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Inleiding
Hierbij treft u het jaarverslag 2020 aan van Stichting Steun voor Oudalan (SVO).
Het jaar 2020 was in alle opzichten een uitzonderlijk jaar. De coronapandemie kreeg de
wereld in zijn greep. Ook in Burkina Faso hadden de maatregelen tegen de verspreiding van
het virus een desastreus effect op de toch al zwaar getroffen economie. Tot op heden zijn er
gelukkig weinig besmettingen geweest, maar de handel kreeg het zwaar te verduren. De
grenzen gingen dicht, er werd een avondklok ingesteld en zelfs de markten waren voor een
langere periode gesloten. Voor alle mensen die afhankelijk zijn van de kleinschalige handel
voor hun dagelijkse inkomen was dit een heel zware tijd. Omdat de grenzen nog steeds dicht
zijn, is er minder aanbod van producten en zijn de prijzen gestegen. Steeds meer Burkinabé
vallen onder de armoedegrens. Als gevolg daarvan is het voor veel ondernemers heel
moeilijk om voldoende omzet te maken omdat er weinig vraag is vanwege een gebrek aan
koopkracht. Een negatieve spiraal.
Ons projectgebied, Gorom-Gorom in de provincie Oudalan, heeft naast de
coronamaatregelen vooral te maken met de toestroom van ontheemde mensen (Internally
Displaced People) uit de regio. De provinciehoofdstad is gegroeid van 20.000 personen naar
inmiddels 100.000 personen. De activiteiten van SVO en onze lokale uitvoerende
partnerorganisatie Association Dagnal Roobe (ADR) vonden in 2020 om veiligheidsredenen
plaats in en rond de stad. De projecten waren gefocust op het schrijnende tekort aan
drinkwater, voedsel en sanitaire middelen. Daarnaast is er een start gemaakt met een
jaarlijks terugkerende boomplantdag! Gelukkig zijn er ook altijd hoopgevende signalen. De
vrouwen van het dorp Bossey Dogabe waren gevlucht maar zijn inmiddels teruggekeerd naar
hun groentetuinen. Ook op andere plekken waar wij eerder tuinen hebben aangelegd komen
de vrouwen mondjesmaat weer terug. Ondanks de moeilijke situatie blijven de mensen
werken aan een leefbare regio voor nu en toekomstige generaties.

Reparatie van waterpompen
De toestroom van ontheemde personen heeft ervoor gezorgd dat het gebruik van de
bestaande waterpompen enorm is toegenomen. Omdat de stad nu vijf keer zoveel mensen
moet huisvesten zijn veel meer watervoorzieningen nodig. Er staan 24 uur per dag rijen voor
de waterpompen, met als gevolg dat sommige pompen het begeven. Elke pomp heeft
gemiddeld 1000 gebruikers. SVO heeft dankzij giften van Stg AFOS en een grote donatie van
het bedrijf Transfer Solutions zes waterpompen kunnen repareren in Gorom-Gorom. De
waterschaarste in de stad is voor zowel mens als dier het allergrootste probleem. Gelukkig
heeft SVO in eerdere jaren bouli’s aan kunnen laten leggen. Dit zijn meertjes met een
diameter van 70 diameter en zes meter diep. Hier kan het vee drinken en het water kan
worden gebruikt voor huishoudelijk werk en huizenbouw.
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Corona hygiënekit met voedseldistributie.
In juli 2020 zijn door ADR aan 200 vluchtelinggezinnen zakken met 25 kilo rijst uitgedeeld en
een hygiënekit ter bestrijding van het virus, bestaande uit zeep, een emmer en een
waterketel. Vele trouwe donateurs hebben hiervoor royaal gedoneerd, de solidariteit die we
hebben ervaren was hartverwarmend.
Vanwege de urgentie rond de bestrijding van het coronavirus verdubbelde Wilde Ganzen de
actieopbrengst met 100%.
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Boomplant dag in Gorom-Gorom
Op 29 augustus 2020 is er voor de eerste keer een boomplant dag georganiseerd onder
andere met fondsen vanuit het project Don’t Waste My World. Het was een mooi voorbeeld
hoe door samenwerking met bevolking en de lokale autoriteiten een klein project tot iets

groots kan uitgroeien. Onder de leiding van ADR zijn 800 bomen geplant, waarvan een groot
deel bij publieke gebouwen en op het terrein van het plaatselijke lyceum.
Jongerenorganisaties hielpen enthousiast mee. De lokale autoriteiten toonden hun
betrokkenheid met ook een bijdrage van 200 plantjes. Tevreden over deze dag hebben de
autoriteiten beloofd dat dit een jaarlijks terugkerend evenement zal worden.
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Overige projecten
Het project Don’t Waste My World, in het kader van het
Wilde Ganzen programma FRAME, VOICE, REPORT, is
succesvol afgesloten in maart 2020. 7 VMBO scholen in
Nederland hebben meegedaan dankzij de subsidie die SVO
hiervoor ontving van de Europese Unie. Leerlingen hebben
les gekregen over de Sustainable Development Goals met
nadruk op klimaatverandering en het plastic
afvalprobleem. Zij kregen filmpjes te zien over Oudalan die
zijn gemaakt door Samba Seidou Toure, een lokale
documentairemaker met aandacht voor het afvalproject
van ADR. De scholen waren erg enthousiast over het
programma. Ook na het subsidieprogramma hebben
sommige scholen besloten door te willen gaan met het
programma.

Het project Gorom Plastic Free, dat gestart is in 2019, loopt met toestemming van Wilde
Ganzen nog door tot in 2021. Elke week wordt de markt schoongemaakt. De autoriteiten
hebben voorlopig grote samenkomsten verboden, een georganiseerde schoonmaakdag
voor de hele stad staat daarom nog op de planning.

Toekomstplannen
De vergroening van de regio is een belangrijk onderwerp. Mensen kappen bomen voor
brandhout om op te koken of om te verkopen.
Nu het aantal inwoners uit zijn voegen barst is helaas goed te zien welke schade dit
toebrengt aan de natuurlijke omgeving. Er is een enorme kaalslag ontstaan en dat maakt de
regio extra kwetsbaar voor droogte, erosie en overstromingen.
SVO wil zich de komende tijd richten op duurzame vergroeningsprojecten, die bijdragen aan
ecologisch herstel en tegelijkertijd zorgen voor inkomen en een betere voedselzekerheid. Dit
kan door de toepassing van agroforesterie bij groentetuinen die door vrouwen worden
aangelegd. De aanplant van fruitbomen en bomen die de bodemstructuur verbeteren is een
methode die helpt om ecologisch de balans te herstellen. Op deze manier kan de regio
leefbaar blijven en is er voldoende voedsel voor mens en dier. Adaptatie aan het
veranderende klimaat is ook in Oudalan hard nodig. ADR heeft met hulp van de Nederlandse
organisatie Solar Cooking Kozon het initiatief genomen om producten te verkopen op het
gebied van solar cooking. Als wordt gekookt met hulp van zonne-energie is het verzamelen
van brandhout niet meer nodig en kan de natuurlijke vegetatie behouden blijven.
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Fondsenwerving en donateurs
Stg Steun voor Oudalan is opgericht om vanuit solidariteit een bijdrage te leveren aan het
welzijn van mensen in de Sahel in Burkina Faso. Die solidariteit hebben wij ook ervaren bij
onze donateurs die genereus hebben gedoneerd toen we in juli 2020 met spoed 200
vluchtelingengezinnen te hulp schoten. We zijn veel dank verschuldigd aan onze donateurs
en aan die van stichting AFOS. Sinds onze oprichting in 2016 heeft AFOS ons steeds
financieel gesteund bij het inzamelen van voldoende middelen voor de projecten. In 2020
heeft Stichting Wilde Ganzen in plaats van de gebruikelijke premie van 50% een premie van
100% gegeven op de ingezamelde middelen en zo een extra stimulans gegeven om voor de
200 gezinnen het Corona steunpakket mogelijk te maken. Sinds enkele jaren mogen we ook
jaarlijks rekenen op een substantiële bijdrage van het bedrijf Transfer Solutions uit Leerdam.

Al deze positieve bijdragen hebben ervoor gezorgd dat we ook afgelopen jaar een voelbaar
verschil hebben kunnen maken voor de bevolking van Gorom-Gorom. Ook namens
Association Dagnal Roobe bedanken wij iedereen die ons een warm hart toedraagt. Vaak
hebben nieuwe kleinschalige initiatieven grotere activiteiten tot gevolg, zoals de boomplant
dag laat zien. Daarom gaan wij door met ons werk. Zo lang het mogelijk is ondersteunen wij
de bevolking van Oudalan op weg naar een betere duurzame toekomst.

Bestuur
In 2020 heeft Annette van Ommeren het bestuur verlaten. Zij blijft zeker betrokken bij alle
activiteiten van de stichting. Saskia Ernens is in 2020 toegetreden tot het bestuur. Dank aan
beiden voor de positieve inzet en betrokkenheid!
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Diana Rusch
Secretaris: Cheryl van Kempen
Penningmeester: Carmen Nicolaï
Algemeen bestuurslid: Saskia Ernens

Algemene informatie
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. Giften zijn fiscaal
aftrekbaar.
Website: www.steunvooroudalan.com
info@steunvooroudalan.com.
Steun voor Oudalan maakt gebruik van de diensten van Dianne Nicolaï, onder de
bedrijfsnaam Assita project support and fundraising. Kvk: 30245077.
Zij is tevens contactpersoon voor de stichting en is bereikbaar op +31 6 16778113.
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Balans per 31 DECEMBER
AKTIEF
Liquide middelen
Triodos

2020

1.046

PASSIEF

2019

705
1.046

705

1.046

705

2020

2019
p

Vermogen
Algemene reserve
Resultaat boekjaar

220
731

684
-464
951

Kortlopende schulden
Nog door te betalen ivm project DWMW
Voorgeschoten kosten bestuursleden
Totaal kortlopende schulden

-

220
390
95

95
95
1.046

484
705
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2020
Baten:
Bijdragen Plastic free

2019

-

18.003

Bijdragen Don't waste my world

8.000

34.925

Bijdragen AFOS (revisie waterpompen)
Bijdrage Stg Transfair (revisie waterpompen)

6.000
3.012

8.640
-

Bijdragen AFOS (Corona steunpakket)

2.150

-

Donaties particulieren

5.124

1.019

24.287

62.587

-

18.863

8.039
-

34.535
390

Betalingen Wilde Ganzen (revsie waterpompen)

10.063

9.055

Betalingen Wilde Ganzen (Corona steunpakket)

3.126

-

Betalingen Association Dagnal Roobe (bomenplantdag)

2.150

-

Lasten:
Betalingen Plastic free
Betalingen Don't waste my world
Nog te betalen DWMW

Bankkosten
Algemene kosten

Resultaat

179
-

140
68

23.556

63.051

731

-464

