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Foto ADR: vluchtelingenkamp bij Gorom-Gorom. 
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Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarverslag van stichting Steun voor Oudalan (SVO). De 
foto op de eerste pagina geeft een nieuwe realiteit weer in de regio.  
Het afgelopen jaar is ons projectgebied in de provincie Oudalan, het 
uiterste noorden van Burkina Faso, enorm getroffen door het sterk 
toegenomen geweld. Jihadistische aanslagen en criminele overvallen 
teisteren Burkina Faso met name in de noordelijke Sahelregio. Nooit 
eerder heeft het land zo’n onveilige situatie gekend. Meerdere 
vluchtelingenkampen zijn opgericht rond Gorom-Gorom om 
duizenden ontheemde gezinnen, op de vlucht voor geweld, een dak 
boven hun hoofd te geven. Daarnaast vangt de lokale bevolking de 
vluchtelingen op binnen hun eigen erf.  
 
 

 
Bron: Reisadvies ministerie van BUZA.  
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Dorpen stromen na bedreigingen in een dag leeg en mensen zoeken 
een veilig heenkomen in Gorom-Gorom, waardoor de kleine 
provinciestad in 2019 qua inwoneraantal meer dan verdubbeld is.  
(Van 20.000 naar meer dan 40.000 inwoners). Door de overbevolking 
dreigt er nu een enorm tekort aan water en voedsel. 
 
Association Dagnal Roobe 
Dankzij steun van particulieren, fondsen en bedrijven uit Nederland, 
hebben we verbeteringen kunnen brengen op het gebied van 
watervoorzieningen en voedselproductie. We werken daarbij samen 
met het dynamische team van Association Dagnal Roobe (ADR), onze 
partnerorganisatie in Burkina Faso, die op haar beurt optrekt met de 
lokale autoriteiten, hulporganisaties en ondernemers. Helaas moeten 
we ook erkennen dat een aantal van de eerder opgezette 
tuinbouwprojecten op het platteland nu stil zijn komen te liggen 
omdat er niet meer veilig gewerkt kan worden.  
ADR gaat daar waar mogelijk door met haar werk en speelt juist nu 
een belangrijke rol bij initiatieven voor bijvoorbeeld noodhulp en 
vredesbesprekingen. Ondanks de crisissituatie hebben we diverse 
projecten in 2019 kunnen laten uitvoeren die gericht zijn op de 
leefbaarheid in en rond de stad Gorom-Gorom. Tijdens het schrijven 
van dit jaarverslag is vanwege de Corona pandemie het economische 
leven stil komen te liggen. Alhoewel het virus de Sahelregio nog niet 
heeft bereikt, hebben de vele beperkende maatregelen een 
desastreus effect op de mogelijkheid om het dagelijkse inkomen te 
verdienen. Markten zijn dicht en de avondklok legt het economische 
leven plat. Laten we de mensen in Oudalan blijven steunen waar we 
kunnen, met de hoop en het vertrouwen dat er snel betere tijden 
aankomen.  
 Utrecht, april 2020.   
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Projecten in 2019 
 

Gorom-Gorom Plastic Free  
 

 
Foto ADR: Met tricycles wordt nu het afval in de stad verzameld en weggebracht.  

 
Dit project is in april 2019 gestart. Het doel is om de stad Gorom-
Gorom te ontdoen van het plastic afval dat zich elke dag ophoopt in 
de straten van de stad. ADR wil samen met de gemeente een afval 
ophaaldienst opzetten waarbij huishoudens en marktkooplieden 
betalen voor deze service. Gestart is met de bewustwording van de 
bevolking. Scholen worden hierbij betrokken en er zijn afvalbakken en 
borden aangeschaft. Met 3 tricycles wordt het afval op straat, op de 
markt en bij de huishoudens opgehaald. Dit schept ook 
werkgelegenheid voor jongeren die hiermee een inkomen verdienen.  
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Het project heeft wat vertraging opgelopen omdat de samenwerking 
met de gemeente stagneerde vanwege de onveilige situatie. Gelukkig 
wordt er stap voor stap winst geboekt.  
Steeds meer huishoudens en markthandelaren zijn bereid een 
bijdrage te betalen voor het ophalen van hun afval. Op de website 
www.steunvooroudalan.com staat een film over Moussa die in dit 
project een hoofdrol speelt. Wilde Ganzen ondersteunt het project en 
heeft uitstel gegeven waardoor het project langer tijd krijgt om de 
resultaten te behalen.  
 
Tuinen 
 

   
Foto’s ADR: Tuinen met druppelirrigatie, uitgevoerd door ADR met de vrouwengroepen.  

 
In de 2,5 jaar heeft Steun voor Oudalan 400 tuinen gerealiseerd met 
ADR. Begin 2019 kon er dankzij een extra gift bij het dorp Charam-
Charam een bouli (kunstmatig meertje)) omheind worden. Het project 
voor 60 tuinen met waterpompreparaties in 3 dorpen kon hiermee 
worden uitgebreid van 60 tuinen naar 100 tuinen. Het project dat in 
2018 is gestart is in 2019 succesvol afgerond.  
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Op dit moment zijn de tuinbouwactiviteiten vanwege de onveiligheid 
helaas teruggelopen.  
We hebben veel hoop dat wanneer de situatie verbetert, de vrouwen 
de draad weer op zullen pakken omdat de tuinbouw voor hen een 
heel goede inkomstenbron is gebleken. ADR ondersteunt de 
vrouwengroepen en bereidt zich voor om een coöperatie op te zetten. 
Hiervoor werkt ADR samen met lokale partners en wordt zij financieel 
ondersteund door Stichting Woord en Daad uit Nederland.   
 
Waterpompreparaties 
 

    
Foto’s ADR: Elke dag staan er grote groepen wachtende vrouwen bij de waterpompen.   

 
Vanaf het begin in 2016 heeft onze stichting zich hard gemaakt om de 
toegang tot schoon drinkwater te verbeteren. Zo’n 45 waterpunten in 
de regio zijn inmiddels gerepareerd dankzij de fondsen die wij 
mochten ontvangen. In juni hebben AFOS en Steun voor Oudalan 
gezamenlijk 3 waterpompreparaties mogelijk gemaakt in de stad 
Gorom-Gorom. Hierdoor hebben 6000 mensen toegang tot 
drinkwater.  We willen samen met ADR zoveel mogelijk 
waterpompreparaties in de stad uitvoeren. Door de bevolkingsdruk 
die is ontstaan met de komst van alle ontheemde gezinnen worden de 
pompen dag en nacht gebruikt.  
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Elke dag staan er lange rijen voor de pompen. ADR heeft de 
afgelopen jaren hard gewerkt aan het opzetten van 
onderhoudscomités. De inwoners betalen in principe voor het gebruik 
van water om te reserveren voor het onderhoud. Voor meer informatie 
over het werk van ADR kunt u de website 
http://www.dagnalroobe.org/ raadplegen.  
 

   
Foto’s ADR: Lokale ondernemers vervangen het buizenstelsel van bestaande waterpompen.  
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Project Don’t Waste My World  

 

     
Foto’s SVO: leerlingen maken een stop-motionfilmpje met een duurzame boodschap.  

 
Steun voor Oudalan heeft samen met Stichting AFOS in april een 
subsidie ontvangen van de Europese Unie voor het project Don’t 
Waste My World. Dit project viel onder het programma FRAME, 
VOICE, REPORT dat werd uitgevoerd door Wilde Ganzen. De 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN waren hierbij het 
thema. Het project bestond uit het geven van duurzaamheidseducatie 
op 7 VMBO scholen in Nederland. Hierbij werd ook de situatie in ons 
projectgebied in Gorom-Gorom getoond waar plastic afval en 
klimaatverandering het leven sterk beïnvloeden. Met het subsidiegeld 
zijn speciaal voor de leerlingen twee films gemaakt over de provincie 
Oudalan door de lokale documentairemaker Saidou Samba Toure.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=cQmZdBPTDdk&t=25s 
(Mer de Soif / Zee van Dorst) 
https://www.youtube.com/watch?v=NUm356MKq1k&t=90s (Plastic 
afval, Moussa’s strijd) 
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In september 2019 zijn de lessen gestart. Leerlingen maakten kennis 
met het thema duurzaamheid en de mondiale verwevenheid die er is 
voor de thema’s afval en de klimaatcrisis. De leerlingen bezochten 
een duurzaam bedrijf zoals een afvalstation of een kringloopcentrum 
of krijgen workshops over plastic recycling. Met de kennis die zij 
opdeden gingen ze aan de slag met het maken van een stop motion 
filmpje over duurzaamheid. Ruim 950 leerlingen hebben hieraan 
meegedaan.  
In november heeft Hassane Cissé, de coördinator van ADR, 
meegewerkt aan de gastlessen tijdens een bezoek aan Nederland. De 
leerlingen konden direct hun vragen stellen over de situatie in Burkina 
Faso. Het project is geëindigd op 1 april 2020. Op de website 
www.dontwastemyworld.nl staan enthousiaste reacties van de 
scholen die hebben meegedaan. Ook zijn er filmpjes van leerlingen te 
zien die duidelijk maken dat ook zij zich betrokken voelen bij 
duurzaamheid. Een aantal scholen heeft zich ook bereid verklaard om 
fondsen te werven voor de reparaties van de waterpompen.   
 

Tot slot 
 

Het bestuur van Steun voor Oudalan is blij met de nieuwe donateurs 
die zich hebben aangemeld in 2019. Met deze middelen van 
particulieren kunnen we vaak kleine projecten uitvoeren die wel een 
groot verschil maken, zoals de waterpompreparaties waar wij ons ook 
het komende jaar op willen richten. Deze projecten zijn heel hard 
nodig. Water is de basis van het bestaan, zoals men zegt in Oudalan: 
“L’Eau C’est la Vie!” Deze drinkwaterprojecten hebben nu de meeste 
kans van slagen omdat er heel snel resultaten kunnen worden 
geboekt.  
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We zijn veel dank verschuldigd aan Stichting Wilde Ganzen, het 
bedrijf Transfer Solutions, de familie Nottelman en alle donateurs die 
ons steunen. Wij bedanken in het bijzonder Stichting AFOS voor het 
feit dat we als stichtingen gezamenlijk optrekken en bedanken het 
bestuur voor de solidariteit die zij toont met de mensen van Gorom-
Gorom. Veel dank ook aan de donateurs van AFOS. Met de steun van 
alle betrokkenen zijn er mooie resultaten geboekt en gaan we 
gezamenlijk, juist ook nu, door met het werk.    
 

Algemene informatie Steun voor Oudalan 
 

Bestuur 
Voorzitter: Diana Rusch 
Secretaris: Cheryl van Kempen 
Penningmeester: Carmen Nicolaï 
Algemeen bestuurslid: Annette van Ommeren 
 
Adres: Jacob van Ruisdaelstraat 49, 3583 CB, 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. info@steunvooroudalan.com / tel : 06 16778113. 
 



STICHTING STEUN VOOR OUDALAN

Balans per 31 DECEMBER

AKTIEF 2019 2018

Liquide middelen
Triodos 705                779                

705                779                

705 779

PASSIEF 2019 2018

Vermogen
Algemene reserve 684                -76                 
Resultaat boekjaar (464)              760                

220                684                
Kortlopende schulden
Nog door te betalen ivm project DWMW 390               
Voorgeschoten kosten bestuursleden 95                 95                 

Totaal kortlopende schulden 484               95                 

705 779



STICHTING STEUN VOOR OUDALAN

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

2019 2018

Baten:
Bijdragen Anton Jurgens Fonds 112.500        
Bijdragen Vox Impuls 67.500          
Bijdragen voor Waterpompen met tuinbouw 17.925          
Bijdrage Stg Transfair 3.543            
Bijdragen Don't waste my world 34.925           
Bijdragen Plastic free 18.003           
Bijdragen Revisie 3 waterpompen 8.640             
Donaties particulieren 1.019             1.074            

62.587           202.542        
Lasten:
Betalingen Association Dagnal Roobe -                 144.857        
Betalingen Don't waste my world 34.535           -                
Betalingen Plastic free 18.863           -                
Betalingen aan Waterpompen met tuinbouw 0 20.500          
Betalingen Revisie 3 waterpompen 9.055             -                
Nog te betalen DWMW 390                -                

Bankkosten buitenlandse overboekingen -                 38                 
Projectmanagement -                 35.530          
Transport tweedehandskleding -                 750               
Bankkosten 140                108               
Algemene kosten 68                  -                

63.051           201.782        

Resultaat -464               760                
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