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1. Inleiding
Voor u ligt het meerjaren beleidsplan van Stichting Faso. Stichting Faso is een stichting van
vrijwilligers die zich gedreven weten vanuit hun solidariteit met mensen in ontwikkelingslanden.
Stichting Faso ziet het als haar missie lokale initiatieven te ondersteunen ter bevordering van de
economische en sociaal-maatschappelijke situatie en ter verbetering van de bestaanszekerheid.
Onderwijs speelt een belangrijke spilfunctie bij de projecten van Stichting Faso. Stichting Faso draagt
het als tweede geformuleerde millenniumdoel dan ook een warm hart toe; in 2015 moeten alle
kinderen in alle landen basisonderwijs volgen.
Stichting Faso is opgericht op 12 oktober 2001 en ondersteunt vanaf 2004 ontwikkelingsprojecten in
Burkina Faso. Vanaf 2007 werkt Stichting Faso samen met een vaste partner in Burkina Faso, de
vereniging AFDC (l’Association pour la Facilitation du Développements Communautaire).
Stichting Faso zamelt in Nederland geld in door fondswerving, subsidie, sponsoring of ontvangst van
donaties en giften om in samenwerking met AFDC ontwikkelingsprojecten te financieren. Stichting
Faso wordt door ICCO ondersteund door hun Frontoffice Impulsis.
Leeswijzer
In dit meerjaren beleidsplan leest u hoe Stichting Faso in samenwerking met haar partner AFDC
bijdraagt aan haar uitgangspunt basisonderwijs voor ieder kind in Burkina Faso. De uitgangspunten en
doelstellingen zijn geformuleerd evenals de te ondernemen activiteiten. Met betrekking tot de te
ondernemen activiteiten beperkt dit plan zich tot een korte weergave van activiteiten en nieuwe
initiatieven. Een nadere uitwerking voert te ver voor dit plan en wordt in de vorm van een
project/actieplan gedaan.
Deze notitie begint met een korte introductie over het land Burkina Faso, gevolgd door een introductie
van Stichting Faso. Vervolgens wordt toegelicht vanuit welke visie en missie we onze werkzaamheden
uitvoeren en welke doelstellingen we daarbij hanteren. Uiteraard wordt ingegaan op de activiteiten die
we ontplooien zowel in Burkina Faso als in Nederland. Tot slot wordt ingegaan op de begroting en op
welke wijze verantwoording wordt afgelegd.
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2. Introductie Burkina Faso
Burkina Faso (= land van de eerlijke mensen) is een republiek in West-Afrika. Het land grenst aan
Benin, Ivoorkust, Ghana, Mali, Niger en Togo. De hoofdstad is Ouagadougou. De Burkinese bevolking
is zeer mobiel. Voortdurend zijn mensen onderweg: van het platteland naar de stad en omgekeerd,
van het ene rurale gebied naar het andere, rondtrekkend met hun vee, of pendelend tussen Burkina
Faso en Ivoorkust. De uitgebreide familiebanden vormen bij deze onzekere ondernemingen een
hoogst noodzakelijk sociaal vangnet.
2.1 Geschiedenis
Burkina Faso is één van de armste landen ter wereld. Honger en ellende bepaalden lang het imago
e
van het land. Tot het einde van de 19 eeuw is de geschiedenis van Burkina Faso gedomineerd door
e
de Mossi (bevolkingsgroep). De Mossi probeerden vanaf de 11 eeuw een groot imperium te maken
van Noordwest-Afrika. Na de komst van de Fransen in 1896 werd het een Franse kolonie. Op 5
augustus 1960 is het toenmalige Opper-Volta onafhankelijk geworden van Frankrijk. Op 4 augustus
1984, precies een jaar nadat de marxist-leninist Thomas Sankara middels een staatsgreep aan de
macht kwam, werd de naam van het land veranderd in Burkina Faso. Tussen 4 en 15 augustus 1984
was de correcte schrijfwijze overigens 'Bourkina-Fasso'. Burkina Faso betekent zoiets als het 'land
van de integere mensen'. De inwoners worden Burkinabe (eerlijke mensen) genoemd.
Na de revolutionaire jaren tachtig en negentig koos Burkina Faso begin jaren negentig voor een
meerpartijendemocratie. Ook de vrije markt werd omarmd. Dat heeft gewerkt. De politieke stabiliteit is
groot. Afglijden naar een feitelijke eenpartijstaat blijft echter een reëel gevaar.
2.2 Economie
De economische groeicijfers stemmen al enige jaren tot een licht optimisme. Burkina Faso positioneert
zich in West-Afrika als economisch kruispunt en als ‘droge doorvoerhaven’. Grootste probleem is de
hardnekkige, grootschalige armoede. Burkina Faso is een van de armste landen van de wereld. 80%
van de bevolking is afhankelijk van de landbouw die gesubsidieerd wordt door de VN. Droogte,
slechte bodem en infrastructuur, maar ook slechte opleiding zijn de voornaamste problemen. Het land
is sterk afhankelijk van steun van westerse landen, waarbij Nederland een belangrijke donor is, en van
multilaterale instellingen als de VN.
De campagne van Broederlijk Delen van 2007 focust onder meer op dit land. In de campagnefilm kun
je zien dat er op de plaatselijke markt Nederlandse uien en aardappelen verkocht worden. Dat is
echter geen steun aan, maar eerder een ontwrichting van de plaatselijke economie. De plaatselijke
boeren kunnen hun uien niet meer verkopen door de dumpprijzen van de Nederlandse goederen
2.3 Samenleving en cultuur
Burkina Faso heeft een hoofdzakelijk rurale bevolking. In de sterk op de landbouw gerichte Burkinese
samenleving is toegang tot grond, en andere natuurlijke hulpbronnen zoals water, van levensbelang.
Op het platteland zijn akkerbouw en veeteelt de belangrijkste activiteiten, maar om in hun
levensonderhoud te voorzien zijn vele afhankelijk van de inkomsten van migrerende familieleden. De
Mossi vormen de grootste bevolkingsgroep van het land (bijna 50 procent). Maar er leven nog zo’n
zestig andere groepen in Burkina Faso, die zich onderscheiden door taal, levensstijl, gebruiken,
bouwstijl, enz. Een aantal daarvan is weer opgedeeld in verschillende, soms kaste-achtige
subgroepen.
Burkina Faso telt ongeveer achtduizend dorpen, die elk meestal onderverdeeld zijn in verschillende
wijken. Elke wijk bestaat uit meerdere erven. Zo’n erf kan behoorlijk groot zijn en meerdere gezinnen
van eenzelfde uitgebreide familie bevatten. Er bestaan grote verschillen van bevolkingsgroep tot
bevolkingsgroep. Bij bijvoorbeeld de Mossi is een erf opgebouwd uit meestal ronde, lemen huizen,
met daken van stro, die in een cirkel zijn opgesteld en door een lemen muur of matten met elkaar
worden verbonden.
Familiebanden vormen een uiterst belangrijke sociale zekerheid. Bij ziekte, voedseltekorten of
geldnood doen familieleden een beroep op elkaar. Ook in geval van een tijdelijk arbeidstekort, of bij
het sluiten van een huwelijk of een begrafenisceremonie, wordt gerekend op hulp of bijdragen van
verwanten in geld of natura. Omgekeerd scheppen de familiebanden omvangrijke verplichtingen.
Deze rechten en verplichtingen houden niet op bij de dorpsgrens. Uitgebreide families hebben zich
wijd verspreid, over verschillende wijken, naburige dorpen en verder weg. Ook met familieleden die
elders wonen worden de banden niet snel verbroken of zelfs maar minder sterk. Migranten die zich
elders hebben weten te verbeteren mogen hun minder bedeelde verwanten niet vergeten, terwijl
zijzelf, mochten ze mislukken, zich ‘thuis’ verzekerd weten van een plek en van grond om te zaaien.
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3. Introductie Stichting Faso
3.1 Algemene gegeven
1. Naam en adres organisatie:

Stichting Faso
Willem Alexanderstraat 25
3474 JS Zegveld

2. Jaar van oprichting:

2001

3. Stichtingsdatum:

12 oktober 2001

4. Kamer van Koophandel:

Kamer van Koophandel Utrecht
KvK inschrijfnummer: 30176346

5. ANBI:

Stichting Faso is een door de belastingdienst erkende
Algemeen Nut Beogende Instelling

6. Website:

www.faso.nl

7. Gegevens contactpersoon:

Pieter Hagendijk secretaris)
Tel: 0348 - 691353
E-mail: secretaris@faso.nl

8. Bankgegevens:

Rekeningnummer 580 7717
t.n.v. Stichting Faso te Zegveld

3.2 Algemene gegevens partnerorganisatie
1. Naam en adres organisatie:

AFDC (l’Association pour la Facilitation du Dévellopement
Communautaire)
AFDC Gaoua
BP 34 Gaoua Burkina Faso

2. Datum oprichting:

12 januari 2006

3. Rechtspersoon:

Vereniging

4. Registratienummer:

No 2005-006/MATD/RSUO/GVT-G

5. Website:

-

6. Gegevens contactpersoon:

Paul Aimé Some (voorzitter)
Tel: 00226 – 7651 3553
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3.3 Uitgangspunt
In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen internationale afspraken gemaakt: vóór 2015 moeten
armoede, ziekte en honger ver teruggedrongen zijn. Dit is vertaald in acht concrete doelen: de
millenniumdoelen.
Stichting Faso weet zich gestimuleerd door het als tweede geformuleerde millenniumdoel: In 2015
moeten alle kinderen in alle landen basisonderwijs volgen. Op dit moment gaat 1 op de 5 kinderen in
ontwikkelingslanden nog niet naar school. Vaak worden zij thuis gehouden om mee te helpen in het
huishouden of een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen. Met flexibele schooltijden kan
bijvoorbeeld tegemoet worden gekomen aan de bijdrage die kinderen thuis worden verwacht te
leveren. Een andere concrete oplossing is het bouwen van meer scholen om de afstand die kinderen
naar school af moeten leggen te verkleinen. Daarnaast is het belangrijk dat schoolgeld en boeken
voor iedereen betaalbaar worden.
De doelstelling van Stichting Faso gaat verder. Stichting Faso heeft tot doel het verlenen van hulp aan
de bevolking van Burkina Faso bij hun ontwikkeling op economisch en sociaal gebied en alles wat
daarmee in de meest uitgebreide zin van het woord verband houdt of daartoe bevorderlijk is. We
trachten dit doel onder meer te bereiken door ondersteuning van initiatieven van de lokale bevolking
op het gebied van onderwijs, zorg en openbare werken.
Burkina Faso is één van de armste landen ter wereld. In het kader van de armoedebestrijding is hier
dan ook nog genoeg te doen. Stichting Faso heeft ook oog voor dit millenniumdoel; in 2015 zijn
armoede en honger uitgebannen.
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4. Visie en missie
Visie
De visie van Stichting Faso is gebaseerd op solidariteit met mensen in ontwikkelingslanden en op de
internationaal erkende mensenrechten waarin is vastgelegd dat ieder mens recht heeft op vrede,
veiligheid en bestaanszekerheid. Vanuit die solidariteit wil Stichting Faso actief zijn om mensen in
Burkina Faso te ondersteunen bij de door hen gewenste ontwikkeling.
Wij hebben ons verbonden aan één regio, een ‘Commune’ van in totaal 52 dorpjes, genaamd
Midebdo. Vanuit een luisterende rol willen we bepalen op welke manier we specifieke en concrete
ontwikkeling kunnen faciliteren. Ons perspectief hierbij is dat uitvoering van het project altijd moet
leiden tot toegenomen autonomie van de mensen van Midebdo en dus ook dat het ontstaan van
afhankelijkheid ten koste van alles moet worden vermeden.
Concreet richten wij ons daarom op toename van kennis en deskundigheid, versterking van de
gemeentelijke en gemeenschapsstructuren en een groei van de economische activiteit. Onderwijs zal
steeds in het centrum van onze aandacht staan. Door dit alles zal de Commune Midebdo in steeds
toenemende mate de eigen bestaanszekerheid kunnen realiseren en een perspectief voor hun jonge
mensen opbouwen.
Een achterliggende visie is deze: zolang mensen in ontwikkelingslanden onvoldoende
bestaanszekerheid hebben zullen zij wegtrekken om te ontsnappen aan de armoede en om vrede,
veiligheid en geluk ergens anders te zoeken. Dit is een belasting voor zowel de samenleving die zij
verlaten als de samenleving waar zij naar toe gaan en veroorzaakt veel menselijk leed. In het land van
herkomst raken de normale leefgemeenschappen ontwricht omdat het vaak de sterken zijn die
wegtrekken. Het land van aankomst krijgt daarbij te maken met het immense probleem van de opvang
van ‘economische vluchtelingen’ Stichting Faso wil een steentje bijdragen om de
levensomstandigheden en het perspectief van de (plattelands)bevolking van Burkina Faso te
verbeteren waardoor ook jongeren binnen hun eigen land van een betere toekomst kunnen dromen en
zich inzetten om daaraan te werken.
Missie
Stichting Faso ziet het daarom als haar missie om locale initiatieven ter bevordering van de
bestaanszekerheid te ondersteunen. Projecten worden opgezet na een zorgvuldige probleemanalyse
en belangenonderzoek. Hierbij wordt nauw samengewerkt met onze partner AFDC. Een project moet
iets verbeteren aan de achterliggende oorzaak van een probleem en niet alleen het symptoom, dat wil
zeggen het zichtbare probleem of gebrek, bestrijden. Als je je alleen richt op symptoombestrijding dan
kan dit leiden tot ongewenste neveneffecten. We proberen bij alles wat we doen dan ook kritisch te
kijken naar het effect en houden een open oog voor mogelijke neveneffecten.
In de samenwerking met onze partner gaan we uit van gelijkwaardigheid, vriendschap en vertrouwen.
Elkaar kennen, in elkaars land geweest zijn en elkaars gastvrijheid en vriendschap ervaren hebben,
zijn belangrijke onderdelen van de samenwerkingsband tussen Stichting Faso en AFDC. Bij
ontwikkelingsprojecten gaat het om het belang van de bevolking. Zij moeten zelf ook dit belang zien,
een eigen bijdrage leveren en hun verantwoordelijkheden hiervoor dragen. Door lokale kennis en
materialen te gebruiken, versterk je de lokale, regionale en nationale economie. Door lokale
initiatieven te faciliteren blijft ‘eigendom’ in tact.
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5. Doelen en beleid 2014 – 2018
De doelen en het beleid van Stichting Faso richten zich op 3 sporen:




De ontwikkelingsprojecten in Burkina Faso in samenwerking met onze partner AFDC (H.6)
De activiteiten in Nederland ten behoeve van internationale samenwerking (H.7)
De activiteiten gericht op capaciteitsopbouw van Stichting Faso (H.7)

Voor de ontwikkelingsprojecten in Burkina Faso werken we nauw samen met onze partner AFDC.
Stichting Faso heeft zich verbonden aan de 52 dorpjes van Commune Midebdo - in Nederlandse
termen eerder een regio – om te helpen elementaire standaarden van leven te bereiken. (In feite zijn
de millenniumdoelen in algemene zin richtinggevend). Zoals steeds, maar in toenemende mate, ligt
het initiatief voor – en ook de keuze van – de ontwikkelingen bij de leden van de Commune. Ook is het
onze keuze om te werken binnen het lokale politieke landschap om dit zodoende niet alleen te
respecteren maar ook te versterken.
De activiteiten in Nederland richten zich op voorlichting en bewustwording ten aanzien van de
armoede problematiek in de wereld. Bewustwording van de millenniumdoelen speelt hierin een
belangrijke rol. Stichting Faso vindt het belangrijk dat in dit kader samengewerkt wordt met soortgelijke
organisaties, zowel lokaal als nationaal. Stichting Faso zal daarom een actieve rol spelen in het verder
uitbouwen van het landelijke Burkina Faso Platform. Daarnaast zullen de contacten met regionale en
landelijke professionele organisaties uitgebreid en versterkt worden. Voor de medefinanciering van
de projecten in Burkina zullen de contacten met medefinancieringsorganisaties, bedrijven, overige
organisaties en particulieren gecontinueerd en uitgebreid worden.
Speciale zorg zal Stichting Faso als organisatie zelf nodig hebben. Het doel is om het huidige aantal
van 3 bestuursleden te voorzien van een ondersteunende werkgroep. Door middel van onderlinge
kennisuitwisseling en externe scholing (bijvoorbeeld volgen van seminars) zal de deskundigheid van
de leden uitgebreid worden.
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6. De ontwikkelingsprojecten in Burkina Faso
In 2007 heeft Stichting Faso drie lokalen laten bouwen bij een basisschool in Tampelega en drie
lokalen gerenoveerd in Midebdo. In Midebdo zijn in 2009 ook twee lerarenwoningen gebouwd en is
een waterpomp aangelegd, net als in Tchanfandou.

6.1 AFDC
AFDC (l’Association pour la Facilitation du Dévellopement Communautaire) is onze partnerorganisatie
in Burkina Faso. AFDC werkt actief aan ontwikkelingsactiviteiten welke bijdragen aan een duurzame
verbetering van de leefomstandigheden van gemeenschappen in het Zuidwesten van Burkina Faso.
Zij richten zich op een duurzame, blijvende verbeteringen in levensomstandigheden en omgeving van
kinderen en gezinnen door effectief deel te nemen in allerlei ontwikkelingsacties. Voorts zijn zij actief
in of ondersteunen zaken betreffende gezondheid, onderwijs, water, hygiëne en gezondmaking en
landbouw. Ze ondersteunen plaatselijke comités en zorgen voor waterbouwkundige voorzieningen in
de dorpen.
AFDC coördineert samen met een locale coördinator het proces ter plaatse, betrekt bevolking,
overheid en hoogwaardigheidsbekleders waar nodig en kiest, begeleidt, controleert en betaalt
ondernemingen. AFDC doet op regelmatige basis verslag over de voortgang. Onze samenwerking is
nog relatief jong, AFDC is opgericht op 12 januari 2006, maar naar tevredenheid en daarmee
veelbelovend.

6.2 Project Midebdo
Stichting Faso wil bijdragen aan het realiseren van (de) millenniumdoelen voor de Commune Midebdo.
Dit gebeurt in het algemeen gesproken door capaciteitsopbouw van de Commune Midebdo, met een
voortrekkersrol voor het dorp Midebdo waarbij successievelijk en in tweede instantie de andere 51
dorpjes volgen. Drie grote thema’s hanteren wij daarbij:
- versterking van de gemeenschap- en gemeentelijke structuren
- vergroting van kennis en deskundigheid op allerlei terreinen en niveaus – zowel voor kinderen
/ jongeren als voor ouderen
- versterking van de economische mogelijkheden en structuren (inclusief ontwikkeling van
ondernemerschap)
Stichting Faso wil hulp verlenen aan de inwoners van Commune Midebdo bij hun ontwikkeling op
economisch en sociaal gebied ter verbetering van hun bestaanszekerheid. Sinds 2007 is Stichting
Faso actief in deze commune. Naast de materiële zaken die er inmiddels zijn gerealiseerd, is het ook
van groot belang dat de bewoners meer dan voorheen een gemeenschap zijn gaan vormen. Hierbij
wordt aangehaakt bij de locale vorm van openbaar bestuur via een driemensschap van
waarnemers/adviseurs die het AFDC informeren/adviseren omtrent de aanpak en voortgang van de
door Stichting Faso geselecteerde plannen van de gemeenteraad, rekening houdende met een door
het voormalige CdV(Comité de Vision) ontwikkelde visiedocument “Vision future de Midebdo” waarin
hun visie wordt weergegeven ten aanzien van:
- Meer schoon drinkwater en voedselzekerheid;
- Terugdringen werkloosheid onder jongeren;
- Verbetering onderwijs door o.a. ICT.
Fantastisch dat dit gebeurt. Ook in de beleidsplanperiode 2014 t/m 2018, wil Stichting Faso, in de lijn
van het visiedocument hen ondersteunen bij het realiseren van deze doelen.

Schoon drinkwater en voedselzekerheid voor de mensen in Commune Midebdo
“Water – dat is werkelijk het leven”.. het is een uitspraak van iemand die wij in Burkina Faso
ontmoetten. Het brengen van schoon water is de meest ingrijpende manier om het leven van mensen
te verbeteren en de gezondheid te bevorderen. In een aantal van de 52 dorpjes van gemeente
Midebdo is nog géén schoon drinkwater. Zij moeten drinken uit een (vuile) rivier. Wij willen daar heel
graag verandering in brengen!
Het aanleggen van een waterpomp is een specialistisch karwei dat door een professioneel bedrijf uit
Burkina Faso wordt uitgevoerd. Het water bevindt zich op grote diepte tussen rotslagen. Als het water
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is aangeboord wordt er een monster naar een laboratorium gezonden om de kwaliteit te controleren.
Als die goed is wordt de eigenlijke pomp gebouwd en geïnstalleerd.
Altijd wordt er een beheerscomité gevormd en geschoold om te zorgen voor onderhoud en eventuele
reparatie. Het bouwen van een dergelijke waterpomp in onze regio is dus een kostbare
aangelegenheid. In Midebdo en in Tchanfandou is inmiddels een goede waterpomp aangelegd. In de
komende projectperiode willen we meerdere dorpen voorzien van een waterpomp!
Landbouw
Op dit moment kan de basisschool niet voorzien in een lunch voor de schoolkinderen. Hier moet
verandering in komen, zodat de kinderen in ieder geval één keer per dag een goede maaltijd hebben.
Vanuit de gemeenschap is het idee ontstaan om een landbouwperceel beschikbaar te stellen voor de
school, zodat daarop gewassen kunnen worden verbouwd voor de schoolmaaltijd. De akkerbouwers
uit het dorp zullen gezamenlijk het land bewerken voor de school.
Stichting Faso wil vervolgens faciliteren dat een (vertegenwoordigend) groepje mensen uit de
gemeente Midebdo cursussen landbouw kan volgen die zijn opgezet vanuit het netwerk van het AFDC
(deskundigheid Plan Burkina Faso). Hierdoor kunnen zij bekend worden met het systeem van
‘rotatiecultuur’. Bovendien wil Stichting Faso aansturen op het aanleggen van een netwerk tussen
akkerbouwers vanuit Midebdo met akkerbouwers die reeds bekend zijn met ‘rotatiecultuur’, zoals
1
bijvoorbeeld akkerbouwers die door ASAP worden begeleid.
Tot slot wil Stichting Faso met de akkerbouwers de mogelijkheden onderzoeken om zowel kwalitatieve
als kwantitatieve verbeteringen oogst te genereren. Er wordt bijvoorbeeld nagedacht over de aanleg
van een kleine stuwdam bij Bonkosséra om langer profijt te hebben van de regen die valt in het
regenseizoen.

Terugdringen werkloosheid onder jongeren
Jongeren in Midebdo hebben nu bijna altijd lagere school gehad; sommigen hebben daarna een
beroepsscholing gehad: houtbewerking, metaalbewerking, naaien, enz. Zij zijn daar met grote
verwachting aan begonnen. Echter – zij kunnen op geen enkele manier beginnen met werken omdat
ze wel een werkplaats nu hebben dank zij Stichting Faso maar volledig zonder spullen zitten: jongeren
hebben nog niet eens een hamer! Dat is voor hen (en hun ouders) een immense teleurstelling: ze
hoopten door scholing te kunnen bouwen aan een betere toekomst.
- Aanleggen van elektriciteit door zonnepanelen;
- Basisgereedschappen.
De mogelijkheden van microkrediet financiering voor dit projectonderdeel worden onderzocht.
Tevens zijn er in de periode van 2011 tot 2013 Mikro kredieten met een looptijd van drie jaar verstrekt
aan jongeren om bedrijfjes vorm te geven als kapper, couturier/kleermaker en ICT-kennisoverdracht.
Wij zullen de komende periode nauelettende de ontwikkelen daaromtrent volgen en zonodig bijsturen

Verbetering onderwijs door o.a. ICT
Bij de basisschool in Midebdo is inmiddels een heel aantal dingen gerealiseerd: renovatie van drie
klaslokalen, toiletvoorzieningen, twee lerarenwoningen gebouwd en een waterpomp aangelegd. Aan
een goede kantine wordt gewerkt. De schooldirecteur beschikt nu over een laptop zodat de
communicatie makkelijker kan verlopen. Maar we zijn er nog niet. Komende projectperiode willen we:
- Betonnen afdekplaten septic tanks toiletten vervangen;
- lerarenwoningen bouwen in Torkera-Bankora
- Een aantal watervoorzieningen bij de latrines;
- Betere schoolboeken/ leermiddelen;
- ICT-cursus voor docenten.

1

ASAP = Association for Small African Projects. Stichting ASAP zet zich ook in voor Burkina Faso. Met
haar tientallen projecten heeft ASAP al veel bereikt en geleerd, o.a. op het gebied van landbouw.
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Ook de kwaliteit en de mogelijkheden van de middelbare school in Midebdo willen we helpen
verbeteren, door:
- Aanvulling leerboeken en woordenboeken MVT;
- Elektriciteit in 2 lokalen;
- ICT-cursussen voor docenten;
- Aanschaf van een fotocopieerapparaat voor een te vormen documetatiecentrum/bibliotheek
- Begeleiding docenten;
- Participatie in internationaal uitwisselingsproject ICT.
Voor de middelbare school in Batié willen we hetzelfde realiseren.
Tijdens ons bezoek aan de Commune Midebdo hebben we ook scholen bezocht waarbij de kinderen
op de grond moesten zitten omdat er geen of alleen kapotte schoolbanken waren.. De kapotte
schoolbanken worden in de toekomst gerepareerd bij de werkplaats in Midebdo (zie terugdringen
werkloosheid jongeren).
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7. Activiteiten in Nederland ten behoeve van internationale samenwerking en
capaciteitsopbouw van Stichting Faso
7.1 Contacten met professionele organisaties
In Nederland wordt Stichting Faso financieel ondersteund door de professionele organisatie Impulsis.
Naast deze ondersteuning gaat Stichting Faso de komende jaren ook andere professionele
organisaties benaderen om voor (onderdelen van) projecten subsidie te krijgen. Stichting Faso wil
haar kennis en deskundigheid ook vergroten door regelmatig een studiedag of training te volgen.
Stichting Faso wil met name haar kennis verbreden op het gebied van onderwijsbeleid, landbouw en
gezondheidszorg in BF. Ook kennis omtrent microkrediet wil Stichting Faso zich eigen maken.
Door de grote behoefte in Burkina Faso en de ambities van Stichting Faso, zal de stichting de
komende jaren zoeken naar nieuwe partners voor medefinanciering.

7.2 Contacten met andere organisaties
Van verschillende basisscholen in de regio ontvangt Stichting Faso steun voor de projecten in Burkina
Faso. Stichting Faso, op haar beurt, verzorgt voor deze basisscholen gastlessen, voorlichting en/of
(powerpoint)presentaties. Doel is om in de komende jaren jaarlijks een project(week) te organiseren
met basisscholen. Ideeën hiervoor zijn:
 Via verschillende workshops kennismaken met het dagelijks leven van kinderen in Burkina
Faso.
 Levend ganzenbordspel met alle barrières die kinderen in Burkina Faso tegenkomen als ze
naar school willen.
 Straatspelen van de wereld.
 Opzetten project adoptiescholen.

…
In de komende jaren zal Stichting Faso proberen ook andere organisaties warm te maken voor de
projecten in Burkina Faso en hun steun vragen bij het verwerven van fondsen. Hiervoor willen we
voorlichting gaan geven, waaronder gastlessen bij scholen en presentaties voor belangstellende
organisaties. Het tegengaan van vooroordelen over Afrika en ontwikkelingssamenwerking en
bewustwording van internationale vraagstukken op dit gebied is een belangrijk onderdeel. Onze
bekendheid met de situatie in Burkina Faso en de ervaring met onze eigen projecten worden als
voorbeeld gebruikt. Door de voorlichtingsactiviteiten proberen we voldoende steun te krijgen om de
projecten in Burkina Faso te kunnen financieren.

7.3 Burkina Faso Platform
Stichting Faso is in 2005 een van de initiatiefnemers geweest om een landelijk Burkina Faso Platform
op te richten. Alle organisaties met contacten en projecten in Burkina Faso kunnen zich hierbij
aansluiten. De voorzitter van Stichting Faso, Cees Boekelo, heeft zich als bestuurslid van het
landelijke Burkina Faso Platform sterk gemaakt voor het organiseren van een landelijke
ontmoetingsdag voor alle particuliere initiatieven. Zowel in 2007, 2008 en 2010 is deze dag
georganiseerd. Het voornemen is om dit om de 1 ½ jaar te doen waardoor een onderlinge
kennisuitwisseling van expertise ontstaat.
7.4 Donateurs en sponsors
Stichting Faso heeft op dit moment een hoop vrienden, kennissen en overige belangstellenden die
projecten sponsoren of donateur zijn. In de komende jaren wil Stichting Faso ook andere organisaties
warm maken om donateur te worden van projecten in Burkina Faso en hen steun vragen bij het
verwerven van fondsen.
Door middel van stands op jaarmarkten, uitmarkten en overige manifestaties in de regio zal Stichting
Faso meer bekendheid geven aan haar projecten. Minimaal vier keer per jaar geeft Stichting Faso een
eigen nieuwsbrief uit met nieuws over de projecten. De nieuwsbrief wordt verstuurd naar alle
donateurs, sponsors en overige belangstellenden uit het adresbestand en uitgedeeld op manifestaties.
Tussentijds nieuws wordt gepubliceerd op de website van Stichting Faso. In de komende jaren wil
Stichting Faso ook meer de lokale media opzoeken om de regionale bewoners te informeren. Ook zal
Stichting Faso jaarlijks een informatieavond met beeldmateriaal en/of discussie voor donateurs,
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sponsors en overige belangstellenden gaan organiseren. De eerst heeft plaats gevonden eind 2011 in
het kader van het tien jarig bestaan van Stichting Faso.

7.5 Capaciteitsopbouw van Stichting Faso
Stichting Faso draait volledig op vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit 7 leden. Het doel is om daar
omheen een ondersteunende werkgroep van vrijwilligers te formeren dieniet participeren in het
bestuur maar -soms- projectmatig hun deskundigheid inzetten.. Door onderlinge kennisuitwisseling,
zelfstudie, het volgen van een seminar of training bij een professionele organisatie en/of het
deelnemen aan landelijke publieksdagen zal de deskundigheid vergroot worden. Nagegaan wordt
welke (gratis) vakbladen uit de sector ontwikkelingssamenwerking er zijn om ons hierop te abonneren.
Het bestuur komt minimaal zes keer per jaar bij elkaar om de voortgang van de projecten in Burkina
Faso te bespreken en afspraken te maken over het organiseren en uitvoeren van activiteiten in
Nederland. Voor de uitvoering van grotere klussen wordt de hulp ingeroepen van vrijwilligers. De
bestuursleden ontvangen geen vergoeding. Voor overheadkosten (productie nieuwsbrief, materiaal
presentatie, enz.), die altijd onder de 5% zijn gebleven, worden apart fondsen geworven..

8. Plannen 2014
In deze periode wordt in het kader van verbetering van onderwijsvoorzieningen gefocust op één dorp:
Torcora Bancora. De vervanging van de rietendak school staat op de lijst van investeringsplannen van
de commune Midebdo. Wij willen hieraan bijdragen door de bouw van drie lerarenwoningen.
Tevens willen we bijdragen aan een alfabetiseringsproject. De onderwijsinspectie in Midebdo willen
we ondersteunen met elektriciteitsvoorziening door middel van zonnepanelen, laptop en printer.
In Tchaffandau willen we om de schooltuinen hekken plaatsen.
Er wordt een science-lokaal op de middelbare school te Midebdo gerealiseerd.
Daarnaast is water onontbeerlijk en zullen er twee nieuwe waterpompen gebouwd worden en twee
gerepareerd. De activiteiten op het gebied van landbouw: instructies van de boeren en de aanschaf
van meerdere spannen ossen en verstrekking van zaaigoed dienen doorgang te vinden evenals de
toekenning en uitvoering van micro kredieten.

De kosten die Stichting Faso maakt, worden gedekt door eigen fondswerving, sponsoring of subsidie
en giften.

9. Verantwoording
De activiteiten, resultaten en kosten worden per kalenderjaar verantwoord in een jaarverslag. Het
jaarverslag wordt aangeboden aan grote sponsors. Individuele donateurs en andere belangstellenden
kunnen het downloaden via de website van de Stichting Faso.
Viermaal per jaar geeft Stichting Faso een nieuwsbrief uit waarin de voortgang van de projecten en de
behaalde resultaten beschreven worden. In de eerste Nieuwsbrief na uitkomen van het jaarverslag
wordt in de nieuwsbrief hier melding van gemaakt.
Stichting Faso onderzoekt de criteria en de meerwaarde van het CBF keurmerk voor kleine goede
doelen (Centraal Bureau Fondsenwerving). Aan het CBF keurmerk zitten kosten verbonden die
moeten opwegen tegen de meerwaarde, anders zijn deze gelden beter aan de ontwikkelingsprojecten
in Burkina Faso besteed.
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