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1 Samenvatting 
 
In februari – maart is Piet Lucassen via PUM voor een missie van twee weken op het 
LTPH geweest om de opleiding elektrotechniek te evalueren. Zijn conclusies aangaande 
de houding en kunde van de docent waren ronduit negatief. Er is een lijst met 
verbeterpunten aangeleverd en volgend jaar komt Piet Lucassen terug om de voortgang 
te controleren. 
 
Er is in 2013 één transport gerealiseerd aan het eind van het jaar. Het transport is 
uiteindelijk in januari 2014 aangekomen. In de vrachtwagen zaten een flinke hoeveelheid 
componenten en apparaten voor de opleiding elektrotechniek, ingezameld door Piet 
Lucassen en gedoneerd door het ROC Ter Aa in Helmond.  
 
In 2013 zijn de donaties die in 2012 zijn toegezegd, binnengekomen. Er is €6.000 door 
ASML Foundation en €5.000 door Stichting Jong overgemaakt. Het Anton Jurgensfonds 
heeft een donatie van €4.920 gedaan. 
Er is €2.895 aan privédonaties opgehaald. 
 
Aan het begin van het schooljaar 2013-2014 hadden we 16 beursstudenten: 4 in AP, 5 in 
AFP1, 4 in AFP2 en 3 in AFP1. De schoolgelden voor 14 beursstudenten zijn ook dit jaar 
weer opgebracht door St. Frangipani, de studiebeurzen voor 2 zittenblijvers zijn betaald 
door Sigrun Spaans, secretaris van stichting Háparako. 
 
Voor FAFPA zijn twee cursussen patroontekenen en naaien gegeven en één cursus zeep 
maken. In oktober is er tevens ingetekend op een tender voor een cursus lassen van 5 
maanden voor 170 jongeren, die toegekend is. Deze training zal in 2014 plaatsvinden. 
 
Ook deze zomer heeft het examen CQP autotechniek en patroontekenen en naaien 
plaatsgevonden op het LTPH. Er waren 17 kandidaten voor autotechniek en 80 voor 
kleermaken. 
 
In het schooljaar 2013-2014 is AFP3 toegevoegd. In juni 2014 zal deze eerste lichting 
eindexamen voor het CAP doen. Aan het begin van het schooljaar stonden er in totaal 
134 leerlingen ingeschreven op het LTPH.  
 
Het aantal personeelsleden van LTPH komt dit jaar op 29, waaronder 23 in vaste dienst, 
en 6 docenten op uurbasis. 
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Activiteiten in Nederland 
 
1.1 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. 
 
Door Piet Lucassen, een expert van PUM die in februari dit jaar een missie heeft 
volbracht op het LTPH (zie paragraaf 2.1), zijn een grote hoeveelheid apparaten en 
componenten voor de elektrotechniek ingezameld. Deze materialen hebben we gekregen 
van het ROC Ter Aa in Helmond. Alles is door Piet Lucassen getest en ingepakt voor 
vervoer. 
 
Nort Liebrand, een expert van PUM die in februari 2014 stond ingepland voor een missie 
naar het LTPH, heeft voor het LTPH een draaibank geregeld. Bovendien heeft hij een 
vrachtwagen geregeld voor het vervoer van alle verzamelde spullen naar de centrale 
opslag op het ARCG in Groningen. 
 
Peugeot NL heeft zijn hoofdkantoor in 2012 van Utrecht naar Amsterdam verplaatst en 
via Menno Bouma kregen wij toestemming alles wat we nodig hadden dat achtergebleven 
was in de oude kantoren uit te zoeken en mee te nemen; prachtige kasten, bureaus, 
projectieschermen, gereedschappen en heel veel mooie posters ter versiering van de 
werkplaats autotechniek. 
 
1.2 Transporten 

Er is in december een vrachtwagen naar Burkina Faso gestuurd met onder andere alle 
materialen en goederen beschreven in paragraaf 1.1. De wagen is in januari 2014 
aangekomen en in februari uitgepakt. 
 
1.3 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 2012 zijn tien 
aanvragen de deur uitgegaan en in juni nog eens negen. De opbrengst van deze actie 
was in 2012 €20.750. In 2013 is daar nog eens €5.000 van Stg. Jong en €6.000 van 
ASML Foundation bijgekomen.  
 
Het Anton Jurgens Fonds heeft een donatie van €4.920 gedaan en via Geschenk met 
Verhaal is een bedrag van €585 binnengekomen voor de verkoop van cashewboompjes 
via de actie cash4cashu.  
 
Stg. Frangipani heeft ook voor het schooljaar 2013-2014 de kosten voor het merendeel 
van de beursstudenten op zich genomen. Zij hebben een bedrag van in totaal €3.085,75 
overgemaakt in het boekjaar 2013. Een gedetailleerd overzicht van de beursstudenten 
wordt in paragraaf 3.3 gegeven. 
 
Prof. Dr. L. Karsten heeft €500 bijgedragen aan de kosten van de beursstudenten die niet 
door Stg. Frangipani gedekt werden. Sigrun Spaans heeft het schoolgeld voor de twee 
zittenblijvers Sama Olivier en Sama Ybamata op zich genomen. 
 
Via Stg. GeefGratis is een totaalbedrag van €261 binnengekomen via de betalingsmodule 
op de website www.cash4cashu.nl. Dit bedrag komt overeen met de verkoop van 29 
cashewboompjes. 
 
Persoonlijke giften hebben dit jaar een bedrag van €2.834 opgeleverd. 
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2 Activiteiten in Burkina Faso 
 
2.1 Overhead 

In februari - maart is Piet Lucassen voor een missie van twee weken via PUM 
(Programma Uitzending Managers) naar het LTPH gekomen om de opleidingen van 
elektrotechniek te evalueren. Zijn bevindingen en conclusies aangaande de houding en 
kunde van de docent Ouedraogo Lassina waren ronduit negatief. De werkplaats is een 
rommeltje, de componenten zijn niet geordend en de apparaten niet opgeborgen in een 
afgesloten ruimte. Tijdens de lessen stond de docent buiten te roken, terwijl de 
leerlingen aan hun lot werden achtergelaten. Het is aan de nieuwe directeur Sanou om 
Lassina in het gareel te krijgen en hem beter te begeleiden. 
Er is besloten dat Piet over een jaar terugkomt om de verbeterpunten te controleren. 
 
Kaboré Roger, die twee jaar via het vrijwilligersnetwerk PNVBF aan ons is toegewezen, is 
in september in vaste dienst gekomen, evenals Dakuyo Alfred, die eveneens via het 
PNVBF als vrijwilliger bij ons werkte, als conciërge. 
 
Het PNVBF heeft de maximale duur van hun plaatsing verlaagd van twee naar één jaar. 
De organisatie betaalt een minimale bijdrage en het netwerk topt de salarissen op tot het 
gangbare bedrag. Na afloop van de plaatsingsduur komt de vrijwilliger in vaste dienst, 
mits hij/zij goed functioneert. 
 
In september is een nieuwe onderwijsdirecteur aangenomen, die tevens docent Frans is. 
Traoré Cyrille zit al ruim 20 jaar in het onderwijs, afwisselend in Ivoorkust en Burkina 
Faso. Nu hij net getrouwd is, vond hij het tijd om te settelen en aan zijn pensioen te 
denken. Cyrille is een echte onderwijsman. 
 
In 2012 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 87,5% meebetaalt aan vakcursussen die 
aangevraagd worden door vakverenigingen en associaties. 
  
Fondation Haparako is geaccepteerd als instructiecentrum voor de volgende opleidingen: 
- Autotechniek 
- Techniek voor tweewielers 
- Houtbewerking 
- Kleermaken 
- Lassen 
- Metaalbewerking 
- Metselen 
- Zeep maken 
- Elektrotechniek 
 
In mei zijn, via FAFPA, twee cursussen patroontekenen en naaien gegeven in Tougan. De 
docenten voor deze cursus zijn van buiten aangetrokken. In juni is een cursus zeep 
maken gegeven aan een vrouwengroep in Niambouri. Aan deze drie cursussen hebben 
we in totaal 1.200.830 FCFA (€1.830,54) verdiend.  
In oktober hebben we ingetekend op een tender voor een cursus lassen voor 170 
jongeren, in samenwerking met twee trainingscentra in Wakara en Tougan. We hebben 
deze tender toegewezen gekregen en de cursus zal in februari 2014 beginnen. 
 
Ook dit jaar was Haparako weer het examencentrum voor het diploma CQP voor 
autotechniek en patroontekenen en naaien. Er is een aanvraag ingediend bij de regionale 
directie van het ministerie van jeugd, beroepsonderwijs en werkgelegenheid om ook de 
CQP examens metselen en lassen op Haparako te organiseren.  
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2.2 Bouwactiviteiten 

Er is in 2013 niets gebouwd, alleen klein onderhoud uitgevoerd. 
 
2.3 Metaalbewerking 

Het is Bernard dit jaar gelukt bijna quitte te draaien met zijn werkplaats. Bij een omzet 
van 572.800 FCFA (€873,17) is het verlies dit jaar teruggebracht tot slechts 32.020 FCFA 
(€48,81). Dit verlies is inclusief de salariskosten van Bernard.  
 
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. 
 
2.4 Zeepmakerij  

Ook in 2013 is het niet gelukt om de zeepmakerij rendabel te krijgen. Bij een jaaromzet 
van 387.375 FCFA (€590,91) heeft de zeepmakerij een verlies geleden van 291.395 
FCFA (€444,20).  
 
Evenals de metaalbewerking is ook de zeepmakerij opengehouden als activiteit naast 
LTPH. Ook de zeepmakerij moet uiteindelijk winst kunnen draaien om LTPH te 
subsidiëren. Bovendien zijn de cursussen die de zeepmakerij via FAFPA geeft 
winstgevend. De cursus in Niambouri is overigens onder FAFPA geboekt in Bijlage I. 
 
2.5 Cash4cashu 

Ook dit jaar zijn er weer 200 bomen bijgeplant, 150 cashewbomen en 50 jatropha.  
 
3 Lycée Technique Privé Haparako (LTPH) 
 
3.1 Algemeen 

In oktober hebben we het derde en laatste technische jaar AFP3 toegevoegd, voor het 
schooljaar 2013-2014. Deze klas gaat in juni 2014 als eerste lichting examen doen. 
 
Door het toevoegen van AFP3 is het aantal lesuren toegenomen en daarmee ook de 
salariskosten voor de docenten. Om die reden hebben we in september besloten om het 
schoolgeld wederom te verhogen met 10.000 FCFA tot 100.000 FCFA (€152,44) voor AP, 
110.000 FCFA (€167,68) voor AFP1, 120.000 FCFA (€182,93) en 130.000 FCFA 
(€198,17) voor de examenklas AFP3. Het LTPH blijft veruit de goedkoopste technische 
school in Burkina Faso en blijft daardoor toegankelijk voor de plattelandsbevolking, onze 
doelgroep. 
 
3.2 Leerlingen 

AP 
Het schooljaar 2012-2013 begon met 39 aanmeldingen, waarvan 9 meisjes. Gedurende 
het schooljaar zijn er 7 jongens van school gegaan. Van de 33 leerlingen die het 
schooljaar afgemaakt hebben, zijn er 28 overgegaan naar AFP1. Er zijn 3 leerlingen 
blijven zitten en er is er één van school gestuurd. Het gemiddelde cijfer was 11,75 uit 20 
en het hoogste cijfer was 16,33. 
 
Voor het schooljaar 2013-2014 hebben zich slechts 27 leerlingen aangemeld, waarvan 5 
meisjes. 
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AFP1 
Het eerste technische jaar, AFP1, is het schooljaar 2012-2013 begonnen met 54 
leerlingen, waarvan 13 meisjes. Van deze 54 leerlingen kwamen er 44 uit AP, 8 
leerlingen waren zittenblijvers en 2 leerlingen kwamen van buiten het LTPH. Gedurende 
het schooljaar zijn 11 leerlingen van school gegaan, 3 van civiele techniek, 6 van 
metaalconstructie en 2 van elektrotechniek. Alle 11 waren jongens. 
 
Per opleiding waren de resultaten als volgt: 
Civiele techniek: 7 jongens en 5 meisjes; 10 leerlingen zijn overgegaan naar AFP2, 
eentje is blijven zitten en één is van school gestuurd. Het gemiddelde van de klas was 
10,87 uit 20 en het hoogste cijfer was 12,43. 
Autotechniek: 9 jongens en 2 meisjes; 6 leerlingen zijn overgegaan naar AFP2 en 5 zijn 
blijven zitten. Het gemiddelde van de klas was 9,97 uit 20 en het hoogste cijfer was 
12,96. 
Metaalconstructie: 5 jongens en 2 meisjes; 4 leerlingen zijn overgegaan naar AFP2 en 3 
zijn blijven zitten. Het gemiddelde van de klas was 9,55 uit 20 en het hoogste cijfer was 
10,58. 
Elektrotechniek: 12 jongens en één meisje; 9 leerlingen zijn overgegaan naar AFP2 en 4 
zijn blijven zitten. Het gemiddelde van de klas was 10,72 uit 20 en het hoogste cijfer was 
15,13. 
 
AFP1 begon het schooljaar 2013-2014 met 54 leerlingen waarvan 7 meisjes. Van deze 54 
leerlingen kwamen er 29 uit AP, 10 leerlingen waren zittenblijvers en 15 leerlingen 
kwamen van buiten het LTPH.  
 
AFP2 
AFP2 begon het schooljaar 2012-2013 met 37 leerlingen, waarvan 6 meisjes. Alle 37 
leerlingen waren afkomstig uit AFP1. Gedurende het schooljaar zijn 4 leerlingen van 
school gegaan, 1 van civiele techniek, 1 van metaalconstructie en 1 van autotechniek. 
Alle 4 waren jongens. 
 
Per opleiding waren de resultaten als volgt: 
Civiele techniek: 12 jongens en 3 meisjes; 13 leerlingen zijn overgegaan naar AFP2 en 2 
zijn blijven zitten en één is van school gestuurd. Het gemiddelde van de klas was 11,30 
uit 20 en het hoogste cijfer was 13,86. 
Autotechniek: 8 jongens en 1 meisje; 7 leerlingen zijn overgegaan naar AFP2 en 2 zijn 
blijven zitten. Het gemiddelde van de klas was 11,32 uit 20 en het hoogste cijfer was 
16,92. 
Metaalconstructie: 6 jongens en 1 meisje; alle 7 leerlingen zijn overgegaan naar AFP2. 
Het gemiddelde van de klas was 11,19 uit 20 en het hoogste cijfer was 13,08. 
Elektrotechniek: 2 jongens en 1 meisje; alle 3 leerlingen zijn overgegaan naar AFP2. Het 
gemiddelde van de klas was 11,06 uit 20 en het hoogste cijfer was 11,98. 
 
AFP2 begon het schooljaar 2013-2014 met 31 leerlingen waarvan 6 meisjes. Van deze 31 
leerlingen kwamen er 30 uit AFP1 en 1 zittenblijver.  
 
AFP3 
Het AFP3 begon het schooljaar 2013-2014 met 32 leerlingen, waarvan 7 meisjes. Van 
deze 32 leerlingen kwamen er 23 van AFP2, er waren 5 zittenblijvers en 4 leerlingen 
kwamen van buiten het LTPH.  
 
Deze 32 leerlingen zijn als volgt verdeeld over de verschillende opleidingen: 
Autotechniek: 6 jongens en 1 meisje 
Civiele techniek: 13 jongens en 4 meisjes 
Electrotechniek: 1 jongen en 1 meisje 
Metaalconstructie: 5 jongens en 1 meisje  
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3.3 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. 
 
Aan het begin van het schooljaar 2013-2014 zijn er drie nieuwe beursstudenten 
aangenomen in AP. In totaal hebben we nu 16 beursstudenten. Het merendeel van de 
studiebeurzen is ook dit jaar weer betaald door Stichting Frangipani. 
AP: Konaté Pelagie, Konaté Dieudonné en Kan Silvie. 
AFP1: Dakuyo Yezoumahan, Konaté Benjamin, Konaté Zinta en Viho Hawouié. 
AFP2: Dakuyo Hapona, Habou Parako, Konaté Dian en Konaté Wilo. 
AFP3: Bombiri Legér, Dakuyo Pauline en Tibiri Amandine. 
 
De studiebeurzen voor de zittenblijvers worden dit jaar door Sigrun Spaans, secretaris 
van Stichting Háparako betaald: Sama Olivier die is blijven zitten in AP en Sama 
Ybamata die is blijven zitten in AFP1. 
 
3.4 Personeel 

In april 2013 is één van de wachten, Kan Maurice, overleden na een lang ziekbed. Zijn 
functie is overgenomen door zijn zoon Lothamou. 
 
In oktober zijn de vrijwilligers Dakuyo Alfred en Kaboré Roger in vaste dienst getreden; 
Alfred als conciërge en Roger als secretaris. 
 
In oktober is eveneens een nieuwe onderwijsdirecteur aangetrokken, Traoré Cyrille. 
Cyrille is tevens docent Frans en heeft meer dan 20 jaar ervaring in het onderwijs.  
 
Door het toevoegen van AFP3 hebben we drie vakdocenten moeten toevoegen. Bado 
Médard bij civiele techniek, Romba Mamadou bij elektrotechniek en Niada Maxime bij 
autotechniek. 
 
De docent wiskunde Kienou Calvin, die in de voorgaande jaren op uurbasis gewerkt 
heeft, is vanaf oktober in vaste dienst gekomen. 
 
 Naam Functie 
1 Sanou Ibrahima Algemeen directeur 
2 Dakio Alfred Conciërge 
3 Dakio Rita Chef financiën 
4 Zerbo Abdraman Chef zeep maken 
5 Konaté Nadine Secretaresse 
6 Kaboré Roger Secretaris 
7 Sama Senouhan Schoonmaak 
8 Kaboré Issoufou Docent autotechniek 
9 Niada Maxime Docent autotechniek 
10 Kagambèga Edouard Civiele techniek 
11 Bado Médard Civiele techniek 
12 Garané Maimouna Metaalconstructie 
13 Boussini Prosper Metaalconstructie 
14 Ouédraogo Lassina Elektrotechniek 
15 Romba Mamadou Elektrotechniek  
16 Traoré Cyrille Frans 
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17 Kayendé Lassina Lichamelijke oefening 
18 Ramdé Raouda Engels 
19 Kienou Calvin Wiskunde 
20 Ouédraogo Tahirou Geschiedenis - aardrijkskunde 
21 Bounkoungou David Hygiëne 
22 Sanon Fatogoma Wetgeving 
23 Bayala Julien Natuur- en scheikunde 
24 Nignan Florence Chef kantine 
25 Sama Kouza Keukenhulp 
26 Ha Sénabou Keukenhulp 
27 Konaté Nihèni Wacht 
28 Kan Lothamou Wacht 
29 Sama Zackaria Wacht 
Tabel 1: Lijst personeel Haparako en LTPH 
 
3.5 Kantine 

LTPH beschikt over een kantine waar de leerlingen tussen de middag een warme, 
voedzame maaltijd kunnen eten. Uiteraard kan het onderwijzend 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. In 2013 heeft de kantine een verlies van 821.070 FCFA (€1.251,63) 
gedraaid, met 813.350 FCFA (€1.239,86) aan bijdragen. In het verlies zijn de 
salariskosten en sociale premies inbegrepen. Het verlies is overigens wel €465,92 minder 
dan vorig jaar, hetgeen vooral komt doordat er meer leerlingen geabonneerd waren op 
de kantine dan vorig jaar. 
 
4 Financiële verantwoording 
 
4.1 Balans Burkina Faso 

In Bijlage I. staat de kolommenbalans van Fondation Haparako in Burkina Faso voor het 
jaar 2013. In tabel 3 zijn de inkomsten en uitgaven gecategoriseerd: 
 
Inkomsten LTPH 19.091,46 

  Salariskosten LTPH 
 

20.095,22 
 Materiaalkosten LTPH 

 
5.471,52 

 Totaal LTPH: 
  

-6.475,27 

    Inkomsten kantine 1.239,86 
  Salariskosten kantine 

 
834,02 

 Materiaalkosten kantine 
 

1.657,47 
 Totaal kantine: 

  
-1.251,63 

    Inkomsten FAFPA 906,68 
  Uitgaven FAFPA 

 
5.905,45 

 Totaal FAFPA: 
  

-4.998,77 
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    Inkomsten zeepmakerij 590,51 
  Salariskosten zeepmakerij 

 
803,54 

 Materiaalkosten zeepmakerij 
 

231,17 
 Totaal zeepmakerij: 

  
-444,20 

    Inkomsten metaalbewerking 786,05 
  Salariskosten metaalbewerking 

 
635,85 

 Materiaalkosten 
metaalbewerking 

 
199,01 

 Totaal metaalbewerking: 
  

-48,81 

    brandstof 
 

1.905,14 
 reparaties en onderhoud 

 
292,68 

 verzekering 
 

259,93 
 overige autokosten 

 
73,93 

 Totaal autokosten: 
  

-2.531,68 

    Telefoonkosten 
 

187,50 
 Internet 

 
441,47 

 Materiaalkosten 
 

132,90 
 Porti 

 
47,26 

 Hotel 
 

282,01 
 Overige kantoorkosten 

 
72,61 

 CQP examens 81,94 
  Totaal kantoorkosten: 

  
-1.081,81 

    Ingehouden bijdrage CNSS 871,56 
  Ingehouden loonbelasting 1.170,71 
  Afgedragen CNSS 

 
1.815,94 

 Afgedragen loonbelasting 
 

1.102,03 
 Totaal sociale lasten: 

  
-875,69 

    Elektriciteit 
 

3.499,60 
 Generator 

 
95,27 

 Totaal energiekosten: 
  

-3.594,87 

    Overige salariskosten 
 

4.264,07 
 BTW afdracht 

 
762,20 

 Rentebaten 23,69 
  Bankkosten 

 
237,54 

 Algemene kosten 
 

306,34 
 Totaal overige kosten: 

  
-5.546,45 

    Verkoop apparaten 749,24 
  Reparatie apparaten 

 
164,18 

 Totaal verkopen: 
  

585,06 

    Subsidies uit Nederland 19.998,69 
 

19.998,69 

    Totaal balans: 45.510,40 51.775,84 -6.265,44 
Tabel 2: Gecategoriseerde inkomsten en uitgaven 2013 
 
Het negatieve saldo voor FAFPA wordt veroorzaakt door de betaling van 12,5% bijdrage 
aan de cursus die in 2014 van start gaat. 
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De autokosten zijn met ruim €1.000 gegroeid in vergelijking met vorig jaar. Dat is 
gedeeltelijk te verklaren uit de vele ritjes naar Ouagadougou voor het binnenhalen van 
de tender voor FAFPA. 
De energiekosten zijn daarentegen met €1.000 gedaald ten opzichte van 2012. 
 
4.2 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 2013 
105  Machines; geen investeringen in 2013 
 
Rubriek 1: 
1400  De voorschotten van Sigrun aan de stichting zijn verder opgelopen tot boven de 
twee ton, €206.764,27 
 
In 2013 is €2.895,00 aan privédonaties opgehaald. Aan subsidies is een bedrag van 
€19.590,75 opgehaald, met daarin de verkopen van cashewbomen door Geschenk met 
Verhaal.  
 
5 Aanbevelingen voor 2014 
	  
• Ook dit jaar is het de zeepmakerij en de metaalbewerking niet gelukt om quitte te 

draaien. Daar zal in 2014 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 2014 weer aan fondsenwerving moeten worden gedaan, waarbij ook op 

lokaal niveau, in Burkina Faso zelf, gekeken moet worden naar mogelijkheden voor 
financiering. De buitenschoolse cursussen voor FAFPA zijn een goed begin. 

• 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 2013 
II Geïntegreerd financieel overzicht Nederland – Burkina Faso 2013 
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Bijlage I. Financieel overzicht Burkina Faso 
 
Balans 2013 in euro's 

   
 

debet 
 

credit 
gebouwen 122.113,53 eigen vermogen 150.931,60 
machines 32.225,50 spaarkas 187,50 
cash4cashu 686,81 tegoed Sigrun 12.078,73 
bank 421,18 tegoed Achilles 76,22 
kas 200,53 lening MECAP 3.048,78 
krediet 1.581,55 

  voorschotten 2.828,28 winst -6.265,44 

 
160.057,39 

 
160.057,39 

    Resultaatrekening 
   omzet verkopen 749,24 

  omzet lassers 123,93 
  omzet metaal 662,12 
  omzet zeepmakerij 590,51 
  omzet LTPH 19.091,46 
  omzet kantine 1.239,86 
  omzet FAFPA 906,68 
  omzet CQP 81,94 
  rentebaten 23,69 
  reserves CNSS  871,56 
  reserves IUTS 1.015,33 
  reserves 2% retenu 155,39 
  overmaking uit NL 19.998,69 
  materiaal verkopen 

 
164,18 

 materiaal overhead 
 

1.163,74 
 materiaal metaal 

 
199,01 

 materiaal zeepmakerij 
 

231,17 
 materiaal LTPH 

 
5.471,52 

 materiaal kantine 
 

1.657,47 
 uitgaven FAFPA 

 
5.905,45 

 salaris overhead 
 

3.705,46 
 salaris metaal 

 
635,85 

 salaris zeepmakerij 
 

803,54 
 salaris cash4cashu 

 
558,61 

 salaris LTPH 
 

20.095,22 
 salaris kantine 

 
834,02 

 transportkosten 
 

2.531,68 
 algemene kosten 

 
306,34 

 Sonabel 
 

3.499,60 
 CNSS werknemers 

 
586,73 

 CNSS werkgever 
 

1.229,20 
 IUTS betaald 

 
1.102,03 

 2% retenu betaald 
 

0,00 
 bankkosten 

 
237,54 

 generator 
 

95,27 
 importkosten 

 
0,00 

 BTW afdracht 
 

762,20 
 

 
45.510,40 51.775,84 

 
    nettowinst -6.265,44 
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Bijlage II. Geïntegreerd financieel overzicht Nederland – Burkina Faso 
       

FINANCIEEL OVERZICHT 2013 

  
Debet Credit Saldo Verlies Winst 

10 Gebouwen en terreinen 122.113,53 
    30 Cashewbomen 686,81 
    100 Inventaris en inrichting 10.756,40 
    105 Machines 39.398,01 
    110 Afschrijving inventaris en inrichting 

 
9.661,40 

   115 Afschrijving machines 
 

26.733,01 
   

 
Totaal inventarissen 172.954,75 36.394,41 136.560,34 

  
       200 Computers en printers 0,00 

    210 Afschrijving computers en printers 
 

0,00 
   

 
Totaal computers  0,00 0,00 0,00 

  
       299 Totaal materiele activa 172.954,75 36.394,41 136.560,34 

  
       300 Auto's 32.452,00 

    310 Afschrijving auto's 
 

26.652,00 
   

 
Totaal transportmiddelen 32.452,00 26.652,00 5.800,00 

  
       
       
       705 Algemene reserves 8.412,25 

    900 Kredieten Burkina Faso 1.581,55 
    905 Aanbetalingen 

 
263,72 

   910 Lening MECAP 
 

3.048,78 
   

 
Totaal rubriek 0 215.400,55 66.358,91 149.041,64 

  
       1000 Kas Burkina Faso 200,53 

    1010 ABN-AMRO 59.33.53.870 12.000,00 
    1030 ABN-AMRO 44.33.12.206 2.994,60 
    1030 Bank in Burkina Faso 421,18 
    1190 Kruisposten 

     
 

Totaal liquide middelen 15.616,31 0,00 15.616,31 
  

       1400 Debiteuren: Sigrun Spaans 
 

206.764,27 
   1670 Vooruit betaalde bedragen 3.091,52 

    1680 Nog te betalen posten 
 

6.443,85 
   

 
Totaal rubriek 1 18.707,83 213.208,12 -194.500,29 

  
       2010 Netto lonen 2.828,28 

    
 

Totaal rubriek 2 2.828,28 0,00 2.828,28 
  

       3000 Voorraad vervoersmiddelen 
     

  
7.000,00 

    
       
 

Totaal balans rekeningen 243.936,66 279.567,03 -35.630,37 
  

       
       
 

Winst en verliesrekening 
  

Saldo Verlies Winst       
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4001 Vakantiegeld 
     4008 Salaris kantine 
   

834,02 
 4009 Salaris leraren LTPH 

   
20.019,00 

 4012 Salaris overhead Burkina Faso 
   

3.705,46 
 4016 Salaris metaal Burkina Faso 

   
635,85 

 4017 Salaris zeepmakerij Burkina Faso 
   

803,54 
 4019 Salaris cash4cashu 

   
558,61 

 
 

Totaal belaste uitkeringen 
  

26.556,48 26.556,48 0,00 

       4030 Inhouding sociale lasten 
    

2.024,24 
4040 Afdracht sociale lasten 

   
6.763,99 

 
 

Totaal sociale lasten 
  

4.739,75 6.763,99 2.024,24 

       4100 Huur 
     4110 Onderhoud onroerend goed 
     4120 Energie 
   

6.097,43 
 

 
Totaal huisvestingskosten 

  
6.097,43 6.097,43 0,00 

       4200 Reparatie en onderhoud inventaris 
   

95,27 
 4210 Kleine aanschaffingen 

   
15,00 

 
 

Totaal inventariskosten 
  

110,27 110,27 0,00 

       4300 Reclame en advertenties 
     4320 Contributies en heffingen 
     4330 Abonnementen 
   

80,50 
 

 
Totaal exploitatiekosten 

  
80,50 80,50 0,00 

       4400 Belasting en verzekering auto 
     4410 Brandstof auto 
   

116,38 
 4420 Onderhoud auto 

     4430 Overige autokosten 
     

 
Totaal autokosten 

  
116,38 116,38 0,00 

       4500 Telefoonkosten 
   

192,06 
 4510 Transport/verscheping 

   
6.461,20 

 4520 Accountant/administratiekosten 
     

4540 
Drukwerk en 
kantoorbenodigdheden 

   
220,33 

 4550 Representatiekosten 
     4560 Reis- en verblijfkosten 73,5% 
     4561 Reis- en verblijfkosten 100% 
   

2.854,67 
 4570 Vakliteratuur 

     4575 Cursussen 
     4590 Overige algemene kosten 
   

1.191,50 
 

 
Totaal algemene kosten 

  
10.919,76 10.919,76 0,00 

       4600 Rente leningen 
   

9.943,99 
 4610 Bankrente/bankkosten 

    
23,69 

4620 Rente spaarrekening 
    

287,62 
4640 Oninbare kredieten 

     4650 Bankkosten 
   

634,85 
 

 
Totaal rente en bankkosten 

  
10.267,53 10.578,84 311,31 
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       4700 Afschrijving computerapparatuur 
     4710 Afschrijving inventaris en inrichting 
   

405,00 
 4720 Afschrijving vervoermiddelen 

   
3.480,00 

 4730 Afschrijving machines 
   

4.675,00 
 

 
Totaal afschrijvingen 

  
8.560,00 8.560,00 0,00 

       
 

Totaal rubriek 4 
  

67.448,10 69.783,65 2.335,55 

       7000 Inkoop materiaal fietsen 
     7001 Inkoop materiaal apparaten 
   

99,39 
 7002 Inkoop overhead 

   
1.163,74 

 7005 Inkoop materiaal lassers 
     7006 Inkoop materiaal metaal 
   

403,12 
 7007 Inkoop materiaal zeepmakerij 

   
231,17 

 7009 Inkoop cash4cashu 
     7010 Inkoop lesmateriaal/boeken 
   

5.471,52 
 7011 Inkoop kantine 

   
1.657,47 

 7012 Inkoop lesmaterialen FAFPA 
   

5.905,45 
 7090 Donatiekosten 

   
1.985,79 

 
 

Totaal inkopen 
  

16.917,65 16.917,65 0,00 

       8000 Donaties 
    

2.895,00 
8001 Subsidies 

    
19.590,75 

8002 Omzet fietsen 
     8003 Omzet apparaten 
    

749,24 
8004 Omzet diversen 

     8007 Omzet lassers 
    

123,93 
8008 Omzet metaal 

    
662,12 

8009 Omzet overhead 
     8011 Omzet cursussen FAFPA 
    

3.792,51 
8012 Boekwinst vervoermiddelen 

     8020 Omzet zeepmakerij 
    

590,51 
8021 Omzet magazijn 

     8022 Omzet lesgelden LTPH 
    

19.091,46 
8023 Omzet kantine 

    
1.239,86 

 
Totaal omzet 

  
-48.735,38 0,00 48.735,38 

       
 

Netto winst 
  

35.630,37 86.701,30 51.070,93 

       
 

Totaal generaal 243.936,66 279.567,03 
 

86.701,30 51.070,93 

       
 

Winst 
 

-35.630,37 
  

-35.630,37 
 

 


