
 
 

 
 
Beleidsplan Stichting Steun voor Oudalan 2022-2024 

Inleiding 

Stichting Steun voor Oudalan is opgericht in 2016 met als doel het 
financieel mogelijk maken van ontwikkelingsprojecten in de provincie 
Oudalan, in het noorden van Burkina Faso. De bevolking van Oudalan 
kampt al jaren met grote armoede, watertekort en ernstige 
voedselschaarste. De mensen op het platteland moeten leven van 
één oogst per jaar die afhankelijk is van regenval tijdens de periode juli-
september. De regenval is vaak onberekenbaar. Droogte, overstromingen, 
uitputting van de grond maken dat de oogsten vaak slecht zijn.  

Daarnaast wordt Burkina Faso – en met name het noorden – de laatste 
jaren steeds vaker door aanslagen opgeschrikt. Vanwege deze politieke 
situatie is Oudalan geïsoleerd geraakt. Veel NGO’s zijn weggetrokken 
omdat ze in de onveilige situatie hun werk niet meer konden verrichten.  

Onze missie op lange termijn 

Stichting Steun voor Oudalan wil helpen op het platteland in Burkina Faso 
de voedselzekerheid te verbeteren en streeft naar een duurzaam inkomen 
voor de bevolking en met name voor plattelandsvrouwen. Tegelijkertijd 
zijn de projecten gericht op ecologisch herstel, vergroening en een 
duurzame toekomst.    

Onze partnerorganisatie 

Om onze missie te realiseren werken we intensief samen met onze 
partner ter plekke Association Dagnal Roobe (ADR). Vanwege de onveilige 
politieke situatie in het noorden is ADR  nu begonnen om ook vanuit een 
tweede vestiging in Ziniaré, in de provincie Oubritenga projecten uit te 
voeren. Ziniaré  ligt 35 km ten noorden van Ougadougou en is een veilig 
gebied waar ook veel ontheemde gezinnen uit het noorden zich vestigen.  

 



Algemeen Doel: 

Duurzame projecten financieel mogelijk maken in Burkina Faso op het 
gebied van voedselzekerheid, water, inkomensvoorziening en 
verduurzaming.  

Subdoelen/uitgangspunten van onze projecten:  

• Vrouwen (en ook mannen) de kans bieden een inkomen te verdienen 

• Agro-ecologische land- en tuinbouw stimuleren 

• Voedselzekerheid verbeteren 

• Toegang tot water faciliteren 

• Sociale cohesie bevorderen door samenwerking van oorspronkelijke 
bewoners en ontheemde gezinnen te stimuleren 

• Een duurzame groene aanpak integreren in alle projecten 

• Investeren in de lokale economie 

• Bevorderen van autonome organisatiestructuren  

 

Dit doel willen wij bereiken door: 

• Samen te werken met de lokale uitvoeringspartner Association 
Dagnal Roobe 

• Fondsen te werven in Nederland en daarbuiten.  

De fondsen worden geworven door donatieverzoeken te doen bij 

• Donateurs 

• Andere (vermogens) stichtingen met vergelijkbare doelstellingen 

• Bedrijven 



• Acties waarbij een specifiek project gesponsord wordt 

Actuele stand van zaken en vooruitblik 

In 2022 zijn 3 hectare tuinbouwgrond in gebruik genomen voor 300 
vrouwen. Hiervoor zijn 3 solar waterpompinstallaties gebouwd. Vrouwen 
verdienen een inkomen gedurende het jaar met agro-ecologische 
tuinbouw.  

In 2023 zal naar verwachting opnieuw op dezelfde manier 3 hectare 
tuinbouwgrond in gebruik genomen worden voor 300 vrouwen inclusief 3 
solar waterpompinstallaties.   

In 2024 zal naar verwachting opnieuw op dezelfde manier 3 hectare 
tuinbouwgrond in gebruik genomen worden voor 300 vrouwen inclusief 3 
solar waterpompinstallaties.   

Jaarverslag en nieuwsbrieven 

Elk jaar wordt er een jaarverslag gemaakt en minimaal twee keer per jaar 
wordt er een nieuwsbrief verzonden naar donateurs en belangstellenden. 
In het jaarverslag staan de gegevens van de bestuursleden. Ook zijn de 
jaarcijfers daar terug te vinden. Stichtingen die projecten steunen krijgen 
op verzoek een verantwoording van de projectmiddelen en een verslag 
over de voortgang van de projecten.    

Vermogensbeheer 

Het vermogensbeheer van de stichting berust bij het bestuur waarbij de 
penningmeester de inkomende middelen beheert en de projectbetalingen 
doet. De middelen worden besteed aan de lopende projecten. De kosten 
die gemaakt worden staan in dienst van de fondsenwerving. Bestuursleden 
doen het werk onbezoldigd.  

 

 

 

 


