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1. Inleiding
Het jaar 2017 is een bijzonder jaar geweest. Het eerste volledig operationele
jaar van de stichting na de oprichting in september 2016. Doel van de stichting
is ontwikkelingskansen creëren voor de bevolking in de provincie Oudalan, de
Sahel regio gelegen in het noorden van Burkina Faso. De samenwerking met de
lokale partnerorganisatie Association Dagnal Roobe heeft tot vele mooie resultaten geleid. Dankzij de steun van de verschillende fondsenverstrekkers, zoals
het Anton Jurgens Fonds, een ander familiefonds en Wilde Ganzen konden we
het verschil maken voor de doelgroep in de gemeente Gorom-Gorom, tevens
hoofdstad van Oudalan. Ook zijn we veel dank verschuldigd aan onze donateurs, het bedrijf Transfer Solutions en stichting AFOS die ons afgelopen jaar
hebben gesteund.
In 2017 hebben wij het bestuur mogen uitbreiden met twee nieuwe bestuursleden. Ton Olofsen en Cheryl van Kempen, beiden goed bekend met de realiteit
in Burkina Faso en vanuit hun achtergrond als specialist op respectievelijk tropische landbouw en watermanagement van grote meerwaarde voor het bestuur.
Dit jaarverslag geeft de samenvatting weer van alle activiteiten die de stichting
heeft kunnen initiëren.
We hopen dat de positieve samenwerking met alle betrokkenen ook in 2018
wordt voortgezet en dat de projectorganisatie in Burkina Faso met de uit te voeren projecten een steeds grotere impact zal krijgen bij de ontwikkeling van de
regio.
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2. Strategische Visie
In het najaar 2017 is er door Steun voor Oudalan een Strategische Visie 20182023 opgesteld, mede op verzoek van de fondsen. Voor een periode van 5 jaar
is bekeken wat de gezamenlijke doelen zijn van de stichting en haar partner.
Daaruit kwam naar voren dat de ingeslagen weg kan worden voortgezet om watervoorzieningen, voedselzekerheid en versterking van de lokale economie voor
de bevolking als leidraad te nemen. Daarnaast rees de vraag hoe Dagnal Roobe
een bepaalde mate van financiële zelfstandigheid kan verwerven om op termijn
minder afhankelijk te worden van de externe fondsen. Eén van de conclusies
was om een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren naar het aanleggen van
een kleine stuwdam in de regio om op grotere schaal tuinbouwactiviteiten te
kunnen uitvoeren. In 2018 wordt op deze initiatieven voortgebouwd. Met het
oog op het kwetsbare eco-systeem is biologische landbouw vanuit een geïntegreerd ecologisch verantwoord perspectief het uitgangspunt. De participatie van
de bevolking is daarbij onmisbaar.
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3. Projecten
De projecten die in 2017 zijn gerealiseerd vallen onder 5 aandachtsgebieden.

a. Watervoorzieningen

b. Tuinbouw voor vrouwengroepen

c. Schapen Vetmest project

d. Training onderhoud en beheer waterpompen

e. Graanbank
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a. Watervoorzieningen
In januari 2017 was de bouli bij het dorp Zoungewaye gereed. Dit kunstmatig
gegraven meertje heeft een diameter van 70 meter en is 6 meter diep. De
kleilaag op de bodem zorgt ervoor dat het water wordt vastgehouden. In het
regenseizoen is deze bouli volgelopen en vervolgens zijn er in oktober tuinen
rondom aangelegd voor de vrouwengroep van Zoungewaye. De vrouwengroep
bestaat uit 60 vrouwen die voor het eerst groenten hebben verbouwd met hulp
van een druppelirrigatiesystemen.

Twee andere bouli’s zijn in de zomer van 2017 gerepareerd. Deze zullen
vollopen in de zomer van 2018 en als permanente watervoorziening dienen voor
tuinbouw en veeteelt.
Verder zijn in 2017 28 kapotte waterpompen gerenoveerd in de omliggende
dorpen en zijn er 5 succesvolle boringen gedaan naar water zodat nieuwe
waterpompen konden worden geïnstalleerd. De waterpompen geven direct
toegang tot schoon drinkwater voor zo’n 80-100 huishoudens. Van
levensbelang voor een bevolking die anders is aangewezen op openstaand
vervuild water met alle gevolgen van dien.
Elke pomp heeft gemiddeld zo’n 500 vaste gebruikers. Aan de inwoners wordt
een kleine bijdrage gevraagd om ook de eigen verantwoordelijkheid te
benadrukken. De bevolking is namelijk zelf verantwoordelijk voor het
onderhoud van de pompen. Elke gebruiker betaalt voor het water en deze
middelen worden door de onderhoudscomités beheerd. Met deze middelen
worden de gangbare reparaties uitgevoerd. Dit systeem van onderhoud wordt
gecontroleerd door de trainers van de Association. Van hen krijgen wij als
stichting ook de informatie hoe het onderhoud en beheer verloopt. Alle
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watervoorzieningen zijn duurzaam opgezet met een belangrijke rol daarbij voor
de gebruikers zelf.
b. Tuinbouw voor vrouwen

Dankzij de watervoorzieningen en de vele activiteiten van de teamleden van
Dagnal Roobe die samenwerkten met diverse lokale experts heeft de tuinbouw
voor vrouwengroepen een hoge vlucht genomen. In het najaar 2017 waren
onderstaande tuinen geïnstalleerd en (gedeeltelijk) in gebruik genomen.

Zoungewaye: 60 tuinen (bij de bouli).( 33 tuinen in gebruik, 60 al wel
geïnstalleerd).
Tasmakat: 20 tuinen (bij de waterpomp).
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Sector 5 Gorom Gorom: 60 tuinen (bij reeds bestaande bouli).
Sector 3 Gorom-Gorom: 60 tuinen (bij 4 waterputten met grote diameter)
Gosey School: 20 tuinen (bij waterpomp) (materialen aangeschaft, nog niet in
gebruik)
Gorom School Centre Ville: 20 tuinen (bij waterpomp). (materialen aangeschaft, nog niet in gebruik)

Bij de scholen is er nog niet gestart omdat er een staking was gedurende het
schooljaar 2017/2018 waardoor leerlingen niet regelmatig genoeg naar school
gingen om ook de tuinen te kunnen onderhouden. De materialen zijn daarom
opgeslagen door de Association.
In totaal hebben 226 vrouwen groenten verbouwd met een oppervlakte van
100m2 per tuin. De vrouwen verbouwen voor verkoop op de markt maar ook
voor eigen consumptie. Gemiddeld hebben 1200-1800 mensen kunnen profiteren van verbeterde maaltijden. Het blijkt dat niet alleen binnen hun eigen gezinnen de vrouwen de groenten consumeren maar zij ook delen met buren. Groenten zijn in de regio een enorm schaars product. Zelfs één ui, nodig voor de
maaltijd, is soms een probleem. De groenten zijn daarom een zeer welkome verrijking van de dagelijkse maaltijd. Verkoop op de markt is echter ook belangrijk
omdat met het geld belangrijke andere zaken geregeld kunnen worden zoals
schoolgeld en medicijnen. Ook wordt van de opbrengst gereserveerd voor de
investeringen voor het volgende seizoen en voor het onderhoud van de tuinen.
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Onderstaande tabel geeft een beeld van de opbrengst in 2017.

Locatie*

Aantal
tuinen

Aantal
vrouwen

Waarde
oogst in
geld uitgedrukt

Verkoop- Eigen
koopconsumpwaarde
tie / opslag

Gem. opbrengst in
geld uitgedrukt
per tuin

Zoungewaye

33

66 € 1.095,0
4

€ 661,10

€ 433,94

€ 33,18

Tasmakatt

20

40 € 1470,10 € 1251,26

€ 218,84

€ 73,51

Secteur 3

60

60 € 5670,72 € 4912,40

€ 758,32

€ 94,51

Secteur 5

60

60 € 11.063, € 8.354,3 € 2708,75
07
2

€ 184,38

173

226 € 19.298, € 15.179, € 4.119,8
93
08
5

Totaal

*De verschillen tussen de locaties worden veroorzaakt doordat op sommige locaties later is gestart en er ook nog minder ervaring is opgedaan, terwijl op ander locaties de vrouwen al ervaren waren maar hulp hebben gekregen door middel van materialen. De projectorganisatie heeft een uitwisselingsbijeenkomst
gehouden tussen de verschillende vrouwengroepen wat als heel positief werd
ervaren. Voor 2018 wordt gefocust op verbetering van de tuinbouwtechnieken
door o.a. organische bemesting, het opslaan en conserveren van de oogst,
biologische gewasbescherming, integratie van agroforesterie in de tuinbouw en
grondverbetering door bedekking met organisch afval.
De aandacht voor het opslaan en conserveren van producten zoals uien is met
name belangrijk. De marktwaarde kan binnen enkele maanden verdubbelen
door schaarste op de markt.
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c. Het schapenproject
Het schapen project heeft als doel inkomensverbetering van een geselecteerde
groep vrouwen, waarbij ook de ondernemersvaardigheden worden getraind.
Kenmerkend voor het project is dat de vrouwen een deel van de winst afstaan
zodat andere vrouwen hiermee ook kunnen investeren in dit schapenvetmesterij
project. De Association is hier de tussenpersoon. Ook biedt de Association de
training aan voor de vrouwen en wordt er veterinaire zorg geregeld en voedsel
voor de schapen.

71 vrouwen hebben in juli/augustus 2017 elk drie schapen ontvangen ter waarde
van 40.000 CFA per schaap (ca. 60 euro). In december 2017 is de eerste groep
vetgemeste schapen verkocht. De verkoopprijs in deze eerste verkoopronde lag
tussen de 55.000 en 85.000 CFA.
Financieel overzicht
Inkoop 213
schapen

Opbrengst uit
verkoop
(213-166=191 schapen)

Verwachte
gemiddelde
verkoopprijs
per schaap

Gemiddelde
verkoopprijs
per schaap /
191

Gemiddelde
opbrengst per
vrouw (71-4 =
67 vrouwen)

8.520.000
CFA

13.042.500
CFA

80.000 CFA

68.285 CFA

154.664
CFA*

* Na 40.000 CFA teruggave
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In april 2018 zal het geld dat door de vrouwen is teruggestort worden besteed
aan een groep nieuwe vrouwen. (Afhankelijk van de marktprijzen ligt dit rond
de 23 vrouwen). De vrouwen hebben aangegeven de winst te besteden aan de
inkoop van nieuwe schapen om mee te fokken, maar ook aan zaken als schoolgeld en medische kosten.
De trainster van het projectteam begeleidt de vrouwen in hoe zij beter toezicht
kunnen houden op de dieren en geeft voedingsadviezen. Daarnaast is de trainster actief om klanten aan te trekken, vanuit de hoofdstad Ouagadougou bijvoorbeeld. Hiermee worden duurzame klantrelaties opgebouwd. De vrouwen
hebben op eigen initiatief een gezamenlijke rekening geopend waarop zij geld
storten voor noodsituaties. Zij houden vergaderingen onderling en tonen hierbij
veel eigen initiatief.
d. Training onderhoud en beheer waterpompen
Eind 2017 is er een start gemaakt met het trainen van de onderhoudscomités van
de waterpompen. Afgevaardigden van 29 dorpen zijn gekomen om de training
bij te wonen die samen met de gemeente Gorom-Gorom werd georganiseerd. Er
zijn onderhoudscontracten opgesteld met alle partijen en de prijzen voor het water zijn vastgesteld. Reparaties worden uitgevoerd met het geld dat door de bevolking wordt betaald voor het water en op een gezamenlijke bankrekening
wordt gestort. De trainers van de Association controleren of het onderhoudssysteem goed functioneert. In 2018 volgen nog enkele trainingsdagen, de resultaten
zijn al veelbelovend. De betrokken partijen hebben laten weten hoe enthousiast
zij zijn over dit goed werkende systeem. Reparaties worden vlot uitgevoerd en
per dorp zelf betaald, dankzij een positief banksaldo.
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e. Graanbank
De Graanbank is in juni 2017 van start gegaan. Deze is opgericht omdat een
groot deel van de bevolking van Gorom-Gorom kampt met voedseltekorten.
Met name in de periode van juni t/m september is dit een groot probleem. De
graanschuren zijn dan al leeg en de prijs op de markt voor gierst stijgt snel.
Hierdoor wordt er honger geleden. Mensen hebben vaak maar 1 maaltijd per
dag in deze periode.
Er is een groep geselecteerd door de Action Social (Sociale Dienst) die behoort
tot de allerarmsten. 385 huishoudens ontvingen een zak gierst van 100 kg (38,5
ton). Deze zakken zijn verkocht voor een gesubsidieerde prijs. Circa 2700 personen (gem. 7 personen per huishouden) hebben ervan kunnen profiteren.
In oktober 2017 is met de opbrengst uit de verkoop opnieuw gierst gekocht tegen een gunstige prijs. Deze zakken zullen worden verkocht in de meest schaarse periode (juni-aug) in 2018 als de prijzen hard stijgen.
De geselecteerde gezinnen hebben dankzij de graanbank toegang tot voedsel om
daarmee ook genoeg energie te hebben om op het land te werken tijdens het
landbouwseizoen. De kinderen worden beschermd tegen ondervoeding wat een
bedreiging vormt voor hun ontwikkeling.
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4. Algemene informatie Stichting Steun voor Oudalan
Bestuur:
Voorzitter:

Diana Rusch

Secretaris:

Cheryl van Kempen

Penningmeester: Carmen Nicolaï
Bestuurslid:

Ton Olofsen

Adres:

Jacob van Ruisdaelstraat 49, Utrecht.

Bankrekening: NL22TRIO0777871645 (Triodos bank)
Donaties kunnen worden overgemaakt ten name van Steun voor Oudalan te
Markenbinnen eventueel o.v.v een specifiek project.
De stichting heeft een ANBI status.
Website:

www.steunvooroudalan.com

Steun voor Oudalan maakt gebruik van de diensten van Dianne Nicolaï onder de
bedrijfsnaam Assita voor fondsenwerving, relatiebeheer en projectmanagement.
Zij is tevens contactpersoon voor de stichting.
Dianne Nicolaï
info@assita.nl
Tel: +31 6 16778113
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5. Jaarrekening 2017
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