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Ontheemde gezinnen zojuist aangekomen in Gorom-Gorom. Foto: Association Dagnal Roobe

Inleiding

Hierbij treft u het jaarverslag 2021 aan van Stichting Steun voor Oudalan (SVO).
Voor veel mensen en organisaties is 2021 is geen makkelijk jaar geweest. De Corona
pandemie heeft veel slachtoffers gemaakt, zowel direct als indirect. Voor Burkina Faso, het
land waar onze projecten worden uitgevoerd, heeft de pandemie met name economisch een
negatieve impact gehad die helaas nog steeds voortduurt. De grenzen zijn de hele periode
dicht gebleven met als gevolg dat de prijzen stegen. De koopkracht daalde nog verder en de
werkeloosheid nam toe. De dagelijkse realiteit voor het grootste deel van de bevolking in
Burkina Faso is die van overleven en vechten voor een minimaal bestaan. De bevolking in het
noorden en oosten van het land ervaart hierbij nog een toename van het extremistisch
geweld wat het land nu al 6 jaar teistert. De bevolking is massaal op de vlucht geslagen naar
veiliger gebied. In de straten van de hoofdstad Ouagadougou staan vrouwen en kinderen uit
deze gebieden bij de stoplichten te bedelen. Er zijn nauwelijks opvangvoorzieningen te
vinden. Het relatief veilige deel van Burkina Faso heeft dus te maken met een toestroom van
mensen die alles achter zich hebben moeten laten. De toch al arme regio’s hebben niet de
middelen om deze mensen op te vangen. Honger, armoede en een hogere criminaliteit zijn
het gevolg. De toestroom van de duizenden ontheemde gezinnen, meestal moeders met
kinderen, maakt dat er nog meer druk staat op de toch al schaarse voorzieningen, een stille
hongersnood is het gevolg.
Steun voor Oudalan werkt samen met uitvoeringsorganisatie Association Dagnal Roobe
(ADR), dit betekent “ vooruitgang voor vrouwen” in het Fulfulde, één van de lokale talen in
de noordelijke Sahelregio. De naam Oudalan staat voor de gelijknamige noordelijke
provincie. De projecten die wij sinds 2016 met ADR uitvoeren zijn in 2021 verder onder druk
komen te staan vanwege de grote veiligheidsrisico’s. Het was een jaar om vooral zorgvuldig
te behouden wat nog resteerde aan projecten. De stad Gorom-Gorom is tot op heden veilig
genoeg zodat de projecten daar nog door kunnen lopen. De twee hectare aan groentetuinen
zijn cruciaal voor de voedselzekerheid in de stad.

In dit verslag vertellen wij meer over de context en op welke manier we de regio toch
hebben kunnen ondersteunen. Juist nu alle hulporganisaties zich terugtrekken zoeken we
samen met onze partner naar nieuwe veilige manieren om de bevolking te blijven
ondersteunen.

Lopende projecten

Tuinbouw in de stad Gorom-Gorom
In de afgelopen jaren hebben we dankzij de giften van donateurs, bedrijven en organisaties
veel waterpompen kunnen installeren of repareren. Daarnaast zijn er verscheidene
groentetuinen aangelegd. Helaas is een deel van deze tuinen op het platteland verlaten
omdat de vrouwen die de tuinen bewerkten gevlucht zijn naar de stad.
In de stad Gorom-Gorom zijn de groentetuinen gelukkig nog volledig in bedrijf. Zo’n
tweehonderd vrouwen zijn hierin actief om voedsel te verbouwen voor een inkomen.
De toestroom van de duizenden vluchtelingen naar de stad maakt het voor alle inwoners in
het algemeen moeilijker om voldoende voedsel te kunnen kopen, ook omdat de autoriteiten
de bevolking verboden hebben om gierst, het basisvoedsel, te verbouwen.
De gierstvelden kunnen namelijk vijanden aan het oog onttrekken. Er is daarom een
schrijnend tekort aan het basisvoedsel ontstaan en alle prijzen zijn sterk gestegen. Benzine is
nauwelijks te krijgen.
De vrouwen die samenwerken op de groentetuinen met ADR hadden moeite genoeg om hun
activiteiten voort te zetten. Drinkwater halen is een dagtaak, geld voor onderhoud en zaden

ontbrak. Op verzoek van de lokale partner heeft Steun voor Oudalan in 2021 de organisatie
financieel gesteund om de projecten te kunnen continueren. Zo zijn er zaden uitgedeeld en
is er onderhoud gepleegd aan de tuinen. Hierdoor is er gelukkig een geslaagde oogst behaald
van diverse groenten voor eigen consumptie en voor de verkoop. De uienoogst wordt door
ADR opgekocht en tegen een hogere marktprijs later in het jaar doorverkocht om een deel
van de lopende kosten te dekken.

Gorom Plastic Free
Het project Gorom Plastic Free is gestart in 2019 en liep door tot in 2021 omdat het door
Corona de nodige vertraging had opgelopen. Het doel van project was om de stad leefbaar
te maken en een afval opruimdienst op te zetten. Dit is door de instroom van duizenden
ontheemde personen onder druk komen te staan. Gelukkig zijn er wel stappen gezet. Elke
week wordt de markt schoongemaakt en er worden periodiek schoonmaakacties
georganiseerd. Er blijkt ook heel wat ondernemerschap uit het project te zijn voortgekomen.
De karren en de ezels die aangeschaft zijn voor dit project worden door jongeren gebruikt
om afval op te halen bij bewoners tegen een vergoeding. Stichting Wilde Ganzen heeft het
eindverslag van het project goedgekeurd.

Toekomstplannen
Alhoewel er geen nieuw project is gestart in 2021 zijn we druk bezig geweest om
toekomstplannen te maken. We delen samen met onze lokale partner ADR de visie dat al
onze projecten een duurzaam karakter moeten hebben zodat ook het land in de toekomst
hier baat bij kan hebben. Klimaatadaptatie is het sleutelwoord. De kaalslag van de regio
baart ons grote zorgen. Vandaar dat wij de tuinbouw willen combineren met boomaanplant
volgens de agro-ecologische methode. Wij denken dat door toepassing van agroforesterie,
als onderdeel van deze methode, er drie slagen in één keer gemaakt kunnen worden: de
voedselzekerheid verbetert, het inkomen van de tuinbouwers stijgt en de bomen zorgen
voor een verbetering van klimaat en bodem. Voor de toekomst willen wij ons hierop blijven
focussen en fondsen blijven werven. We hebben goede hoop dat in 2022 een agroforesterie
project van start kan gaan. Om meer bekendheid te geven aan dit thema hebben wij in 2021
samen met onze partner het initiatief genomen om een korte film te laten maken door
Seydou Samba Touré, een bekende lokale regisseur die eerder voor ons films heeft gemaakt.
Hiermee willen wij op scholen voorlichting geven en fondsen werven voor onze toekomstige
agroforesterie projecten. De film zal in 2022 getoond kunnen worden. ADR oriënteert zich
daarnaast op een tweede vestiging in Ziniaré in de provincie Oubritenga. Dit ligt 35 km ten
noorden van Ougadougou. Dit is een veilig gebied waar ook veel ontheemde gezinnen uit
het noorden zich vestigen. Hopelijk kan vanuit deze veilige regio weer volop gewerkt worden
aan een betere toekomst voor de bevolking!

Zaailingen voor boomaanplant. Uienopslag op het erf van ADR.

Algemene informatie Steun voor Oudalan
Stichting Steun voor Oudalan is opgericht om vanuit solidariteit een bijdrage te leveren aan
het welzijn van mensen in de Sahel in Burkina Faso. 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.
Ook heeft Stichting Wilde Ganzen ons weer gesteund met advies.
In 2021 hebben wij een mooi bedrag mogen ontvangen van de Franse organisatie Fonds de
Dotation Pierre Rabhi. Wijlen Pierre Rabhi is de grondlegger van de agro-ecologie, de
duurzame landbouwmethode die wij helemaal omarmen. Ooit begon hij zijn activiteiten in
de stad Gorom-Gorom, begin jaren 80.
Sinds enkele jaren mogen we ook jaarlijks rekenen op een substantiële bijdrage van het
bedrijf Transfer Solutions uit Leerdam. Ook dank voor de jaarlijkse financiële bijdrage vanuit
het lesprogramma Don’t Waste My World, een programma op het gebied van
duurzaamheidseducatie voortgekomen uit onze activiteiten en onze samenwerking met de
mensen in Burkina Faso. Al deze positieve bijdragen hebben ervoor gezorgd dat we ook
afgelopen jaar de bevolking van Gorom-Gorom konden blijven steunen, juist nu vele
organisaties zich terugtrekken. Ook namens Association Dagnal Roobe bedanken wij
iedereen die ons een warm hart toe draagt.

Bestuur
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Diana Rusch
Secretaris: Cheryl van Kempen
Penningmeester: Carmen Nicolaï
Algemeen bestuurslid: Saskia Ernens
Adres: Jacob van Ruisdaelstraat 49, 3583 CB, Utrecht.
Bankrekening: NL22TRIO0777871645 (Triodos bank)
Donaties kunnen worden overgemaakt ten name van Steun voor Oudalan te Markenbinnen.
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 Traverse-experts. www.traverse-experts.com. Kvk: 30245077.
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Balans per 31 DECEMBER
AKTIEF
Liquide middelen
Triodos

2021

Vermogen
Algemene reserve
Resultaat boekjaar

1.046

788

PASSIEF

2020

788

1.046

788

1.046

2021

2021

951
(258)

220
731
693

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

-

951
-

95

95
95

95

788

1.046
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2021

2020

Baten:
Bijdragen Don't waste my world

-

8.000

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

-

6.000
3.012

Bijdragen AFOS (Corona steunpakket)

-

2.150

4.528

-

763

-

Bijdragen Tuinbouw Gorom-Gorom
Bijdragen film agroforesterie
Donatie AIDE FDD PIERRE RABHI
Donaties particulieren

1.000
730

5.124

7.021

24.287

Lasten:
Betalingen Don't waste my world

-

8.039

Betalingen Wilde Ganzen (revsie waterpompen)

-

10.063

Betalingen Wilde Ganzen (Corona steunpakket)

-

3.126

Betalingen Association Dagnal Roobe (bomenplantdag)

-

2.150

4.750

-

Betalingen Gorom Plastic Free

900

-

Betalingen film agroforesterie

1.263

-

Betalingen Tuinbouw Gorom-Gorom

Bankkosten
Lidmaatschappen

Resultaat

306
60

179
-

7.279

23.556

-258

731

