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Voortgang samenwerking en projecten 
 
Ongeveer een jaar geleden heb ik u bijgepraat over de samenwerking 
met Burkina Faso. Ik vertelde toen dat we afscheid hadden genomen 
van FBS, onze vertegenwoordiging in Ouagadougou. Op zoek naar een 
nieuwe partner hebben we toen een contract met een opzegtermijn van 
een jaar gesloten met “le Tisserin”. Een opzegtermijn van een jaar, 
overigens van beide kanten omdat we ons niet wilden binden voor 
langere termijn gezien onze recente ervaringen.  
 
We hebben in dat jaar samen met hen een viertal projecten opgestart.  
Twee daarvan zijn afgesloten en we wachten op de eindrapportage. Het 
derde project wordt binnenkort opgestart. 
 
De uitvoering van het vierde project, irrigatie van tuinen van de 
groupement Yanyéma in Fada, is na een moeizame start nu in volle 
gang. Er was sprake van een moeizame start o.a. omdat er met veel 
partijen overlegd moest worden. 
Die partijen, het ministerie van Landbouw in Burkina, Le Tisserin, 
Yanyéma, Wilde Ganzen, ZWO en Michiel Löffler, geitenboer uit 
Frankrijk en beschermheer van Yanyéma, zaten niet altijd op één lijn. In 
een dergelijk proces is het van belang om flexibel maar wel doelgericht 
met alle partijen tot een akkoord te komen. Het organiseren en 
begeleiden van dit proces was de taak van Le Tisserin, reden ook 
waarom we met hen in zee waren gegaan. Echter gaande het proces 
bleek dat de directeur van Le Tisserin, de heer Hamidou, zich nogal 
formeel opstelde. Bovendien bleek het vermogen om te delegeren niet 
zijn sterkste kant. Dit laatste was echt nodig omdat de heer Hamidou als 
ambtenaar bij de Burkinese overheid alleen in het weekend beschikbaar 
was. Waar de opstart al stroef verliep werden ook in het verdere verloop 
van de uitvoering steeds weer nieuwe problemen van louter 
administratieve aard opgeworpen door Le Tisserin. Na een tijdje 
voortsukkelen op deze manier heeft Le Tisserin zich eenzijdig 
teruggetrokken uit dit project. 
ZWO heeft daarop besloten dat het project zal worden afgemaakt onder 
onze directe verantwoordelijkheid. Le Tisserin zal overigens de drie 
andere projecten gewoon afwerken. 

 
Na een jaar hebben we dus het contract met Le Tisserin niet verlengd. 
Tevens heeft ZWO besloten om projecten niet meer via de Stichting 
Samenwerking Geldrop Burkina Faso te laten lopen, maar ze weer in 
eigen beheer uit te gaan voeren. Alleen de Parrainage gebeurt nog 
onder beheer van de Stichting. 
De evaluatie en eindrapportage van het project in Fada zullen nu door 
ons zelf en met medewerking van Michiel Löffler gedaan worden. 
Michiel brengt in december van dit jaar een bezoek aan het project, en 
Simon van der Maal en ik zullen in januari naar Fada gaan. E.e.a. is in 
nauw overleg met de Wilde Ganzen gegaan. 
 
Sinds de beëindiging van het contract hebben we drie nieuwe projecten 
opgestart, te weten een kippenfarm in het dorp Goué, een 
opleidingsproject in Koklogho en ondersteuning van een opvang voor 
weeskinderen in de hoofdstad Ouagadougou. Ook deze projecten zullen 
door Simon en mij bezocht gaan worden in januari. Volgend jaar zullen 
wij uitgebreid verslag doen van ons bezoek en van de projectvoortgang. 
 
Inmiddels zijn er binnen ZWO enkele personele wijzigingen. Ans Freriks 
heeft na jarenlange enthousiaste inzet, waarvoor zeer veel dank, 
besloten om te stoppen met het werk voor ZWO. Marjon Worst, onze 
penningmeester, vindt dat zij zich nuttiger kan maken dan in haar 
penningmeesterrol. Ze gaat zich binnen ZWO met andere taken 
bezighouden. Als nieuwe penningmeester begroeten we de heer 
Fernand van Veldhuizen.  
 
Ondanks al deze verwikkelingen slagen we er aardig in om ons 
banksaldo zo laag mogelijk te houden. Hoe lager het saldo immers des 
te meer projecten in uitvoering. 
 
Namens ZWO, 
Piet Bakker  
 
 
 
 
 



 
PROJECTEN 
 
In de afgelopen tijd hebben we een drietal projecten kunnen indienen bij 
Wilde Ganzen. 
 
20 kippenfokken door vrouwen in Goué. Dit project is deels nieuw en 
deels reeds bestaand. Omdat de eerste 10 kippenfarmpjes niet 
helemaal aan de eisen voldeden is er met behulp van een deskundige 
van het ministerie een verbeterde opzet gemaakt. In het nu gestarte 
project worden de eerste 10 opgeknapt en worden er nog 10 nieuwe 
kippenfokkerijtjes gebouwd. Hierdoor kunnen 20 vrouwen zonder 
inkomen wel inkomen gaan genereren. Daarmee kunnen ze hun gezin 
onderhouden en hun kinderen naar school laten gaan. Uit de winst 
zullen voor andere vrouwen in het dorp ook kippenfokkerijtjes gebouwd 
worden. Aangezien Goué niet ver van de hoofdstad Ouagadougou ligt is 
er voldoende afzetmarkt, zowel voor de eieren als voor de kippen. Dit 
project is medegefinancierd door Wilde Ganzen. Totale kosten 15.000 
euro. Het geld is reeds overgemaakt. 
 
Een tweede project wil plattelandsjongeren een beroep leren. Zij 
krijgen een opleiding in metaalbewerking, zoals lassen, knippen, buigen, 
etc. In de opleiding gaan ze landbouwgereedschappen maken. Ze 
krijgen ook onderricht in ondernemerschap, opdat ze na hun opleiding 
een eigen bedrijfje kunnen beginnen. Met deze opleiding wordt 
voorkomen dat jongeren wegtrekken van het platteland met het risico 
dat ze in de criminaliteit terecht komen in de grote steden. De lokale 
boeren kunnen hun gereedschappen lokaal laten maken en repareren. 
Zo snijdt het mes dus aan meerdere kanten. Ook dit project wordt 
medegefinancierd door Wilde ganzen. Totale kosten zijn 15.000 euro. 
Ook dit geld is reeds overgemaakt. 
Een derde project betreft de opvang en terugkeer van straatkinderen 
naar de maatschappij. Er wordt opleiding gegeven in weven, breien, 
stoffen verven, kippen fokken. Daarnaast wordt er via drama en muziek 
maken ook gewerkt aan verwerking van negatieve ervaringen en 
mentale weerbaarheid. Een deel van de kinderen, meestal wezen of 
half-wezen verblijven op het centrum. Anderen leven bij een familie. We 
hebben al eerder met deze organisatie gewerkt. De leider is Robert 
Ilboudo, die vroeger een drietal jaren in Nederland gewoond heeft, maar 

is teruggekeerd, wegens heimwee.  Door dit project worden 20 vrouwen, 
25 meisjes, 5 mannen en 15 jongens geholpen. Omdat Wilde ganzen 
het beleid heeft geen instellingen te ondersteunen, die wezen opvangen 
heeft ZWO besloten dit project geheel zelf te financieren. Totale kosten 
12.500 euro. Het geld is eind november over gemaakt. 
 
Voor alle drie de genoemde projecten is de voorwaarde dat men iedere 
2 maanden rapporteert over de voortgang en kopieën stuurt van de 
uitgaven. Er is een Excel-overzicht per project gemaakt dat men kan 
gebruiken voor de rapportage. 
 
In januari 2018 zullen Piet Bakker en Simon v.d. Maal naar Burkina 
Faso gaan om de projecten te bezoeken. Ook de reeds in 2017 
afgeronde projecten zullen zij bezoeken en daarover rapporteren. 
 
Simon v.d. Maal 

 
 

Change the Game 
 
Afgelopen juli heb ik een cursus meegedaan, die Change the Game 
heet en wordt gegeven door Wilde Ganzen. 
 
In deze cursus draait het om het meer betrekken van de partner in 

een ontwikkelingsland bij het bijeenbrengen van fondsen voor 

lokale projecten. 

 

Voor veel ontwikkelingslanden en projecten komt het geld uit het 

Westen. Change the Game wil de spelregels veranderen door ook de 

lokale mensen in te schakelen. Momenteel lopen in diverse landen 

cursussen om lokale mensen op te leiden. Ook ZWO heeft 3 partners 

aangemeld voor deze cursus, te weten Comité Baoré solidarité, 

association Sinignansigi en Losani. Bij het comité Baoré solidarité 

hoort het project van de plattelandsjongeren, bij association 

Sinignansigi hoort het project opleiden van straatkinderen en bij 

Losani hoort het project van de kippenfokkerijtjes in Goué. De eerste 



 
reacties van onze deelnemers zijn zeer positief. Hopelijk zien we in de 

toekomst dat aangevraagde projecten deels door lokale 

fondsenwerving worden ondersteund. 
 
 

Simon v.d. Maal 

 
 

Bericht van de Stichting Samenwerking Geldrop Burkina 
Faso 

 
In de loop van het jaar werd besloten om de ontwikkelingsprojecten 
volledig via ZWO te laten lopen.  De  parrainage en een beperkt aantal 
andere zaken blijven wel bij de stichting. De contacten tussen de 
scholen in Nederland met scholen in Burkina Faso verliepen de 
afgelopen jaren erg stroef met name omdat de scholen hier er de 
voorkeur aan gaven om andere projecten te omarmen. Hierom en ook 
om gezondheidsredenen heeft Lucy Hermsen besloten om het werk 
voor Burkina Faso op een laag pitje te zetten en uit het bestuur van de 
stichting te stappen. Wij zijn Lucy zeer erkentelijk voor al het werk dat ze 
al die jaren met volle overgave heeft gedaan zoals het bezoeken en 
enthousiasmeren van de scholen hier en in Burkina Faso.   
Daarnaast hebben ook Theo en Nolly Foliant besloten om de 
bestuurswerkzaamheden voor de stichting te beëindigen. Zij zijn een 
aantal jaren respectievelijk penningmeester en secretaris van de 
stichting geweest. Als financieel specialist heeft Theo een uitvoerige 
boekhouding opgezet voor de stichting en bovendien mij in mijn eerste 
jaar als penningmeester van de diaconie begeleid. Daarvoor zijn wij hem 
erg dankbaar. Gelukkig blijft hij wel beschikbaar voor de boekhouding 
terwijl Marius van Brugge de eindverantwoordelijkheid heeft als nieuwe 
penningmeester. Nolly heeft zich als een bekwaam secretaris ontpopt 
maar was ook samen met Lucy en Ans de drijvende kracht achter de 
verkooptafel. Ook daarvoor onze dank.  
 
Namens de stichting, 
Arend Bolt 
 

PARRAINAGE, een eindeloos project 
 
Eindeloos, omdat er in Burkina Faso altijd kinderen zijn die het zonder 
een beetje hulp niet redden. 
Eindeloos, omdat u en wij er mee willen doorgaan zolang het kan. 
Eindeloos, dat maakt dit  project zo verschillend van wat we daarnaast 
altijd gedaan hebben: aanvragen beoordelen, goedkeuren, laten 
uitvoeren en afsluiten. En het is gewoon leuk om ermee bezig te zijn. 
 
We zijn nu bijna 7 jaar bezig. Bij de start, in  2011, gingen wij er van uit 
dat we kinderen gingen ondersteunen voor 6 jaar basisonderwijs. Dat 
hadden we niet helemaal goed ingeschat. Al vrij snel kregen we 
signalen dat we absoluut niet moeten stoppen als kinderen de 
basisschool verlaten. Wel goed in de strijd tegen analfabetisme, maar 
de kans op werk nihil. 
Dus hebben wij ook de vraag om (minimaal) 6 jaar mee te doen steeds 
minder gesteld en vervangen door het verzoek zo lang mogelijk deel te 
nemen en, als u onverhoopt wilt of moet stoppen, dit tijdig te laten 
weten. Wij zoeken dan voor dat kind een nieuwe sponsor.  
 
Intussen moeten we ook het woord “kind” wat ruimer zien. We hebben 
er nu twee op de universiteit!! We mogen best aannemen dat uw 
steuntje in de rug er aan bijgedragen heeft dat ze zover gekomen zijn. 
 
De omvang van het project is momenteel stabiel. Enkele deelnemers 
zijn gestopt maar er zijn ook nieuwe aanmeldingen. Twee sponsors, 
samen goed voor 6 kinderen, zijn overleden. Daarnaast zijn er leerlingen 
van school gegaan, soms tussentijds door bijvoorbeeld verhuizing, of 
door doorstroming naar een school waarmee we geen contact hebben. 
Maar gelukkig ook dikwijls door voltooiing van een  middelbare 
opleiding. 
Nieuw is de deelname van ernstig gehandicapte kinderen. Een aantal 
moeders van deze kinderen hebben al eerder een stichting opgericht 
waarin zij activiteiten ondernemen om zoveel mogelijk in hun 
levensonderhoud te voorzien. Een probleem was en is het onderwijs 
aan de kinderen en de extra kosten dat het met zich meebrengt. Ons is 
dringend verzocht een aantal van gen in ons programma op te nemen. 
Dat hebben we gedaan en zijn gestart met 8 kinderen. We zijn benieuwd 



 
hoe het gaat lopen. Een deel van deze kinderen heeft eerder nog geen 
enkel onderwijs gehad. Een van hen wordt gesponsord door het koor 
Melodia uit de opbrengst van de collecte na het kerstconcert van 2016. 
Dat was alweer hun derde kind en het ziet er naar uit dat een vierde op 
komst is na het concert van 2017 ! Wie en van welke school wordt nog 
nader bepaald.  
Nog even enkele praktisch zaken. Piet Bakker en Simon v.d. Maal gaan 
in januari naar Burkina. We hopen dat het mogelijk is nog wat 
aanvullende foto's van kinderen te maken. En als er vragen zijn om mee 
te nemen naar Burkina, graag naar onderstaand mailadres. 
 
Geen enkel project is vrij van bijkomende kosten. Bij het parrainage-
project zijn dat bijvoorbeeld reiskosten om tweemaal per seizoen de 
scholen te bezoeken. Bij een “eindig” project zit dat verwerkt in de 
begroting, maar in dit geval hebben wij beloofd dat uw bijdrage van € 40 
per kind geheel aan dat kind ten goede komt en daar willen wij niet aan 
tornen. Ook willen wij uw bijdrage niet verhogen. Er is nog een kleine 
reserve, maar die is eigenlijk bedoeld om  een leerling, die even zonder 
sponsor zit, op te vangen. We krijgen wel iets uit de algemene middelen, 
maar wie zich geroepen voelt om iets bij te dragen aan het 
reservepotje…,vast hartelijk dank. 
 
Namens de Stichting Samenwerking Geldrop-Burkina Faso 
Marius van Brugge 
 

marius@vanbrugge.net 
 
bank: 
NL77RABO 0159 7399 18 t.n.v. St. Burkina Faso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarom is het in Burkina Faso in Afrika altijd zo heet? 
 
Deze vraag was een van de vragen die de kinderen ons stelden, nadat 
Simon en ik in groep 3 en 4 van basisschool de Branding mochten 
komen vertellen over Burkina Faso. De vroegere basisschool het Anker 
en basisschool de Bron hebben beide een school in Burkina Faso waar 
ze contact mee hebben. In de plaats Singa en Cargo in de regio 
Zimtanga in het noorden van Burkina liggen deze scholen. 
Het is altijd leuk de kinderen weer eens te kunnen vertellen hoe het met 
de scholen gaat. 
We hebben samen met de kinderen gekeken naar “een dag uit het leven 
van een kind in Nederland, maar ook een dag uit het leven van kinderen 
in Burkina.” 
Wat zijn de overeenkomsten, maar ook wat zijn de verschillen? 
Bovendien wilden we laten zien hoe belangrijk de aanwezigheid van 
schoon water is. 
 
Hoe ziet jullie huis eruit, waar slaap je en wat zijn de eerste dingen die je 
doet als je wakker wordt? Het gemak waarmee je ’s morgens onder de 
douche stapt, wat drinkt, tanden poetst etc. is natuurlijk heel gewoon. 
Maar als je vertelt dat kinderen in Burkina eerst een hele wandeling 
moeten maken om bij de put water te gaan halen en ik laat ze daarvan 
digitale foto’s zien en ze mogen voelen aan een echte rubber waterzak, 
beseffen ze dat die kinderen een leven hebben wat toch wel iets 
moeilijker is dan dat van hen. 
 
Toiletbezoek bij jou thuis of achter het huis in de struiken je behoefte 
doen is natuurlijk ook iets om over na te denken…..ook wat betreft 
hygiëne…. 
 
Hier met de auto of fiets naar school of zoals in Burkina een uurtje 
samen met vriendjes op blote voeten of slippertjes naar school lopen. 
Het verschil in eten, vaak te weinig en eenzijdig, maar wel een warme 
maaltijd op school gemaakt door de moeders.  En ná schooltijd weer 
lopend naar huis, wéer water halen en helpen op het land voordat je 
kunt gaan spelen. 
 
Het spelen? Wat doe jij als je na schooltijd gaat spelen? 

mailto:marius@vanbrugge.net


 
Jammer genoeg zeiden veel kinderen gamen-ipad of tv kijken, en maar 
enkele : buiten spelen. 
We lieten zien met wat voor speelgoed ze spelen, hoe creatief ze zijn 
om van afvalproducten speelgoed te maken. Leuk om er de nodige 
foto’s- die ik op de reizen naar Burkina Faso heb gemaakt – te kunnen 
laten zien op de digitale schoolborden: vrolijke kinderen, uitgelaten en 
schattig; precies dezelfde kinderen als hier. 
 
Ze stelden goede vragen, waaruit bleek dat ze geïnteresseerd waren en 
goed hadden geluisterd. 
Onze hoop is dat als ze ’s morgens opstaan en de kraan opendraaien, 
éventjes nadenken over datgene waar we het over hebben gehad, een 
beetje bewustwording  kan niet vroeg genoeg beginnen! 
 
Leerkrachten van de BS de Branding, 
Bedankt voor het geven van de gelegenheid om iets te komen vertellen 
over Burkina Faso en kinderen: bedankt voor jullie aandacht! 
 
Lucy Hermsen – Jacobs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


