
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAARVERSLAG 2012 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Jaarverslag 2012 Stichting Háparako 1 

 
 

Inhoud	  
1	   Samenvatting .............................................................................................. 2	  
2	   Activiteiten in Nederland ............................................................................... 3	  

2.1	   Goedereninzameling .................................................................................. 3	  
2.2	   Transporten .............................................................................................. 3	  
2.3	   Publiciteit en subsidieaanvragen .................................................................. 3	  

3	   Activiteiten in Burkina Faso ............................................................................ 4	  
3.1	   Overhead ................................................................................................. 4	  
3.2	   Bouwactiviteiten ........................................................................................ 5	  
3.3	   Metaalbewerking ....................................................................................... 5	  
3.4	   Zeepmakerij ............................................................................................. 6	  
3.5	   Cash4cashu .............................................................................................. 6	  

4	   Lycée Technique Privé Haparako (LTPH) .......................................................... 7	  
4.1	   Algemeen ................................................................................................. 7	  
4.2	   Leerlingen ................................................................................................ 7	  
4.3	   Beursstudenten ......................................................................................... 8	  
4.4	   Personeel ................................................................................................. 8	  
4.5	   Kantine .................................................................................................. 10	  

5	   Financiële verantwoording ........................................................................... 11	  
5.1	   Balans Burkina Faso ................................................................................. 11	  

 
 
 
 
 
 
Tabel 1: Lijst personeel LTPH ................................................................................. 9	  
Tabel 2: Aantal lesuren per vak en per klas ............................................................ 10	  
Tabel 3: Uitgaven 2012 per categorie .................................................................... 11	  
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 
I Financieel overzicht Burkina Faso 2012 
II Geïntegreerd financieel overzicht Nederland – Burkina Faso 2011 



 

Jaarverslag 2012 Stichting Háparako 2 

1 Samenvatting 
 
Er is in 2012 één transport gerealiseerd met daarbij het interieur van een kapsalon dat 
vorig jaar aangeschaft is. Deze keer is het wel gelukt om importontheffing te krijgen.  
 
In het voorjaar van 2012 is Bureau Internationale Samenwerking (BIS) in de hand 
genomen om te helpen bij de fondsenwerving. De opbrengst van deze actie is €20.750 
geweest en nog eens €11.000 aan toezeggingen. 
 
In 2012 hadden we 13 beursstudenten: 5 in AP, 5 in AFP1 en 3 in AFP2. De schoolgelden 
voor deze beursstudenten zijn ook dit jaar weer opgebracht door St. Frangipani. 
 
In november is SANOU Ibrahima als nieuwe schooldirecteur in dienst gekomen, nadat de 
oude directeur GNOUMOU Lucien LTPH in oktober verlaten heeft. 
 
In juni is Fondation Haparako geaccepteerd door FAFPA voor negen richtingen. FAFPA is 
een door de Wereldbank gesponsord fonds dat voor 75% meebetaalt aan vakcursussen 
die aangevraagd worden door vakverenigingen en associaties. In juni hebben we ook 
meteen de eerste cursus gegeven in Koudougou. 
 
In de zomer heeft werd voor de eerste keer het examen CQP afgenomen op LTPH. Er 
waren 20 kandidaten voor autotechniek en 33 voor kleermaken. 
 
Via het vrijwilligersprogramma van Burkina Faso (PNVBF) hebben we een secretaris en 
twee conciërges toegewezen gekregen. De docent metaalbewerking die vorig jaar nog 
voor het PNVBF werkte, is in vaste dienst gekomen. 
 
In het schooljaar 2012-2013 is AFP2 toegevoegd. In totaal hebben zich 143 leerlingen 
aangemeld in het begin van het schooljaar.  
 
De metaalbewerking en de zeepmakerij, die we niet gesloten hebben omdat ze beide in 
potentie winst zouden kunnen maken om de school te subsidiëren, hebben ook dit jaar 
weer beide verlies geleden. 
 
Het aantal personeelsleden van LTPH komt dit jaar op 29, waaronder 16 in vaste dienst, 
3 vrijwilligers en 10 docenten op uurbasis. 
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2 Activiteiten in Nederland 
 
2.1 Goedereninzameling 

Henk Evers en Jens Scholten hebben weer het hele jaar goederen ingezameld bij het 
ARCG in Groningen, hoofdzakelijk elektrische apparaten en computers. Door de focus op 
de school hebben we nu minder behoefte aan elektrische apparaten om te verkopen. De 
goedereninzameling zal dan ook langzaam afgebouwd worden. 
 
2.2 Transporten 

Er is in 2012 één transport gerealiseerd. In mei is een DAF met goederen, waaronder het 
interieur van een kapsalon, verscheept.  
Deze keer is het wel gelukt om importontheffing te krijgen voor de spullen die voor de 
school bestemd zijn.  
 
2.3 Publiciteit en subsidieaanvragen 

In het voorjaar van 2012 is Bureau Internationale Samenwerking (BIS) in de hand 
genomen om ons te helpen bij de fondsenwerving. BIS kent veel kleinere 
vermogensfondsen en van die kennis maken wij graag gebruik. In mei zijn tien 
aanvragen de deur uitgegaan en in juni nog eens negen. De opbrengst van deze actie is 
€20.750 geweest en nog eens €11.000 aan toezeggingen, mits voortgangsrapportage 
ontvangen is. 
 
St. Frangipani heeft ook voor het schooljaar 2012-2013 de kosten voor de 
beursstudenten van het jaar AFP1 en AFP2 op zich genomen. Voor de beursstudenten in 
AP heeft St. Frangipani een andere sponsor gevonden, zie ook paragraaf 4.3. 
 
Naam Schooljaar* Kosten 
Bombiri Legér AFP2 €190,34 
Dakuyo Hapona AFP1 €175,10 
Dakuyo Pauline AFP2 €190,34 
Habou Parako AFP1 €175,10 
Konaté Dian AFP1 €175,10 
Konaté Wilo AFP1 €175,10 
Sama Yibamata AFP1 €175,10 
Tibiri Amandine AFP2 €190,34 
Dakuyo Yezoumahan AP €152,33 
Konaté Benjamin AP €152,33 
Konaté Zinta AP €152,33 
Sama Olivier AP €152,33 
Viho Hawouié AP €152,33 
  €2.208,17 
*AP: Année Préparatoire (voorbereidend eerste jaar) 
*AFP1: Année de Formation Professionnelle 1 (eerste technische jaar) 
*AFP2: Année de Formation Professionnelle 2 (tweede technische jaar) 
 
 
Coulibaly Bounsi, die in 2011 was blijven zitten, is betaald door Prof. Dr. L. Karsten. 
Bounsi was aan het begin van het schooljaar zwanger en is in november bevallen van 
een dochter. Ze is om die reden voorlopig gestopt met haar school. Ze heeft aangegeven 
die weer op te willen pakken in 2013-2014. 
 
In april hebben we een “crowdsourcing” pagina aangemaakt op Geef.nl onder de titel 
“Meer meisjes naar school”. Deze actie is gestart om geld op te halen voor de bouw van 
klaslokalen voor de kappersopleiding. Er is in totaal €80,= gestort in 2012. 
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Háparako heeft dit jaar meegedaan aan de Heldenrace. De 
Heldenrace is een sponsorloop van 6 km die dit jaar plaatsvond 
op 8 juli, in het Amsterdamse Bos. Omdat Sigrun in Burkina 
Faso was, heeft Bob Vos de Heldenrace gelopen. In de 
stromende regen is hij bij de finish beland. In totaal is er een 
bedrag van €246,70 opgehaald. 
 
 

3 Activiteiten in Burkina Faso 
 
3.1 Overhead 

In oktober heeft de schooldirecteur Gnoumou Lucien, LTPH 
verlaten. Hij is in november opgevolgd door Sanou Ibrahima. 
Sanou is metaalbewerker en heeft meer dan 15 jaar in Mali 
gewerkt als chef productie in verschillende oliefabrieken. 
Dankzij zijn jarenlange ervaring kan hij goed mensen 
aansturen. Sanou heeft zelf zijn studie met een studiebeurs 
gedaan en ziet zijn werk bij LTPH als een daad om iets terug te 
doen voor zijn land. 

 
Sama Lucien, de gepensioneerde onderwijsinspecteur die vorig jaar op LTPH kwam 
werken om iets om handen te hebben, heeft ons verlaten. Hij is voorlopig nog niet 
opgevolgd. 
 
Kaboré Roger, die vorig jaar via het vrijwilligersnetwerk PNVBF aan ons is toegewezen, 
blijft ook dit jaar werkzaam als secretaris. Hij geeft daarnaast ook twee uur per week les 
in computergebruik aan de leerlingen van AFP2. 
 
Garané Maimouna, die vorig jaar eveneens als vrijwilliger bij ons werkte als docent 
lassen, is in oktober in vaste dienst gekomen. 
 
Het PNVBF heeft LTPH bovendien twee conciërges toegewezen, Dakio Alfred en 
Ouedraogo Rasmané.  
 
De vrijwilligers van PNVBF worden voor een duur van maximaal twee jaar bij organisaties 
geplaatst. De organisatie betaalt een minimale bijdrage en het netwerk topt de salarissen 
op tot het gangbare bedrag. Na twee jaar komt de vrijwilliger in vaste dienst bij de 
organisatie, mits hij/zij goed gefunctioneerd heeft. 
 
In 2009 heeft de gemeenteraad van Dédougou toestemming gekregen van het ministerie 
van middelbaar onderwijs om een algemene middelbare school in Parako te bouwen. Het 
doel is om Dédougou, waar zich al ruim tien middelbare scholen bevinden, te ontlasten 
door scholen in perifere dorpen te bouwen. Sinds de toestemming in 2009 is er echter 
niets gedaan en wanneer er in 2012-2013 niet begonnen zou zijn, komt de toestemming 
te vervallen. Om dat laatste te voorkomen heeft de burgemeester aan Háparako 
gevraagd om één klaslokaal en een kantoor ter beschikking te stellen. Dat hebben we 
uiteraard gedaan. De eerste klas van het “Collège d’Enseignement Général de Parako” 
(CEGP) is nu gehuisvest in één van de vier klaslokalen die vorig jaar gebouwd zijn. De 
directeur van het CEGP huist in een kantoor in het hoofdgebouw.  
Het is te hopen dat er dit jaar met de bouw van het CEGP begonnen wordt, want volgend 
jaar hebben we het klaslokaal zelf nodig voor AFP3. 
 
In juni is Fondation Haparako geaccepteerd als lid van het “Fonds d’Appui à la Formation 
Professionnel et à l’Apprentissage” (FAFPA). FAFPA is een door de Wereldbank 
gesponsord fonds dat voor 75% meebetaalt aan vakcursussen die aangevraagd worden 
door vakverenigingen en associaties. 
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Fondation Haparako is geaccepteerd als instructiecentrum voor de volgende opleidingen: 
- Autotechniek 
- Techniek voor tweewielers 
- Houtbewerking 
- Kleermaken 
- Lassen 
- Metaalbewerking 
- Metselen 
- Zeep maken 
- Elektrotechniek 
 
In juni is, via FAFPA, een opfriscursus gegeven aan de vakvereniging “l’Union Provinciale 
des Artisans Namenegzanga du Boulkiemdé” in Koudougou. Het betrof een cursus lassen 
om de leden voor te bereiden voor het staatsexamen CQP. De cursus vond plaats in de 
periode van 20 – 29 juni en werd gegeven door de twee docenten lassen van LTPH, 
Bayama Barthélemy en Garané Maimouna. Van de acht deelnemers hebben er zeven hun 
diploma gehaald. 
 
Door het ministerie van middelbaar onderwijs is besloten om een deel van de 
staatsexamens CQP bij LTPH te organiseren. Normaliter worden de staatsexamens in de 
hoofdstad Ouagadougou afgenomen. Door de bijkomende kosten voor reis en verblijf 
laten veel mensen uit de provincie dit examen aan zich voorbij gaan. Het ministerie 
hoopt dat met het organiseren van de staatsexamens in de provincie het aantal 
deelnemers zal toenemen. De staatsexamens leiden tot het diploma “Certificat de 
Qualification Professionelle” (CQP). CQP is technisch gezien hetzelfde niveau als CAP, 

waar LTPH toe opleidt, maar dan zonder de algemene vakken. 
CQP is in het leven geroepen om het voor analfabeten die wel 
een vak beheersen mogelijk te maken om een diploma te 
halen. 
 
In de periode van 3 – 10 juli hebben bij LTPH de 
staatsexamens autotechniek en kleermaken plaatsgevonden. 
Bij autotechniek hebben 12 van de 20 deelnemers hun 
diploma gehaald en bij kleermaken 24 van de 33. 

 
3.2 Bouwactiviteiten 

In het voorjaar is er een aparte hangar gebouwd voor de 
draaibank en freesmachine die in december 2011 verscheept 
zijn. Beide machines pasten niet meer in atelier van de 
metaalbewerking.  
Verder is het vierde klaslokaal afgewerkt met een vloer en zijn 
de muren gestuukt om de eerste klas van het CEGP te 
huisvesten. 
 

3.3 Metaalbewerking 

De nieuwe draaibank en freesmachine zijn in april geplaatst onder hun hangar. Toen de 
vrachtwagen bij de douane stond is het krat met toebehoren voor beide machines 
gestolen. Het heeft Bernard veel tijd en moeite gekost om vervanging te vinden.  
 
Ondanks de nieuwe machines is het Bernard ook in 2012 niet gelukt om de 
metaalbewerking rendabel te maken. Bij een jaaromzet van slechts 137.000 FCFA 
(€208,84) is er een verlies van 798.452 FCFA (€1.217,15) geleden. Bernard zal beter zijn 
best moeten doen om klanten te winnen.  
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Na het vertrek van de lasser in 2010 heeft Bernard diens werkzaamheden overgenomen. 
De dorpelingen weten Háparako nog steeds te vinden voor hun kleine reparaties.  
In 2012 heeft de lasserij 140.625 FCFA (€214,37) omgezet en een winst van 109.025 
FCFA (€166,20) gedraaid. 
 
We houden het metaalbewerkingsatelier nog steeds open, omdat het bij uitstek het 
atelier is dat winst kan maken mits het de benodigde goedwerkende machines heeft. Die 
winst moet LTPH subsidiëren, zodat we het schoolgeld laag kunnen houden. Daarnaast is 
de metaalbewerking een mooie aanvulling van de lasserij voor onze opleiding 
metaalconstructie. 
 
In het voorjaar van 2012 zijn de constructietekeningen van de pompen Volanta en 
Afridev aangeleverd door Jansen Venneboer. Daar de nieuwe directeur Sanou eveneens 
metaalbewerker is, moet de metaalbewerking in staat zijn om onderdelen van deze 
pompen te produceren en te verkopen.  
 
3.4 Zeepmakerij  

Ook in 2010 is het niet gelukt om de zeepmakerij rendabel te krijgen. Bij een jaaromzet 
van 261.775 FCFA (€399,05) heeft de zeepmakerij een verlies geleden van 491.945 
FCFA (€749,92).  
 
Evenals de metaalbewerking is ook de zeepmakerij opengehouden als activiteit naast 
LTPH. Ook de zeepmakerij moet uiteindelijk winst kunnen draaien om LTPH te 
subsidiëren. Het is te hopen dat er via FAFPA cursussen gegeven kunnen worden. 
 
3.5 Cash4cashu 

Sama Zackaria, die de verantwoordelijkheid voor de cashewbomenplantage op zich heeft 
genomen in 2008, zorgt goed voor de nieuwe aanplant; hij irrigeert samen met zijn 
vrouw alle boompjes in het eerste jaar na planting. Nieuw geplante boompjes moeten het 
eerste jaar nog dagelijks geïrrigeerd worden, na één jaar zijn de wortels sterk genoeg en 
is geen bewatering meer nodig. 
 

Zackaria kweekt zelf de boompjes op uit nootjes 
die op de lokale markt gekocht worden. In de 
zomer van 2012, vlak voor de regentijd, heeft 
Zackaria weer 500 kwekelingen geplant, waarvan 
de helft cashewbomen en de andere helft 
jatrophabomen. De harde en uitgeloogde bodem 
op het projectterrein maakt het moeilijk voor de 
kleine cashewboompjes om zich te wortelen. In 
de oude gaten waar in voorgaande jaren de 
cashewboompjes het niet gered hebben, worden 
jatrophabomen geplant.  

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

In oktober hebben we het tweede technische jaar AFP2 toegevoegd, voor het schooljaar 
2012-2013. Ieder jaar wordt er successievelijk een jaar toegevoegd, tot we op het totaal 
van 4 klassen zitten in het schooljaar 2013-2014. 
 
Aangezien het uurloon van de docenten die op uurbasis werken verhoogd is van 2.000 
FCFA per uur naar 3.500 FCFA, is in overleg met het oudercomité besloten de 
schoolgelden wederom te verhogen. Het schoolgeld is nu voor AP 90.000 FCFA 
(€137,20), voor AFP1 100.000 FCFA (€152,44) en voor AFP2 110.000 FCFA (€167,68). 
In deze bedragen zijn het inschrijfgeld van 1.000 FCFA en de bijdrage aan het 
oudercomité van 2.000 FCFA inbegrepen.  
 
In februari hebben tien leerlingen meegedaan aan de sportdagen georganiseerd door 
USSUBF (Union Sportive Scolaire et Universitaire de BF) in de disciplines hardlopen en 
verspringen. Helaas heeft niemand het gehaald naar de provinciale sportdagen. 
 
In mei hebben drie meisjes meegedaan aan een wielerkoers georganiseerd door de 
katholieke missie in Tionkuy. Kafando Safiatou werd derde en Gala Margarite vierde. De 
derde participant Bombiri Havini had opgegeven. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Het eindejaarsfeest heeft op 1 juni plaatsgevonden en is dit jaar geheel door de 
leerlingen zelf georganiseerd. Het feest begon met een voetbalwedstrijd van leerlingen 
tegen leraren, die met 2-0 werd gewonnen door de leraren. Na de voetbalwedstrijd 
waren er optredens van de meisjes die dansten en jongens die playbackten. De 
gezamenlijke maaltijd is door de leerlingen zelf bereid en werd verkocht. Ook dit jaar zijn 
er weer prijzen uitgedeeld aan de beste vijf leerlingen per klas en per opleiding. 
 
4.2 Leerlingen 

AP 
Het schooljaar 2011-2012 begon met 59 aanmeldingen, waaronder 14 meisjes. 
Gedurende het schooljaar zijn er zes jongens van school gegaan. Van de 53 leerlingen 
die het schooljaar afgemaakt hebben zijn er 44 overgegaan naar AFP1. Er zijn acht 
leerlingen blijven zitten en er is er één van school gestuurd. Het gemiddelde cijfer was 
11,18 uit 20 en het hoogste cijfer was 16,35. 
 
Voor het schooljaar 2012-2013 hebben zich slechts 39 leerlingen aangemeld, waaronder 
vijf meisjes. 
 
AFP1 
Het eerste technische jaar, AFP1, is het schooljaar 2011-2012 begonnen met 50 
leerlingen, waarvan zeven meisjes. Gedurende het schooljaar zijn vier leerlingen van 
school gegaan, twee deden civiele techniek en twee elektrotechniek. Alle vier waren 
jongens. 
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Per opleiding waren de resultaten als volgt: 
Civiele techniek: 16 jongens en vier meisjes; 17 leerlingen zijn overgegaan naar AFP2, 
twee zijn blijven zitten en één is van school gestuurd. Het gemiddelde van de klas was 
11,47 uit 20 en het hoogste cijfer was 15,11. 
Autotechniek: 12 jongens en één meisje; 11 leerlingen zijn overgegaan naar AFP2 en 
twee zijn blijven zitten. Het gemiddelde van de klas was 10,90 uit 20 en het hoogste 
cijfer was 16,43. 
Metaalconstructie: zeven jongens en één meisje; zes leerlingen zijn overgegaan naar 
AFP2 en twee zijn blijven zitten. Het gemiddelde van de klas was 11,00 uit 20 en het 
hoogste cijfer was 14,11. 
Elektrotechniek: vier jongens en één meisje; drie leerlingen zijn overgegaan naar AFP2 
en twee zijn blijven zitten. Het gemiddelde van de klas was 10,79 uit 20 en het hoogste 
cijfer was 12,49. 
 
Het schooljaar 2012-2013 is begonnen met 46 leerlingen, alle 44 leerlingen die 
overgegaan zijn van AP en twee leerlingen die direct zijn ingestroomd in AFP1. 
 
AFP2 
Van de 37 leerlingen die overgegaan zijn van AFP1 zijn er daadwerkelijk 34 doorgegaan 
naar AFP2. Eén leerling van civiele techniek is niet doorgegaan en twee van 
autotechniek, het waren alle drie jongens. 
 
Deze 34 leerlingen zijn als volgt verdeeld over de verschillende opleidingen: 
Autotechniek: 8 jongens en 1 meisje 
Civiele techniek: 12 jongens en 4 meisjes 
Electrotechniek: 2 jongens en 1 meisje 
Metaalconstructie: 5 jongens en 1 meisje 
 
4.3 Beursstudenten 

Om het sociale karakter van LTPH te onderstrepen is het schoolgeld laag gehouden, 
opdat ook de plattelandsbevolking toegang heeft tot middelbaar onderwijs. Daarnaast is 
besloten om jaarlijks maximaal vijf beursstudenten aan te nemen. Het schoolgeld van 
deze beursstudenten wordt betaald via een speciaal fonds uit Nederland. Zij moeten 
echter na voltooiing van hun opleiding de beurs terugbetalen en op die manier het 
beurssysteem in stand houden. Van de terugbetaalde beurzen kunnen dan weer nieuwe 
beurzen gegeven worden. 
 
Dit schooljaar zijn er vijf nieuwe beursstudenten aangenomen in AP en één in AFP1. In 
totaal hebben we nu 14 beursstudenten. 
AP: Dakuyo Yezoumahan, Konaté Benjamin, Konaté Zinta, Sama Olivier en Viho 
Hawouié. 
AFP1: Coulibaly Bounsi, Dakuyo Hapona, Habou Parako, Konaté Dian, Konaté Wilo en 
Sama Yibamata. 
AFP2: Bombiri Legér, Dakuyo Pauline en Tibiri Amandine. 
 
4.4 Personeel 

In april heeft Ouedraogo Azizou, docent metaalconstructie, LTPH verlaten. Garané 
Maimouna nam zijn lessen over. Maimouna werkte als vrijwilliger in het schooljaar 2011-
2012 en kwam in vaste dienst in oktober 2012. Bayama Barthélimy is aan de opleiding 
metaalconstructie toegevoegd als docent op uurbasis. 
 
In oktober hebben zowel de schooldirecteur Gnoumou Lucien als de onderwijsdirecteur 
Sama Lucien, LTPH verlaten. Beiden konden een betere baan elders vinden. In november 
heeft Sanou Ibrahima Gnoumou vervangen als schooldirecteur. 
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Eveneens in oktober zijn twee vrijwilligers toegewezen aan LTPH om te werken als 
conciërges, Dakio Alfred en Ouedraogo Rasmané. 
 
 Naam Functie 
1 Sanou Ibrahima Algemeen directeur 
2 Dakio Alfred Conciërge 
3 Ouedraogo Rasmané Conciërge 
4 Dakio Rita Chef financiën 
5 Zerbo Abdraman Chef zeep maken 
6 Konaté Nadine Secretaresse 
7 Kaboré Roger Secretaris 
8 Kaboré Issoufou Docent autotechniek 
9 Sama Senouhan Schoonmaak 
10 Ouedraogo Marcel Docent autotechniek (parttime) 
11 Kagambèga Edouard Civiele techniek 
12 Garané Maimouna Metaalconstructie 
13 Bayama Barthélimy Metaalconstructie (parttime) 
14 Ouédraogo Lassina Elektrotechniek 
15 Bayala Julien Elektrotechniek (parttime) 
16 Tiemtoré Adama Frans 
17 Kayendé Lassina Lichamelijke oefening 
18 Ramdé Raouda Engels 
19 Tiegna Armand Wiskunde 
20 Ouédraogo Tahirou Geschiedenis - aardrijkskunde 
21 Bounkoungou David Hygiëne 
22 Sanon Fatogoma Wetgeving 
23 Ganou Lamoussa Natuur- en scheikunde 
24 Nignan Florence Chef kantine 
25 Sama Kouza Keukenhulp 
26 Ha Sénabou Keukenhulp 
27 Konaté Nihèni Wacht 
28 Kan Maurice Wacht 
29 Sama Zackaria Wacht 
Tabel 1: Lijst personeel LTPH 
 
Het algemene onderwijs wordt gegeven door docenten van de verschillende middelbare 
scholen in Dédougou, die op uurbasis werken. 
 
Het aantal lesuren per vak en per klas staat vermeld in Tabel 2. 
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Les AP AFP1 AFP2 
  CT AT MC El CT AT MC El 
Frans 4  4 4 4 4 4 4 4 4 
Wiskunde 4  4 4 4 4 4 4 4 4 
Engels 2  2 2 2 2 2 2 2 2 
Schei- en natuurkunde 2  2 2 2 2 2 2 2 2 
Geschiedenis en aardrijkskunde 2  2 2 2 2     
Hygiëne  2  2 2 2 2 2 2 2 2 
Wetgeving 2  2 2 2 2 2 2 2 2 
Lichamelijke oefening 3  3 3 3 3 2 2 2 2 
Elektriciteit 3          
Elektrotechniek     5    4 
Schema/circuit 2    2    2 
Technologie  3 3 3 3 3 2 2 2 
Toegepaste technologie   4    3   
Technisch tekenen 3  4 4 4 4 3 3 3 3 
Praktijk bouwen 3     13    
Praktijk lassen 3       13  
Praktijk autotechniek 5      13   
Toegepaste wiskunde  3 3 3  2 2 2  
Praktijk   8 8 13 8     
Uitmeten  4       11 
Meten         2 
TOTAAL: 40  43 43 44 43 39 41 38 42 
Tabel 2: Aantal lesuren per vak en per klas 
*CT = civiele techniek, AT = autotechniek, CM = metaalconstructie en El = elektrotechniek 
 
4.5 Kantine 

LTPH beschikt over een kantine waar de leerlingen tussen de middag een warme, 
voedzame maaltijd kunnen eten. Uiteraard kan het onderwijzende en ander personeel 
ook mee-eten.  
De eigen bijdrage per leerling is 3.500 FCFA (€5,33) per maand. Het zijn vooral de 
leerlingen uit Dédougou die in de kantine eten, het merendeel van de leerlingen uit 
Parako en omliggende dorpen gaat tussen de middag naar huis om te eten. 
 
Nignan Florence is hoofd van de kantine en Sama Kouza en Ha Sénabou zijn haar 
keukenhulpen.  
 
Door de stijgende voedselprijzen kan de kantine niet rendabel draaien met de bijdrage 
die wij rekenen. Aan bijdragen is er in 2012 540.500 FCFA (€823,93) binnengekomen. 
Aan salarissen en premies waren we 660.460 FCFA (€1.006,80) kwijt en aan voedsel 
1.006.750 FCFA (€1.534,68) kwijt. Met andere woorden, de kantine heeft een verlies 
gedraaid van 1.126.710 FCFA (€1.717,55). Dit is €415,24 meer dan vorig jaar. 
 
Eén van de mogelijkheden om deze verliezen het hoofd te bieden is de aanleg van een 
schooltuin waarin de leerlingen en het kantinepersoneel eigen groenten verbouwen. Ook 
kan tijdens de regentijd op een deel van het projectterrein mais verbouwd worden. 
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5 Financiële verantwoording 
 
5.1 Balans Burkina Faso 

In Bijlage I. staat de kolommenbalans van Fondation Haparako in Burkina Faso. In tabel 
3 zijn de uitgaven gecategoriseerd: 
 
Brandstof	  	   953,36	  

	   	  Verzekering,	  onderhoud	  en	  reparaties	   586,60	  
	   	  Totaal	  autokosten:	  

	  
1.539,96	   3%	  

Kantoorbenodigdheden	   782,98	  
	   	  Evenementen,	  abonnementen	  en	  contributies	   485,43	  
	   	  Publiciteit	   505,34	  
	   	  Bankkosten	   157,52	  
	   	  BTW	  afdracht	   152,44	  
	   	  Importkosten	   6.625,00	  
	   	  Telefoonkosten	   328,05	  
	   	  Totaal	  kantoorkosten:	  

	  
9.036,75	   18%	  

Reis-‐	  en	  verblijfkosten	   130,49	  
	   	  Salarissen	  directie	   2.693,18	  
	   	  Salarissen	  docenten	   11.879,86	  
	   	  Salarissen	  ondersteunend	  personeel	   6.821,76	  
	   	  Ontslagpremies	  en	  vakantiegeld	   167,47	  
	   	  CNSS	  (16%)	   1.057,60	  
	   	  Scholing	   160,06	  
	   	  Totaal	  personeelskosten:	  

	  
22.910,43	   46%	  

Algemene	  kosten	   1.235,08	  
	   	  Lesmateriaal	  algemeen	   511,74	  
	   	  Lesmateriaal	  autotechniek	   67,07	  
	   	  Lesmateriaal	  metaalconstructie	   546,76	  
	   	  Lesmateriaal	  elektrotechniek	   1.009,53	  
	   	  Lesmateriaal	  civiele	  techniek	   461,51	  
	   	  Totaal	  lesmaterialen:	  

	  
3.831,69	   8%	  

Energie	   4.598,18	  
	   	  Totaal	  energiekosten:	  

	  
4.598,18	   9%	  

Bouwkosten	   4.813,72	  
	   	  Inrichtingskosten	   1.628,58	  
	   	  Totaal	  bouwkosten:	  

	  
6.442,30	   13%	  

kantine	   1.489,12	  
	   	  Totaal	  kantinekosten:	  

	  
1.489,12	   3%	  

	   	  
49.848,43	   100%	  

Tabel 3: Uitgaven 2012 per categorie 
 
Ten opzichte van de uitgaven in 2011, zijn de auto- en kantoorkosten teruggelopen. Ook 
de uitgaven voor lesmaterialen en de kantine zijn sterk verminderd. De energiekosten 
zijn nagenoeg gelijk gebleven. 
De personeelskosten zijn met bijna 50% de grootste uitgavenpost. Dat komt doordat 
AFP2 toegevoegd is en door de verhoging van het uurloon van 2.000 naar 3.500 FCFA 
van de docenten die op uurbasis werken.  
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5.2 Geïntegreerde balans Nederland – Burkina Faso 

In Bijlage II staat de totaalbalans in detail vermeld. 
 
Rubriek 0: 
10 Gebouwen; lichte toename door inrichten nieuw klaslokaal  
100  Inventaris; geen investeringen in 2012 
105  Machines; geen investeringen in 2012 
300  Auto’s; afname t.o.v. 2011 door verkopen 
 
Rubriek 1: 
1400  De voorschotten van Sigrun aan de stichting zijn verder opgelopen tot boven de 
twee ton, €200.939,41 
 
In 2012 is €6.077,21 aan privédonaties opgehaald. In dit bedrag zijn de inkomsten van 
de Heldenrace verdisconteerd. Aan subsidies is een bedrag van €27.348,52 opgehaald, 
met daarin de verkopen van cashewbomen door Geschenk met Verhaal.  
 
6 Aanbevelingen voor 2013 
	  
• Ook dit jaar is het de zeepmakerij en de metaalbewerking niet gelukt om quitte te 

draaien. Daar zal in 2013 verandering in moeten komen. 
• De kosten van de kantine zullen nog verder moeten dalen; te denken valt aan een 

schooltuin en het verbouwen van graan en bonen in de regentijd. 
• Er zal ook in 2012 weer aan fondsenwerving moeten worden gedaan, waarbij ook op 

lokaal niveau, in Burkina Faso zelf, gekeken moet worden naar mogelijkheden voor 
financiering. 

• Hoewel alle opleidingen redelijk geoutilleerd zijn qua lesmaterialen, zullen er meer 
materialen bij moeten komen, willen we een hogere standaard halen. 

• De lokale samenwerkingspartner RSV zal zich meer met het project moeten bemoeien 
en zal moeten beginnen met financieel bij te dragen. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Bijlagen:	  
I Financieel overzicht Burkina Faso 2012 
II Geïntegreerd financieel overzicht Nederland – Burkina Faso 2011 
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Bijlage I. Financieel overzicht Burkina Faso 
 
Financieel overzicht 2012 in euro's 

 
debet 

 
credit 

gebouwen 121.617,26 eigen vermogen 138.490,44 
machines 32.225,50 spaarkas 137,20 
cash4cashu 686,81 tegoed Sigrun 10.993,98 
bank 1.648,59 

  kas 3.722,64 tegoed M. Kinda 990,85 
krediet 1.581,55 

  voorschotten 1.571,27 winst 12.441,16 

 
163.053,62 

 
163.053,62 

    Resultaatrekening 
   omzet fietsen 224,85 

  omzet apparaten 6.059,11 
  verkopen 601,94 
  omzet lassers 214,37 
  omzet metaal 201,22 
  omzet zeepmakerij 399,05 
  omzet centrale magazijn 21,34 
  omzet LTPH 12.309,45 
  omzet kantine 823,93 
  FAFPA 2.678,02 
  verkoop kipper 9.750,76 
  verkoop DAF geel 9.146,34 
  verkoop DAF rood 1.067,07 
  rentebaten 60,64 
  bijdrage RSV 3.353,66 
  reserves CNSS  804,98 
  reserves IUTS 887,00 
  reserves 2% retenue 117,35 
  subsidies 0,00 
  overmaking uit NL 19.998,69 
  materiaal fietsen 

 
74,20 

 materiaal apparaten 
 

507,62 
 materiaal overhead 

 
807,13 

 materiaal lassers 
 

48,17 
 materiaal metaal 

 
653,15 

 materiaal zeepmakerij 
 

342,23 
 materiaal LTPH 

 
9.361,00 

 materiaal kantine 
 

1.534,68 
 salaris overhead 

 
2.955,99 

 salaris metaal 
 

772,85 
 salaris zeepmakerij 

 
806,74 

 salaris cash4cashu 
 

575,91 
 salaris LTPH 

 
16.089,90 

 salaris kantine 
 

898,24 
 transportkosten 

 
1.558,94 

 algemene kosten 
 

875,01 
 Sonabel 

 
4.720,40 

 FAFPA 
 

3.226,26 
 CNSS werknemers 2011 

 
196,36 

 CNSS werkgever 2011 
 

571,30 
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CNSS werknemers 
 

364,93 
 CNSS werkgever 

 
1.057,60 

 IUTS betaald 
 

857,74 
 2% retenue betaald 

 
56,05 

 BTW afdracht 
 

152,44 
 vakantiegeld 

 
51,92 

 ontslagpremies 
 

115,55 
 bankkosten 

 
157,52 

 generator 
 

263,81 
 importkosten 

 
6.625,00 

 
 

68.719,79 56.278,64 
 

    nettowinst 12.441,16 
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Bijlage II. Geïntegreerd financieel overzicht Nederland – Burkina Faso 

       

  
Debet Credit Saldo Verlies Winst 

10 Gebouwen en terreinen 121.617,26 
    30 Cashewbomen 686,81 
    100 Inventaris en inrichting 10.756,40 
    105 Machines 39.398,01 
    110 Afschrijving inventaris en inrichting 

 
9.256,40 

   115 Afschrijving machines 
 

22.058,01 
   

 
Totaal inventarissen 172.458,48 31.314,41 141.144,07 

  
       200 Computers en printers 649,00 

    210 Afschrijving computers en printers 
 

649,00 
   

 
Totaal computers  649,00 649,00 0,00 

  
       
 

Totaal materiele activa 173.107,48 31.963,41 141.144,07 
  

       300 Auto's 32.452,00 
    310 Afschrijving auto's 

 
23.172,00 

   
 

Totaal transportmiddelen 32.452,00 23.172,00 9.280,00 
  

       
       
       705 Algemene reserves 

 
5.280,08 

   900 Kredieten Burkina Faso 1.581,55 
    905 Aanbetalingen 

 
1.204,27 

   
 

Totaal rubriek 0 207.141,03 61.619,76 145.521,27 
  

       1000 Kas Burkina Faso 3.722,64 
    1010 ABN-AMRO 59.33.53.870 34.000,00 
    1030 ABN-AMRO 44.33.12.206 367,52 
    1030 Bank in Burkina Faso 1.648,59 
    1190 Kruisposten 

     
 

Totaal liquide middelen 39.738,75 0,00 39.738,75 
  

       1400 Debiteuren: Sigrun Spaans 
 

200.939,41 
   1670 Vooruit betaalde bedragen 415,79 

    
 

Totaal rubriek 1 40.154,54 200.939,41 -160.784,87 
  

       2010 Netto lonen 1.571,27 
    

 
Totaal rubriek 2 1.571,27 0,00 1.571,27 

  
       
 

Totaal balans rekeningen 248.866,84 262.559,17 -13.692,33 
  

       
       



 

Jaarverslag 2012 Stichting Háparako 16 

 

 
Winst en verliesrekening 

  
Saldo Verlies Winst 

4001 Vakantiegeld 
   

51,92 
 4008 Salaris kantine 

   
898,24 

 4009 Salaris leraren LTPH 
   

16.089,90 
 4012 Salaris overhead Burkina Faso 

   
3.071,54 

 4016 Salaris metaal Burkina Faso 
   

772,85 
 4017 Salaris zeepmakerij Burkina Faso 

   
806,74 

 4019 Salaris cash4cashu 
   

575,91 
 

 
Totaal belaste uitkeringen 

  
22.267,10 22.267,10 0,00 

       4030 Inhouding sociale lasten 
    

1.809,33 
4040 Afdracht sociale lasten 

   
3.103,98 

 
 

Totaal sociale lasten 
  

1.294,65 3.103,98 1.809,33 

       4100 Huur 
     4110 Onderhoud onroerend goed 
     4120 Energie 
   

4.720,40 
 

 
Totaal huisvestingskosten 

  
4.720,40 4.720,40 0,00 

       4200 Reparatie en onderhoud inventaris 
   

263,81 
 4210 Kleine aanschaffingen 

   
99,99 

 
 

Totaal inventariskosten 
  

363,80 363,80 0,00 

       4300 Reclame en advertenties 
     4320 Contributies en heffingen 
   

24,08 
 4330 Abonnementen 

   
112,50 

 
 

Totaal exploitatiekosten 
  

136,58 136,58 0,00 

       4400 Belasting en verzekering auto 
     4410 Brandstof auto 
   

146,25 
 4420 Onderhoud auto 

     4430 Overige autokosten 
   

5,20 
 

 
Totaal autokosten 

  
151,45 151,45 0,00 

       4500 Telefoonkosten 
   

186,04 
 4510 Transport/verscheping 

   
12.060,94 

 4520 Accountant/administratiekosten 
     4550 Representatiekosten 
     4560 Reis- en verblijfkosten 73,5% 
   

44,50 
 4561 Reis- en verblijfkosten 100% 

   
1.567,73 

 4570 Vakliteratuur 
     4575 Cursussen 
     4590 Overige algemene kosten 
   

1.280,42 
 

 
Totaal algemene kosten 

  
15.139,63 15.139,63 0,00 

       4600 Rente leningen 
   

9.643,32 
 4610 Bankrente/bankkosten 

    
60,64 

4620 Rente spaarrekening 
    

415,79 
4640 Oninbare kredieten 

     4650 Bankkosten 
   

293,49 
 

 
Totaal rente en bankkosten 

  
9.460,38 9.936,81 476,43 



 

Jaarverslag 2012 Stichting Háparako 17 

       4700 Afschrijving computerapparatuur 
     4710 Afschrijving inventaris en inrichting 
   

865,00 
 4720 Afschrijving vervoermiddelen 

   
3.480,00 

 4730 Afschrijving machines 
   

4.674,95 
 

 
Totaal afschrijvingen 

  
9.019,95 9.019,95 0,00 

       
 

Totaal rubriek 4 
  

62.553,94 64.839,70 2.285,76 

       7000 Inkoop materiaal fietsen 
   

74,20 
 7001 Inkoop materiaal apparaten 

   
507,62 

 7002 Inkoop overhead 
   

807,13 
 7005 Inkoop materiaal lassers 

   
1.171,53 

 7006 Inkoop materiaal metaal 
   

653,15 
 7007 Inkoop materiaal zeepmakerij 

   
342,23 

 7009 Inkoop cash4cashu 
     7010 Inkoop lesmateriaal/boeken 
   

9.361,00 
 7011 Inkoop kantine 

   
1.534,68 

 7012 Inkoop lesmaterialen FAFPA 
   

3.226,26 
 7090 Donatiekosten 

   
883,77 

 
 

Totaal inkopen 
  

18.561,57 18.561,57 0,00 

       8000 Donaties 
    

6.077,21 
8001 Subsidies 

    
27.348,52 

8002 Omzet fietsen 
    

224,85 
8003 Omzet apparaten 

    
6.661,05 

8004 Omzet diversen 
     8007 Omzet lassers 
    

214,37 
8008 Omzet metaal 

    
201,22 

8009 Omzet overhead 
     8011 Omzet cursussen FAFPA 
    

2.678,02 
8012 Boekwinst vervoermiddelen 

    
10.464,17 

8020 Omzet zeepmakerij 
    

399,05 
8021 Omzet magazijn 

    
21,34 

8022 Omzet lesgelden LTPH 
    

12.309,45 
8023 Omzet kantine 

    
823,93 

 
Totaal omzet 

  
-67.423,18 0,00 67.423,18 

       
 

Netto winst 
  

13.692,33 83.401,27 69.708,94 

       
 

Totaal generaal 248.866,84 262.559,17 
 

83.401,27 69.708,94 

       
 

Winst 
 

-13.692,33 
  

-13.692,33 
 


