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Missie en doelstelling van de stichting
Missie
Stichting Faso zet zich in voor ontwikkeling in Burkina Faso, West Afrika. De missie van de Stichting is
het ondersteunen van lokale initiatieven ter bevordering van de economische en sociaalmaatschappelijke situatie. Onderwijs en ondernemerschap spelen een belangrijke rol. Dit ter
verbetering van de bestaanszekerheid van de bevolking van Burkina Faso.

Doelstelling
Stichting Faso richt zich meer specifiek op de bewoners in de gemeente Midebdo – die uit 52 dorpjes
bestaat - in het uiterst zuiden van het land, met als doel hen de mogelijkheid te bieden om een weg
te vinden uit armoede, honger, ziekte door vervuild drinkwater; en verder om het ontwikkelen van
economische activiteiten mogelijk te maken.
Stichting Faso stelt zich ook als doel om de regionale economie te versterken: diverse ondernemers
in de regio en in het land hebben baat bij de door Stichting Faso gefaciliteerde activiteiten doordat
zij de door SF gefacliteerde projecten uitvoeren of doordat materialen en producten bij hen worden
ingekocht.
Stichting Faso heeft tenslotte als doel om de officiële instanties en instituties (zoals gemeentelijke
overheid, onderwijsinspecties, enz.) te versterken door altijd langs die formele, officiële lijnen te
werken en hun werk te versterken.

Visie in Midebdo
We werken nog steeds langs de lijnen van de prioriteiten die (op verzoek van Stichting Faso) in 2010
zijn opgesteld door een ad-hoc ‘Comité de Vision’:
1. Schoon drinkwater en Voedselzekerheid
2. Werkgelegenheid voor de jongeren van Midebdo
3. Onderwijs – inclusief aansluiting op het internet

Governance
Stichting Faso kent in Nederland een bestuur dat haar taken onbezoldigd uitvoert. Het bestuur wordt
ondersteund door vrijwilligers. In Nederland wordt geld ingezameld door fondswerving, subsidie,
sponsoring en/of ontvangst van donaties en giften. Stichting Faso streeft ernaar om 100% van de
donaties ten goede te laten komen aan de ontwikkelingsprojecten in Burkina Faso. Sinds 2013
hebben we rechtstreeks contact met het gemeentebestuur, i.c. de burgemeester van Midebdo, met
Schoolinspecties en met de Prefect. Projecten die door Stichting Faso worden gefaciliteerd, zijn
vanuit de formele instituties geinitieerd en worden door die instituties uitgevoerd.
Een 'Comite de Contrôle' houdt namens Stichting Faso toezicht op dit alles. Daarnaast hebben we
diverse onafhankelijke adviseurs die ons adviseren over de voortgang van de projecten van de
stichting.

Verslag bestuur 2016
Bestuurssamenstelling
Het bestuur van Stichting Faso, gevestigd te Woerden, bestaat uit de volgende leden:
Cees Boekelo – Voorzitter
Pieter Hagendijk – Secretaris
Jan Jaap van Kampen – Penningmeester
In het verslagjaar 2016 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de personele samenstelling van
het bestuur.

Vrijwilligers:
Voor PR en daarbinnen de Social Media, heeft Cheryl van Kempen prachtig werk gedaan.
Gemke van Halm-Spoor is in de loop van 2016 ons werk komen versterken - zij heeft de PR-activiteit
op Facebook-pagina van Stichting Faso onder haar hoede genomen.

Bijeenkomsten:
Het bestuur heeft gedurende het boekjaar 7 maal vergaderd. Daarnaast hebben de voorzitter en de
secretaris respectievelijk de penningmeester voortgangsoverleg gehad.

Fondswerving
In 2016 hebben we bij een aantal fondsen verzoeken tot ondersteuning ingediend; onze aanvraag bij
Kerk in Actie voor het project “Moestuinen voor vrouwen in Midebdo” is toegekend – zie verder in
dit verslag.
Voor het overige hebben we donaties van voornamelijk vaste donateurs ontvangen.

Verslag (voortgang) projecten 2016
Algemeen
Het jaar 2016 is gekenmerkt door een verdere versterking van de samenwerkings- en communicatiestructuren. In de projecten lag de nadruk op het Voortgezet Onderwijs. Daarnaast zijn er
voorbereidingen getroffen om groepjes vrouwen te kunnen helpen met het aanleggen van
moestuinen.

Reis naar Burkina Faso
De reis in het voorjaar van 2016 heeft ons de mogelihkheid gegeven om de band te versterken,
eerdere projecten te bekijken en te spreken over nieuwe projecten. Zoals tijdens onze bezoeken
gebruikelijk is bezoeken we allereerst de gezagsdragers van gemeentelijke overheid en van het
onderwijs.

Samenwerkings- en communicatiestructuren
Lokale overheid
In 2016 is de de lijn naar de burgemeester en naar de prefect versterkt. Door hun, tijdens de reis, een
smartphone te geven kon via de messenger-app 'Telegram' een directe manier van communicatie tot
stand komen.
Overlijden
De burgemeester was vaak ziek en is helaas eind 2016 overleden; dat is bijzonder triest voor zijn
familie en voor de Gemeente; het betekent ook een flinke tegenslag voor onze samenwerking.
Comité de Contrôle
Ook aan de secretaris van 'ons' Comite de Controle’ (CdC) is een smartphone gegeven - wat zou
blijken van bijzonder groot belang te zijn. Via hem ontvangen we voortaan een digitaal verslag van
hun bijeenkomsten; bovendien maakt hij er foto’s mee van projecten en evenementen.
Op ons aandringen wordt in het CdC ook een vrouw opgenomen – we zijn daar verheugd over.
Nieuw Comité voor toekenning microkredieten
Voor de toekenning van (micro)kredieten is in Midebdo een ‘Comité de Gestion de Microcrédits’
(CGM) opgericht. We zullen het functioneren hiervan nauwgezet volgen.

Voortgezet Onderwijs
CEG
In het kader van het door de landelijke Overheid uitgevoerde onderwijsbeleidsplan 'Continuum'
waren in Midebdo 3 klaslokalen - in casco - gebouwd voor een 'CEG' (collège d’enseignement
général; zeg maar een soort MAVO). In die casco-lokalen, zonder ramen, deuren, afgewerkte wanden
en vooral: zonder vloer, werd al lesgegeven - leraren wachtten 10 minuten nadat de leerlingen naar

binnen waren gegaan om het (verstikkende) stof te laten neerdalen. In 2016 heeft, op verzoek van de
Commune, Stichting Faso de afbouw van deze lokalen gefinancierd.
We hebben hiervoor enorm veel waardering en dank ontvangen.
De controlestructuur door het Comite de Controle heeft goed gefunctioneerd: zij constateerden
tekortkomingen die vervolgens door de aannemer zijn rechtgezet. Hierin speelde de communicatie
via 'Telegram' een cruciale rol.

Lycée
ICT
Stichting Faso heeft als strategie om materiaal altijd in Burkina Faso te laten kopen. Echter, nu is op
die regel een uitzondering gemaakt:
Via het bedrijf 'Compumeet' konden 45 identieke Dell laptops (D630) tegen een heel schappelijke
prijs worden overgenomen. Die laptops, samen met een beamer, een 'soundblaster' en een
kopieerapparaat zijn naar Midebdo getransporteerd en aan de schooldirectie overgedragen.
Daarmee was het Lycee in een klap op ICT-gebied een van de best geoutilleerde middelbare scholen
van Burkina Faso. Om aan de energievraag te kunnen doen hebben we de aanschaf van een
generator mogelijk gemaakt.
Belangrijke opmerking:
We hebben de laptops ‘kaal’ aangeleverd, dus zonder Operating System (zoals Windows); de heer
Ravenstein van het bedrijf ‘Datraverse’ is bereid geweest om een OS op basis van Linux te maken –
inclusief didactische software. We hebben dit OS op USB-sticks meegeleverd zodat ze dit zelf, ter
plekke, moesten installeren. We hebben hiervoor een handleiding gemaakt die via Telegram is
doorgestuurd. Op deze manier kunnen ze zich deze software eigen maken en het onderhoud zelf in
de hand houden.
Inmiddels zijn er cursussen gegeven en hebben leerlingen uit Midebdo voor het eerst lessen via een
beamer-presentatie gekregen.
BEPC
De school is recent doorgegroeid naar een ‘bovenbouw’ (“Second cycle”) maar de examenresultaten
aan het eind van de ‘onderbouw’ (Premier Cycle) zijn zeer matig. We proberen het team door onze
ondersteuning te bemoedigen.
ETEN
In het voorjaar van 2016 was er weer honger in Midebdo; ouders konden in principe een
middagmaaltijd kopen voor hun kinderen, maar hadden daar in een flink aantal gevallen de middelen
niet voor. Stichting Faso heeft voor die gevallen bijgedragen in de kosten zodat alle leerlingen 's
middags te eten hadden.
ONDERWIJSMATERIALEN
Met het transport van de ICT-middelen zijn ook 2 microscopen verzonden: een buitengewone
verrijking van de onderwijsmogelijkheden!

Inspectie Lager Onderwijs
SPEELGOED
De inspectie heeft in 2016 het pedagogisch/didactische speelgoed, dat door leerlingen van het
Corlaer College uit Nijkerk - in het kader van hun maatschappelijke stage - was uitgekozen en door SF
aangeschaft, verdeeld onder de lagere scholen in de gemeente.
PROEFEXAMENS
Leerlingen aan het eind van de basisschool moeten examen doen om toegelaten te kunnen worden
tot het Middelbaar Onderwijs. De resultaten daarvan waren in gemeente Midebdo vaak slecht.
Ook in 2016 heeft SF bijgedragen in de kosten van het organiseren en afnemen van 'Proefexamens' wat heeft bijgedragen aan een beter resultaat voor de leerlingen.

Microkredieten
Ouagadougou
We hebben aan 2 jongemannen in Ouagadougou (die bij gelegenheid werkzaamheden voor stichting
Faso doen) een microkrediet toegekend.
1. Verkoop bevroren vis t.b.v Astmafonds
Deze jongeman heeft een ‘Astmafonds’ in Burkina Faso opgericht en wil, met een ‘winkel’ met
bevroren vis, extra geld verdienen om de activiteiten van zijn Astmafonds te financieren
2. Nieuwe landbouwmethode
Deze jongeman heeft een nieuw idee ontwikkeld voor efficiënter gebruik van water voor akkerbouw.
We hebben dat laten bekijken door iemand van WUR die het bruikbaar leek. We hebben deze
jongeman een krediet toegekend om dit verder uit te werken – vanuit de gedachte dat dit ook
potentieel zal kunnen hebben voor Midebdo.

Midebdo
Onderneming bouwmaterialen
Onze coördinator in Midebdo heeft een krediet aangevraagd voor het opzetten van een
onderneming in bouwmaterialen. Na controle en goedkeuring door het CGM, het CdC en voorts de
prefect, het opstellen en ondertekenen (op het gemeentehuis) van een contract – inclusief
aflossingsschema) wordt hem het krediet toegekend.
Reparatie schoolbanken
We oriënteren ons op de mogelijkheid om lokaal een reparatiewerkplaats voor kapotte
schoolbanken op te zetten. Dit wordt door Midebdo niet doorgezet.

Landbouw
Algemeen
Rijst
In Midebdo is voor het eerst, in het regenseizoen, op 2 ha rijst verbouwd – we volgen het met
belangstelling.

Stuwdam
We hebben al eerder onze bereidheid uitgesproken om het inhuren van deskundigen voor de aanleg
van een (lage) stuwdam te bekostigen. Maar het Gemeentehuis komt nog niet met verder
initiatieven in die richting.

Moestuinen voor vrouwen
De prefect heeft geconstateerd dat er in Midebdo geen enkele moestuin is; terwijl er dikwijls honger
is en het voedsel bovendien erg eenzijdig is: voornamelijk mais en Igname. Als vrouwen al groenten
of kruiden zouden willen gebruiken moeten zij dat altijd op de markt kopen – en vaak is daarvoor
geen geld.
Wij spreken de bereidheid uit om hiervoor fondsen te gaan werven. We doen een aanvraag bij ‘Kerk
in Actie’ en in december wordt dit project goedgekeurd.
Inmiddels is in Midebdo een landbouwtechnicus aangewezen om het project te gaan begeleiden.
Voor het aanleggen van de ‘brede waterputten’ (die tot een meter of 15 diep worden gegraven) is
een ondernemer uitgekozen.
Het project zal op 1 januari 2017 van start gaan.

Namens het bestuur,

Cees Boekelo
Voorzitter

