de zaak tot een goede oplossing te 
brengen. Het resultaat was dat iedereen weer zaterdags aan het werk ging, behalve 
Nikièma Jean die om die reden helaas ontslagen is. Konaté Venance heeft een 
waarschuwing gekregen.  
Het kastekort van 2005 is in 2007 geheel terugbetaald. 
 
3.2 Bouwactiviteiten 

In 2006 is een subsidieaanvraag aan het NCDO voor de uitbreiding van de magazijnen 
voor de opslag van gereedschappen en materialen en de bouw van een 

alfabetiseringslokaal gehonoreerd. 
Meteen na aankomst van Sigrun in maart 
is begonnen met de 
bouwwerkzaamheden. Onder supervisi
van Tira Elie hebben dezelfde leerlingen 
die een jaar eerder de olieperserij 
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3.3 Fietsenwerkplaats 

De fietsenwerkplaats, onder leiding van Coulibaly Karafa, draait goed. De enige leerling, 
Damité, uit 2006 is in 2007 afgezwaaid. In maart heeft Sigrun intakegesprekken 
gehouden en in april is een nieuwe lichting van vijf leerlingen zijn opleiding begonnen: 
Herman, Kako, Yawa, Lowotien en Emanuel. 
Aan kleine reparaties heeft de fietsenwerkplaats voor een bedrag van 130.375 CFA 
(€198,74) omgezet. Dit bedrag is nagenoeg gelijk aan dat van 2006. Hiermee is 
wederom het belang van deze service aan de bevolking in de regio aangetoond. 
Daarnaast zijn er vanuit het fietsenmagazijn, dat beheerd wordt door Nignan Florence, 
voor een bedrag van 93.940 CFA (€143,20) aan onderdelen verkocht. Dit bedrag is 
beduidend lager dan dat van 2006, maar dat valt te verklaren uit het tekort aan 
onderdelen dat ontstaan is doordat de fietsenaanvoer in Groningen stagneerde (zie ook 
paragraaf 2.1). 
 
3.4 Elektrotechniekwerkplaats 

De elektrotechniekwerkplaats, onder leiding van Paré Achilles, draait ook in 2007 goed. 
In september heeft Zalla Pièrre Claver van het etablissement Gabriel Taborin – Formation 
Professionelle Technique in Ouagadougou, een maand stage gelopen bij Fondation 
Haparako. Hij heeft zijn stage met goed gevolg afgerond. 
In mei is Dakyuo Christian aangenomen om de Achilles te ondersteunen. Christian heeft 
voorheen in een internetcafé in Dédougou gewerkt en heeft verstand van computers en 
het gebruik van software. Christian heeft een netwerk voor de dames van het 
secretariaat gebouwd en zal in de loop van de tijd de dames trainen in het gebruik ervan. 
De leerling Kondé Lamoussa, die al sinds het begin in 2002 in de leer is, maakt 
langzaam, maar zeker vorderingen. Lamoussa is verantwoordelijk gemaakt voor een 
nieuwe service die de elektrotechniekwerkplaats sinds begin 2006 levert aan de 
bevolking, namelijk het opladen van accu’s. Oude autoaccu’s worden in de dorpen 
gebruikt voor verlichting of de televisie. Nu de dorpelingen hun accu’s bij Háparako 
kunnen laten opladen hoeven ook zij niet meer helemaal naar Dédougou. Opvallend is 
bovendien dat er steeds meer mobiele telefoons opgeladen worden. In 2007 is voor een 
bedrag van 40.775 CFA (€62,16) aan accu’s en mobiele telefoons opgeladen. Dit bedrag 
is ongeveer de helft van dat van 2006, hetgeen te verklaren valt uit het feit dat de 
werktijden veranderd zijn. Door de hoge brandstofprijzen waren we genoodzaakt om de 
zogenaamde “journée continue” in te voeren. Dit komt erop neer dat er van 8:00 tot 
15:00 uur gewerkt wordt, in plaats van tot het eind van de dag met een middagpauze.  
 
3.5 Laswerkplaats 

De laswerkplaats, onder leiding van Sama Isaï, functioneert goed. Hoewel het merendeel 
van de werkzaamheden van de laswerkplaats voor Fondation Haparako zelf zijn, komen 
beetje bij beetje externe opdrachten binnen. Wanneer alle kosten voor materialen en 
salarissen afgetrokken worden van de omzet, resteert een kleine winst van 60.468 CFA 
(€92,75). 2007 Is het eerste jaar voor de laswerkplaats dat positief uitvalt. Aan kleine 
werkzaamheden voor de bevolking is een bedrag van 135.725 CFA (€206,90) omgezet.  
De leerlingen Konaté Pamou en Zanou Sékou zijn in juni afgezwaaid. Voor beiden is een 
stageplaats in Dédougou geregeld. Fondation Haparako neemt de bonus van 5.000 CFA 
per maand voor elk van de oud-leerlingen gedurende een jaar op zich. In november is 
Bombiri Leger in de leer gekomen en in december Sama Zaché. Hiermee komt de 
laswerkplaats eind 2007 weer op twee leerlingen. 
 
3.6 Metaalbewerkingwerkplaats 

De metaalbewerkingwerkplaats heeft over 2007 zijn grootste verlies gedraaid sinds de 
opening in 2003, namelijk 952.836 CFA (€1.452,49). Ondanks alle toezeggingen en 
beloftes heeft chef Nikièma Jean geen enkele moeite gedaan om meer opdrachten van 
derden te verkrijgen voor zijn werkplaats. Het consortium CSE dat de asfaltweg 
Dédougou-Bobo Dioulasso aanlegt en tevens het contract voor Dédougou-Tougan 
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gewonnen heeft, is nog steeds in Bobo Dioulasso gestationeerd. Hiermee is een grote 
klant nog steeds niet teruggekeerd. De SOFITEX Dédougou is wel een reguliere klant van 
Fondation Haparako, maar de andere katoenfabrieken in de regio brengen hun 
opdrachten nog steeds naar Ouagadougou of Bobo Dioulasso. 
Zoals al in paragraaf 3.1 beschreven, heeft chef Nikièma Jean in september een aantal 
werknemers opgestookt om niet meer op zaterdag te werken. Ondanks de persoonlijke 
bemoeienis van Sigrun wilde hij niet van gedachte veranderen. Om die reden is hij eind 
oktober ontslagen, met goedkeuring van de arbeidsinspectie. Nikièma Jean is vervangen 
door een van zijn leerlingen, Tianhoun Bernard. De andere leerling Dakyuo Sien, is eind 
oktober afgezwaaid.  
 
3.7 Vrachtwagen 

De vrachtwagen heeft in 2007 wederom 
positief gedraaid, met een winst van 
224.770 CFA (€342,64). Leerling Tamini 
Julien heeft in februari zijn groot rijbewijs 
gehaald. Fondation Haparako heeft de helft 
van de kosten op zich genomen, zijn familie 
de andere helft. Julien heeft nog een aantal 
maanden op de tractor van Fondation 
Haparako gewerkt. Tegen het einde van het 
jaar heeft hij een baan in Bobo Dioulasso 
gevonden als chauffeur bij een zeepfabriek. 
 

3.8 Zeepmakerij  

Voor de zeepmakerij was 2007 wederom een zwaar jaar. De zeepproductie is pas vanaf 
maart hervat, om vervolgens in september weer gesloten te worden. In de eerste drie 
maanden van het jaar werd er geen zeep gemaakt omdat de leiding verzuimd had de 
zeepmakerij weer te heropenen nadat er katoenzaden geleverd werden in januari. De 
tweede helft van 2007 was de zeepmakerij gesloten bij gebrek aan “beurre de karité”. Zo 
goed als de gehele oogst van karité-noten is in 2007 opgekocht door Japanse en 
Amerikaanse cosmeticafabrikanten. Ondanks dat men het zag gebeuren, is er wederom 
niet adequaat gereageerd door chef Oulé Adama en bedrijfsleider Konaté Venance. 
  
In mei is de chef van de zeepmakerij, Oulé Adama ontslagen wegens diefstal en 
ongeschiktheid. Adama had bij zijn sollicitatie aangegeven dat hij allerlei soorten zeep 
zou kunnen maken, waaronder vloeibare zeep en bleekwater. De vrouwengroep uit 
Nouna, die in 2006 en 2007 een cursus zeepmaken bij Fondation Haparako gevolgd 
heeft, vroeg een vervolgcursus aan voor het maken van vloeibare zeep. Het bleek dat 
Adama dat helemaal niet kon. Toen vervolgens in mei ook nog eens bleek dat hij 
honderden blokken zeep gestolen had, was dat reden genoeg om hem, met toestemming 
van de arbeidsinspectie, te ontslaan. Van mei tot en met september is de zeep door de 
medewerksters Habou Senouhan en Dakio Kouza geproduceerd. Het aantal verkoopsters 
van de zeep is gedurende deze periode opgelopen tot 23. 
Samenvattend heeft de zeepmakerij in 2007 slechts zes maanden gedraaid. Ondanks dat 
heeft de zeepmakerij een winst van 657.475 CFA (€1.002,25) gemaakt, waarmee 
nogmaals aangetoond is dat de zeepmakerij levensvatbaar is, mits die tenminste 
behoorlijk gemanaged wordt. 
 
Door het ontslag van Oulé Adama heeft de zeepmakerij sinds mei 2007 geen chef meer. 
Hierdoor is de presentatie van Fondation Haparako aan OFACAM om het trainingscentrum 
van de Boucle du Mouhoun te worden, niet doorgegaan. OFACAM is een door Oostenrijk 
gesubsidieerde vakorganisatie van handarbeiders. Zij ondersteunt boerencoöperaties 
onder anderen door het organiseren en financieren van trainingen. Vrouwengroepen 
kunnen bijvoorbeeld trainingscursussen aanvragen voor het maken van zeep. De enige 
voorwaarde is dat de vrouwengroep officieel geregistreerd staat bij de autoriteiten.  
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In de regio Boucle du Mouhoun bestaat nu slechts een zo’n trainingscentrum en wel in 
Houndé, ruim 100 km ten zuiden van Dédougou. Gezien de grote afstanden die de 
vrouwen uit de noordelijke delen van de Boucle du Mouhoun moeten afleggen, is 
OFACAM al langer op zoek naar een meer noordelijker gelegen trainingscentrum. Als try-
out zijn er in 2006 twee cursussen van vijf dagen gegeven, een aan een vrouwengroep 
uit de buurt van Nouna en een aan een vrouwengroep uit Parako. In beide gevallen zijn 
aan de vrouwengroepen vervolgcursussen gegeven in 2007. 
Voordat Fondation Haparako echter officieel het trainingscentrum voor de noordelijke 
regionen kan worden, zal dat eerst geformaliseerd moeten worden met de verschillende 
onderafdelingen van OFACAM in de provincies. Zonder een chef met officiële papieren is 
dit onmogelijk. Het valt te bezien of er een nieuwe chef aangetrokken wordt, of dat er 
intern iemand getraind gaat worden. 
 
3.9 Olieperserij 

Werd er in 2006 nog een forse winst gemaakt door de olieperserij, in 2007 werd weer 
verlies gedraaid, ter waarde van 102.296 CFA (€155,94). Dit verlies heeft alles te maken 
met het feit dat er nog steeds geen toestemming is om consumptieolie te verkopen. Alle 
door Fondation Haparako geproduceerde olie werd voor de zeepmakerij of in de 
generator als biobrandstof gebruikt. Daarnaast is de prijs van katoenzaden drastisch 
verhoogd over de jaren. Kostte in 2005 een ton katoenzaden circa 15.500 CFA, in 2006 
was dat al 25.000 CFA en in 2007 35.500 CFA. Dat is dus meer dan een verdubbeling in 
twee jaar. 
 
Om de kans op toestemming voor heropening te vergroten is er in 2007 een heel 
raffinage systeem toegevoegd aan de olieperserij. Werd de olie voorheen nog handmatig 

geraffineerd, met het raffinage systeem zal dat 
machinaal gebeuren. Hierdoor zal de kwaliteit van de 
geproduceerde olie minder fluctueren. 
Het raffinage systeem is door Fondation Haparako in 
eigen beheer gemaakt. In samenwerking met de 
metaalbewerkingwerkplaats heeft Ouedraogo Salame 
het raffinage systeem ter plaatse gebouwd. Salame is 
een oude bekende, want hij zou ooit de chef van de 
metaalbewerking worden. Op deze manier werd 
productie met training gecombineerd, geheel volgens 

de filosofie van Háparako. 
Tijdens de uitvoering kreeg Salame een zwaar verkeersongeluk, waardoor het werk tot 
het einde van het jaar helaas stil kwam te liggen. 
 
Salame heeft ook nog een oliepers gebouwd met een capaciteit van 5 ton katoenzaden 
per dag, ongeveer het dubbele van de huidige, Chinese oliepersen. Deze derde oliepers is 
meteen geïnstalleerd met de bedoeling een van de Chinese te vervangen. Het bleek 
echter al snel dat de pers niet geheel naar tevredenheid presteert, want hij levert zoveel 
druk dat de pers elke ochtend uit elkaar gehaald moest worden om de restanten van de 
vorige dag te verwijderen. Hier zal een oplossing voor gezocht moeten worden, wanneer 
Salame weer gezond is. 
 
3.10 Cash4cashu 

In juli-augustus zijn de eerste 1200 cashewbomen van de actie cash4cashu geplant. De 
regentijd van 2007 begon heel laat en stopte er ook te vroeg mee. Om die reden zijn 
wederom grote delen van de oogst in Burkina Faso mislukt. Ook voor de jonge 
cashewboompjes was de regentijd te kort om goed aan te slaan. Ze zullen dan ook 
geïrrigeerd moeten worden in het eerste jaar. 
In alle literatuur over cashewbomen wordt vermeld dat vee de blaadjes niet eet, omdat 
deze sporen van arsenicum zouden bevatten. Om die reden worden cashewbomen dan 
ook vaak aangeraden als afscheidingsbegroeiing. Helaas geldt dit niet voor het vee in 
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Burkina Faso, want in de droge tijd, als het voer schaars is, knabbelen de geiten en 
koeien net zo makkelijk aan de jonge blaadjes.  
Om de twee bovenstaande redenen is in oktober een wacht speciaal voor de 
cashewboompjes aangenomen. Er is een wachthuisje gebouwd waarin Habou Noé met 
zijn vrouw ingetrokken zijn. Noé zal de jonge boompjes bewateren en ervoor zorgen dat 
loslopend vee de plantage niet binnen komt. 
 
3.11 Opzetten structuur 

Van maart tot juli hebben Anna Lentink, MSc. International Development Studies en Nina 
de Roo, masterstudent Geocommunicatie, beiden van de Universiteit Utrecht, in Parako 
een kwalitatief onderzoek gedaan naar de socio-economische situatie van vrouwen in 
Parako en omgeving. Zij hebben hiervoor 4 maanden in Parako gewoond en gewerkt. Ze 
hebben bij 19 vrouwen en 3 mannen diepte-interviews afgenomen. Daarnaast zijn er met 
6 sleutelfiguren en 8 vrouwengroepen gesprekken gehouden. Het onderzoek resulteerde 
in het rapport “Gevangen in het web van sociale verwachtingen?” dat te downloaden is 
van onze internetsite www.haparako.com. Het resultaat biedt een goed inzicht in de 
sociale en economische situatie van vrouwen op het platteland in Burkina Faso. Deze 
specifieke situatie is ingebed in een overzichtelijk kader dat gebaseerd is op een 
literatuurstudie. Voor Háparako is deze studie vooral van belang omdat het handvatten 
aanreikt om in te kunnen spelen op de behoeftes van de vrouwen en hoe om te gaan met 
hun problemen. 
 
Op 24 juli is het convenant tussen Fondation Haparako en de regering van Burkina Faso 
getekend, waarmee Fondation Haparako officieel geregistreerd is als NGO in Burkina 
Faso. Sindsdien hebben we ook een fiscaal nummer. Nu we officieel zijn kunnen onder 
andere alle werknemers aangemeld worden bij de arbeidsinspectie. Vanaf oktober 2007 
zijn de salarissen opgetrokken en gestandaardiseerd. Iedereen die geen 
middelbareschooldiploma heeft, verdient het minimumloon van 30.684 CFA. Tiahoun 
Bernard, Sama Isaï, Dakuyo Christian en Dakio Rita, die de onderbouw van de 
middelbare school hebben afgerond verdienen 46.279 CFA. Konaté Venance en Paré 
Achilles hebben al sinds hun aantreden een afwijkend salaris van 75.000 en 62.500 CFA 
respectievelijk. Iedereen is aangemeld bij de volksverzekering CNSS en betaalt 
loonbelasting. In totaal is voor 14 werknemers de loonadministratie op orde en volgens 
de in Burkina Faso geldende regels en wetten. 
 
De documenten die gemaakt zijn in 2004 voor de tenaamstelling van het projectterrein 
bleken achterhaald te zijn. Destijds is het land ingemeten door een erkende landmeter, 
maar door een wetswijziging waren de tekeningen niet meer up-to-date. Om die reden is 
het inmeten opnieuw gedaan en is het dossier bij domeinen neergelegd.  
 
In oktober heeft het elektriciteitsbedrijf van Burkina Faso, de Sonabel, een inventarisatie 
gemaakt van de potentiële elektriciteitsbehoefte van de dorpen tussen Dédougou en 
Tougan. Ze zijn ook langs gekomen bij Fondation Haparako. De aanvang van de 
elektriciteitskabel is gepland voor eind 2008. Wanneer we eindelijk stroom van het 
energiebedrijf krijgen, zullen de maandelijkse kosten voor de stroomvoorziening 
drastisch zakken. Het is dus te hopen dat ze snel gaan beginnen. 
 
In oktober is er een boorgat gemaakt op het hoogste punt van het projectterrein. Het 
boorwerk is gedaan door de nationale boormaatschappij ONPF. De totale diepte van het 
boorgat is 70 meter en de filters zijn geplaatst ter hoogte van de diepe zandsteenlagen. 
Zodoende is er geen gevaar van vervuiling van oppervlaktewater en is de kans dat het 
boorgat droogvalt nihil. In 2008 zal het boorgat geëquipeerd worden met een 
onderwaterpomp en een watertoren zodat het water gravitatief naar de diverse 
werkplaatsen kan stromen. 
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4 Financiële verantwoording 
 
4.1 Balans Burkina Faso 

Het boekjaar 2007 is afgesloten met een winst van 2.040.945 CFA (€3.126,44). Verder is 
er voor een totaalbedrag van 10.262.500 CFA (€15.644,05) geïnvesteerd; het raffinage 
systeem (4.362.500 CFA, €6.650,15), de oliepers (3.500.000 CFA, €5.335,37) en het 
boorgat (2.400.000 CFA, €3.658,53). 
 
Het project Misola, dat in 2006 de rekening van Haparako gebruikte om haar geld te 
parkeren, heeft in 2007, op 4.000 CFA (€6,10) na, al haar geld weer van de rekening 
afgehaald. 
 
Er is een kasoverschot van 413.243 CFA (€629,94) geconstateerd. 
 
De grootste uitgavenposten zijn de importkosten van €4.039,63 en de materiaalkosten 
voor de olieperserij van € 6.379,16. Door de gestegen brandstofprijzen zijn de 
generatorkosten wederom bijna verdubbeld ten aanzien van het voorgaande jaar tot 
€9.387,80.  
De omzetcijfers van de verschillende werkplaatsen zijn wederom gedaald ten opzichte 
van het voorgaande jaar. Deze omzetdaling is gedeeltelijk te wijten aan materiaaltekort, 
vooral bij de fietsenwerkplaats. Na aftrek van alle kosten voor materiaal, salarissen en 
geretourneerde goederen, is de winst van de fietsenwerkplaats €2.013,34, van de 
elektrotechniek-werkplaats €5.116,74 en van de diversen €3.062,09. Deze winstcijfers 
zijn bijna de helft van die van 2006. 
De vrachtwagen heeft ook in 2007 winst gemaakt en wel voor een bedrag van €342,64. 
De tractor heeft wederom verlies gedraaid met €288,20. Er zal in de toekomst nagedacht 
moeten worden of de tractor nog wel rendabel is, of dat die service geschrapt moet 
worden. De laswerkplaats heeft voor het eerst een lichte winst laten zien, van €92,75 en 
metaalbewerkingwerkplaatsen heeft wederom verlies geleden van €1.452,50. De 
metaalwerkplaats zal meer opdrachten binnen moeten halen en zal zijn prijzen moeten 
herzien. 
De olieperserij laat een licht verlies zien van €155,94. De zeepmakerij heeft in 2007 
wederom een winst geboekt van €1.002,25. 
De verkoop van de vrachtwagens heeft €14.993,14 opgeleverd, grotendeels bestaande 
uit het afbetalen van op krediet gekochte vrachtwagens.  
De uitstaande kredieten zijn dit jaar wederom licht gestegen tot €15.127,35. Er wordt 
nog steeds teveel op krediet verkocht en het blijkt lastig te zijn de uitstaande kredieten 
te vorderen. 
De voorschotten van €801,81 betreffen medewerkers van Háparako. 
 
De post “spaarkas” betreft een mogelijkheid die Háparako heeft gecreëerd voor 
medewerkers die kunnen sparen. Het hoge bedrag van €4.860,39 komt hoofdzakelijk 
doordat Ouedraogo Salame nog niet alle facturen heeft ingeleverd. Dit zal in 2008, 
wanneer hij weer genezen is van zijn ongeval, afgeboekt worden. 
 
4.2 Geïntegreerde balans Nederland – Burkina Faso 

Rubriek 0: 
10 Boorgat, alfabetiseringslokaal en wachthuisje voor cash4cashu 
30 1200 boompjes 
105 Raffinagesysteem en oliepers 
 
Rubriek 1: 
1400 De voorschotten van Sigrun aan de stichting zijn verder opgelopen tot  

€151.009.94 
1405 Fester heeft €750,00 afgelost van zijn schuld. Het restant is afgeboekt als 

oninbaar. 
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In 2007 is €12.869,30 aan donaties opgehaald. De subsidies zijn €10.384,00 van het 
NCDO voor de vergroting van de magazijnen en het alfabetiseringslokaal. 
 
5 Samenvatting 
 
5.1 Input 

De goedereninzameling in Groningen is uitgebreid met een derde vrijwilliger, Henk 
Everts. In Amsterdam worden voornamelijk computers en printers ingezameld en in 
Lekkerkerk kinderspullen, bestemd voor de crèche in het toekomstige vrouwencentrum. 
 
Fester Medendorp heeft zich volledig teruggetrokken uit Háparako. Hij heeft zich bij zijn 
familie in Kenia gevoegd . Van de vordering van de stichting op hem heeft Fester 
€750,00 betaald, het restant is afgeboekt als oninbaar. 
Wij wensen Fester veel plezier en voldoening met zijn werkzaamheden in Kenia. 
 
Er is een transport naar Burkina Faso gerealiseerd, bestaande uit één DAF 1900 truck. 
Naast de gangbare goederen, fietsen, elektrische apparaten en diversen, is er deze keer 
ook 600 kg aan TerraCottem meegenomen. TerraCottem is een bodemverbeteraar die 
water vasthoudt en vertraagd afgeeft. Deze TerraCottem zal toegevoegd worden aan de 
aarde voor de nieuwe cashewboompjes die geplant zijn. Op die manier hoeft er minder 
geïrrigeerd te worden. 
 
In juli-augustus zijn de eerste 1200 cashewbomen geplant in het kader van de actie 
cash4cashu. Er is een nieuwe wacht aangenomen, Habou Noë, speciaal voor de 
cashewbomen-plantage en er is voor hem en zijn familie een apart wachthuisje gebouwd. 
De taken voor Noë bestaan uit het irrigeren van de nieuwe aanplant en het voorkomen 
dat het loslopende vee de nieuwe boompjes aan- of opvreet. 
 
In 2007 is een subsidies van €10.384,00 aangevraagd bij het NCDO voor de vergroting 
van de magazijnen en de bouw van het alfabetiseringslokaal. Beide bouwwerkzaamheden 
zijn in goede orde afgemaakt en de eindevaluatie is goedgekeurd door het NCDO. Er is 
een totaalbedrag van €12.869,30  aan donaties opgehaald.  
 
Er is in oktober een boorgat gemaakt door de nationale boorfirma ONPF. Het boorgat 
heeft een totale diepte van 70 meter en de filters zijn geplaatst in de diepe 
zandsteenlagen. Het boorgat zal geëquipeerd worden met een onderwaterpomp en een 
watertoren. Vanuit die watertoren zal het water dan gravitatief naar de verschillende 
werkplaatsen stromen. 
 
Twee studentes van de universiteit van Utrecht hebben een kwalitatieve studie 
uitgevoerd in Parako naar de socio-economische situatie van vrouwen in ruraal Burkina 
Faso. Ze hebben ruim vier maanden in Parako gewoond en gewerkt. Het resultaat is 
gepubliceerd in het verslag “Gevangen in het web van verwachtingen?”. Dit verslag staat 
op onze website www.haparako.com en kan door geïnteresseerden gedownload worden. 
De resultaten van de studie geven Fondation Haparako handvatten voor het voorzien in 
behoeftes van de vrouwen en het omgaan met hun problemen.  
 
Het projectterrein is opnieuw ingemeten omdat de tekeningen van de vorige landmeter 
niet meer aan de nieuwe wetgeving voldeden. Het dossier is up-to-date gemaakt en ligt 
bij domeinen. 
 
Sinds 24 juli is Fondation Haparako officieel erkend als NGO in Burkina Faso, inclusief een 
fiscaal nummer. Sinds de officiële erkenning is de loonadministratie aangepast aan de 
geldende wetten en regels. Iedereen die geen middelbare schooldiploma heeft krijgt het 
minimumloon. Zij die de onderbouw van de middelbare school afgemaakt hebben krijgen 
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150% van het minimumloon. Alle vaste medewerkers zijn aangemeld bij de 
volksverzekering en betalen loonbelasting. 
 
De administratie is versterkt met Konaté Hamboza. Zij heeft al eerder op het project 
gewerkt, maar is in 2006 om persoonlijke redenen naar Ouagadougou verhuisd. Sinds 
juli is ze weer terug en bestiert ze samen met Dakio Rita het secretariaat. 
 
5.2 Output 

Om zorg te dragen voor de aanplant van 1200 cashewbomen is een aparte wacht 
aangetrokken. Er is dus weer een nieuwe arbeidsplaats gecreëerd.  
 
Konaté Hamboza is weer terug op het project, zodat er weer twee dames op het 
secretariaat werken. Ook haar werkplek is dus weer terug. 
 
De zeepmakerij heeft goed geproduceerd dit jaar. Er is weer winst gemaakt. De verkoop 
van de zeep doen we niet zelf, maar via vrouwen uit de dorpen. Deze vrouwen kopen de 
zeep tegen groothandelsprijzen bij Fondation Haparako. Ze verkopen de zeep vervolgens 
tegen marktprijzen op de lokale markten in de omliggende dorpen. Op die manier 
hebben in 2007 23 vrouwen een freelance salaris verdient. 
 
Er is een boorgat gemaakt van 70 meter diep. Dit boorgat geeft goed water en zal niet 
droogvallen gedurende de droge tijd. Bovendien is door de diepte vervuiling vanaf het 
maaiveld niet mogelijk. Het boorgat gaat geëquipeerd worden met een onderwaterpomp 
en een watertoren. Via de watertoren zal het water vervolgens gravitatief naar de 
verschillende werkplaatsen stromen. Er zal tevens een waterpunt aangelegd worden waar 
de bevolking rond het projectterrein water kan halen. 
 
Alle werkplaatsen functioneren goed. De chef van de metaalwerkplaats is helaas 
ontslagen in november, omdat hij weigerde op zaterdag te werken. In samenwerking 
met de arbeidsinspectie is zijn werkverband in goede orde ontbonden. Hij is opgevolgd 
door een van zijn leerlingen. Ook de chef van de zeepmakerij is ontslagen, wegens 
diefstal en incapabiliteit. Hij is voorlopig niet opgevolgd.  
 
Fondation Haparako is in juli officieel erkend als NGO, inclusief een fiscaal nummer. 
Dankzij deze erkenning was het eindelijk mogelijk de salarisadministratie op orde te 
brengen. Al het vaste personeel is aangemeld bij de volksverzekering en betaalt 
loonbelasting. Diegenen die alleen hun lagere schooldiploma hebben krijgen het 
minimumloon. Zij die de onderbouw van de middelbare school hebben afgemaakt krijgen 
150% van het minimumloon. 
 
Dankzij een subsidie van het NCDO konden de magazijnen vergroot worden en is er een 
alfabetiseringslokaal gebouwd. 
 
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. 
 
Eind 2007 zijn er, inclusief de leerlingen die immers ook een compensatie krijgen, 31 
mensen in dienst van Fondation Haparako. In totaal is er een bedrag van €10.243,43 aan 
salarissen uitbetaald. De invloed van deze maandelijkse betalingen zijn goed te zien in 
Parako en omstreken. 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 
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koop zijn. Het aantal restaurantjes en cafés is toegenomen. Voor de komst van Haparako 
was er bijvoorbeeld slechts één slager per week die een dier doodde. Tegenwoordig zijn 
er dagelijks twee tot drie slagers die vlees te koop aanbieden.  
 
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. De directeur van de lagere school heeft om die reden een 
aanvraag bij Haparako ingediend voor de bouw van een tweede lagere school, omdat er 
nu tegen de honderd leerlingen in de lagere klassen zitten. Deze aanvraag zal met zorg 
bekeken worden. 
 
Door de bouwactiviteiten, waarbij bouwstenen gebruikt worden die lokaal uit de 
laterietbodem gehouwen worden, zijn weer enkele mannen van een inkomen voorzien. 
 
Er is een boorgat gemaakt voor de drinkwatervoorziening van het project. Er zal tevens 
een waterpunt gemaakt worden voor de bevolking nabij het projectterrein die daar water 
uit de kraan zullen kunnen halen. 
 
5.4 Aanbevelingen voor 2008 

• Het boorgat zal geëquipeerd moeten worden met een onderwaterpomp en een 
watertoren. Tevens zal het waterpunt voor de bevolking gemaakt moeten worden. 

• 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. 

• Het nieuwe dossier voor de tenaamstelling van het projectterrein op Fondation 
Haparako ligt bij domeinen. In 2008 zal deze procedure gefinaliseerd moeten 
worden. 

• Het Vrouw- en kindcentrum zal in 2008 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.  
• Bedrijfsleider Konaté Venance zal beter zijn best moeten doen. Nu het project al 

maar groter wordt, lijkt het erop dat hij het overzicht begint te verliezen. Een 
eventuele vervanging zal moeten worden bekeken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2007 
 

debet  credit

gebouwen 43.432,68eigen vermogen 73.752,97

machines 28.753,81spaarkas 4.860,39

BIB 2.098,73tegoed Sigrun 8.615,93

kas 177,13project Misola 6,10

krediet 15.127,35  

voorschotten 801.81Kasoverschot 2007 629,94

Kastekort 2005 208,26winst 3.111,20

 90.976,53 90.976,53

    

Resultaatrekening    

omzet fietsen 3.097,36  

omzet apparaten 7.313,68  

omzet diversen 3.062,09  

omzet vrachtwagen 3.936,74  

omzet tractor 967,99  

omzet lassers 2.662,77  

omzet metaal 473,02  

omzet overhead 4,57  

omzet olieperserij 6.968,75  

omzet zeepmakerij 1.926,26  

omzet centrale magazijn 1.120,43  

verkoop Ford Transit 2.226,37  

verkoop Volvo 1.181,40  

verkoop DAF 1900-1 762,20  

verkoop DAF 1900-2 5.487,80  

verkoop Scania 5.335,37  

verkoop tractor 1 914,63  

verkoop generator 762,20  

rentebaten/rentelasten 308,24  

geld uit NL 293,13  

reserves CNSS  88,31  

krediet Batio 15,24   

materiaal fietsen  609,03 

materiaal apparaten  399,77 

materiaal overhead  4.215,66 

materiaal vrachtwagen  3.113,98 

materiaal tractor  1.210,84 

materiaal lassers  1.903,58 

materiaal metaal  535,82 

materiaal olieperserij  6.376,16 

materiaal zeepmakerij  522,56 

materiaal magazijn  152,44 

salaris fietsen  456,99 

salaris apparaten  1.770,50 

salaris overhead  4.238,65 

salaris vrachtwagen  480,12 

salaris tractor  45,35 

salaris lassers  666,43 

salaris metaal  1.389,69 

salaris olieperserij  748,53 
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salaris zeepmakerij  401,45 

salaris cash4cashu  45,73 

Transportkosten  1.171,17 

algemene kosten  560,72 

CNSS werknemers  177,32 

CNSS werkgever  532.62 

IUTS betaald  44.16 

vakantiegeld  716,46 

ontslagpremies  807,48 

bankkosten  4,27 

generator  8.387,80 

importkosten  4.039,63 

oninbare kredieten  30,49 

teruggegeven apparaten  26,68 

verrekening  15,24 

 48.908,54 45.782,10 

   

nettowinst 3.126,44  
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Bijlage II. Geïntegreerd financieel overzicht Nederland – Burkina Faso 
 

 FINANCIEEL OVERZICHT 2007      

  Debet Credit Saldo   

10Gebouwen en terreinen 43.432,68    
30Cashewbomen 376,75    

 Totaal onroerend goed   43.809,43  
       

100Inventaris en inrichting 8.931,40    
105Machines 28.601,37    
110Afschrijving inventaris en inrichting  5.716,40   
115Afschrijving machines  4.541,37   

 Totaal inventarissen   27.275,00  
       

200Computers en printers 649,00    
210Afschrijving computers en printers  484,00   

 Totaal computers   165,00  
       

300Auto's 15.052,00    
310Afschrijving auto's  10.217,00   

 Totaal transportmiddelen   4.835,00  
       
 Totaal materiële activa   76.084,43  
       

705Algemene reserves (winst 2004) 38.894,31    

 
Totaal algemene verplichtingen en 
voorzieningen   38.894,31  

       
900Kredieten Burkina Faso 15.180,70    
905Aanbetalingen  4.860,39   

 Totaal langlopende schulden   10.320,31  
 Totaal rubriek 0 151.118,21 25.819,16 125.299,05  
       
1000Kas Burkina Faso 177,13    
1010ABN-AMRO 22.391,95    

1030
Banque International de Burkina 
(BIB) 2.098,73    

1190Kruisposten  6,10   
 Totaal liquide middelen   24.661,71  
       
1400Debiteuren: Sigrun Spaans  151.009,94   
1405Debiteuren: Fester Medendorp      

 Totaal debiteuren   -151.009,94  
       
1670Vooruitbetaalde bedragen 208,26    

 Totaal overige schulden   208,26  
 Totaal rubriek 1 24.876,07 151.016,04 -126.139,97  
       
2010Netto lonen 954,25    

 Totaal rubriek 2   954,25  
       
3000Voorraad vervoersmiddelen 5.400,00    

 Totaal rubriek 3   5.400,00  
       
 Totaal balans rekeningen 182.348,53 176.835,20 5.513,33  
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 Winst en verliesrekening   Saldo Verlies Winst 
4000Bruto lonen Nederland      
4010Salaris fietsen Burkina Faso    456,99 
4011Salaris apparaten Burkina Faso    1.770,50 
4012Salaris overhead Burkina Faso    4238,65 
4013Salaris vrachtwagen Burkina Faso    480,12 
4014Salaris tractor Burkina Faso    45,35 
4015Salaris lassers Burkina Faso    666,43 
4016Salaris metaal Burkina Faso    1.389,69 
4017Salaris zeepmakerij Burkina Faso    401,45 
4018Salaris olieperserij Burkina Faso    748,53 
4019Salaris cash4cashu    45,73 

 Totaal belaste uitkeringen   10.243,44  
       
4030Ingehouden sociale lasten     381,44
4040Af te dragen aan bedrijfsvereniging    754,10 

 Totaal sociale lasten   372,66  
       

4090Overige personeelskosten    1.523,94 
 Totaal overige personeelskosten   12.140,04  
       
4100Huur    15,00 
4110Onderhoud onroerend goed      

 Totaal huisvestingskosten   15,00  
       
4200Reparatie en onderhoud inventaris    8.540,24 
4210Kleine aanschaffingen    486,99 

 Totaal inventariskosten   9.027,23  
       
4300Reclame en advertenties      
4320Contributies en heffingen    139,74 
4330Abonnementen      

 Totaal exploitatiekosten   139,74  
       
4400Belasting en verzekering auto      
4410Brandstof auto    1.198,76 
4420Onderhoud auto      
4430Overige autokosten    590,61 

 Totaal autokosten   1.789,37  
       
4500Telefoonkosten    152,51 
4510Transport/verscheping    9.161,98 
4540Drukwerk en kantoorbenodigdheden   251,72 
4550Representatiekosten      
4560Reis- en verblijfkosten 90%    974,80 
4561Reis- en verblijfkosten 100%      
4565Fiscaal niet aftrekbare kosten      
4590Overige algemene kosten    1.026,64 

 Totaal algemene kosten   11.567,65  
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4600Rente leningen    7.128,10 
4610Bankrente/bankkosten     328,96
4630Rente en kosten belasting      
4650Bankkosten    18,27 

 Totaal rente en bankkosten   6.817,41  
       
4700Afschrijving computerapparatuur    215,00 
4710Afschrijving inventaris en inrichting    1.490,00 
4720Afschrijving vervoermiddelen    965,00 
4730Afschrijving machines    2.863,08 

 Totaal afschrijvingen   5.533,08  
 Totaal rubriek 4   47.029,52 47.739,92 710,40
       
7000Inkoop materiaal fietsen    609,03 
7001Inkoop materiaal apparaten    399,77 
7002Inkoop overhead    4.215,66 
7003Inkoop materiaal vrachtwagen    3.113,98 
7004Inkoop materiaal tractor    1.210,84 
7005Inkoop materiaal lassers    1.903,58 
7006Inkoop materiaal metaal    535,82 
7007Inkoop materiaal zeepmakerij    522,56 
7008Inkoop materiaal olieperserij    6.376,16 
7009Inkoop cash4cashu      

 Totaal inkopen   18.887,40  
       
8000Donaties     12.869,30
8001Subsidies     10.384,00
8002Omzet fietsen     3.097,36
8003Omzet apparaten     7.287,00
8004Omzet diversen     3.062,09
8005Omzet vrachtwagen     3.936,74
8006Omzet tractor     967,99
8007Omzet lassers     2.662,77
8008Omzet metaal     473,02
8009Omzet overhead     4,57
8012Boekwinst vervoermiddelen     15.907,77
8013Verkoop machines     762,20
8019Omzet olieperserij     6.968,75
8020Omzet zeepmakerij     1.926,26
8021Omzet magazijn     1.120,43

 Totaal omzet   -71.430,25  
       
 Bruto winst   -52.542,85 18.887,40 71.430,25
       
 Netto winst   -5.513,33 66.627,32 72.140,65
       
 Totaal generaal 182.348,53 176.835,20 66.627,32 72.140,65
       
 Winst -5.513,33  -5.513,33 
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