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Missie
De Stichting Faso is op 12-10-2001 opgericht en is gevestigd in Woerden.
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Stichting Faso zet zich in voor ontwikkeling in Burkina Faso, West Afrika. De missie van de
stichting is het ondersteunen van lokale initiatieven ter bevordering van de economische en
sociaal-maatschappelijke situatie. Onderwijs, deskundigheidsvergroting en
ondernemerschap spelen een belangrijke rol.
Dit alles ter verbetering van de bestaanszekerheid van de bevolking van Burkina Faso.
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Verslag van het Bestuur
Bestuur
Bestuurssamenstelling
Het bestuur van Stichting Faso, gevestigd te Woerden, bestaat uit de volgende leden:
Cees Boekelo – Voorzitter
Pieter Hagendijk – Secretaris
Jan Jaap van Kampen – Penningmeester
In het verslagjaar 2015 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de personele
samenstelling van het bestuur.

Vrijwilligers:
Voor PR en daarbinnen de Social Media, heeft Cheryl van Kempen onmisbaar werk gedaan.

Bijeenkomsten:
Het bestuur heeft gedurende het boekjaar 5 maal vergaderd. Daarnaast hebben de voorzitter
en de secretaris enige malen voortgangsoverleg gehad. Belangrijkste onderwerpen van
gesprek waren: Uitvoering Project “Community Development & Empowerment Midebdo”

Doelstelling van de stichting
Stichting Faso zet zich in voor ontwikkeling in Burkina Faso, West Afrika. De missie, in het
algemeen, van de stichting is het ondersteunen van lokale initiatieven ter bevordering van de
economische en sociaal-maatschappelijke situatie. Onderwijs en ondernemerschap spelen
een belangrijke rol. Dit ter verbetering van de bestaanszekerheid van de bevolking van
Burkina Faso.
Stichting Faso richt zich meer specifiek op de bewoners in de gemeente Midebdo – die uit 52
dorpjes bestaat - in het uiterst zuidelijke puntje van het land.
Speerpunten daarbij zijn Onderwijs, Deskundigheidsvergroting en Ondernemerschap.
Stichting Faso stelt zich ook als doel om de lokale economische activiteiten te versterken:
diverse ondernemers in de regio en in het land hebben baat bij de activiteiten van Stichting
Faso doordat zij de door SF gefacliteerde projecten uitvoeren of doordat materialen en
producten worden ingekocht.
Stichting Faso heeft tenslotte als doel om de officiële instanties en instituties (zoals
gemeentelijke overheid, onderwijsinspecties, enz.) te versterken door altijd langs die formele,
officiële lijnen te werken en hun werk te versterken.

Governance
Stichting Faso kent in Nederland een bestuur dat haar taken onbezoldigd uitvoert. Het
bestuur wordt ondersteund door vrijwilligers en, bij gelegenheid, scholieren. In Nederland
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wordt geld ingezameld door fondswerving, subsidie, sponsoring en/of ontvangst van donaties
en giften. Stichting Faso streeft ernaar om 100% van de donaties ten goede te laten komen
aan ontwikkelingsprojecten en personen in Burkina Faso. Sinds 2013 hebben we, zoals
hierboven al aangegeven, rechtstreeks contact met het gemeentebestuur, i.c. de burgemeester
van Midebdo, met schoolinspecties en met de prefect. Met hen stemmen we de projecten die
door de stichting ondersteund worden af. Daarnaast hebben we diverse onafhankelijke
adviseurs die ons adviseren over de voortgang van de projecten van de stichting.
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Verslag over de gang van zaken in 2015
Algemeen
Het jaar 2015 is een goed en succesvol jaar geworden voor de samenwerking Midebdo ~
Stichting Faso. In dit jaar is Fase 1 van het project “Development & Empowerment Midebdo”
geheel gerealiseerd. Het totaal van de projectonderdelen bedroeg iets minder dan € 60.000,
waarvan € 50.000 binnen de projectaanvraag bij EDUKANS / Impulsis
Er is verslag gedaan van het project aan EDUKANS / Impulsis en dat verslag is goedgekeurd.

Gerealiseerd
Inspectie lager onderwijs:
In overzicht: gefaciliteerd is de aanleg van elektriciteit in het (nieuwe) gebouw van de
inspectie Basisonderwijs en de aanschaf van ICT-materialen; er zijn trainingen aan leraren en
directeuren van de basisscholen in gemeente Midebdo mogelijk gemaakt; verder is de
voorbereiding op de Eindtoets van basisschoolleerlingen uit de hoogste klassen /(d.m.v. de
zg. “Examens blancs”) mogelijk gemaakt.
Meer in detail:
De volgende trainingen zijn gegeven:
- Training ‘Reken- / wiskundeonderwijs’
- Training omgaan met ‘Combiklassen’
- ICT-training
directeuren van basisscholen en team van de inspectie
We denken dat de trainingen zéér betekenisvol zijn geweest voor de ontwikkeling van
het onderwijs in Midebdo.
De inspectie heeft aangeschaft:
- Een smartphone voor de inspecteur waarmee de communicatie met SF werd
gefaciliteerd
- Laptop en printer/fotokopieerapparaat
- (via ons:) 6 tablets om hen in contact te brengen met de nieuwste technologie en
voor trainingsdoeleinden
Voorbereiding van leerlingen van de hoogste klassen van de basisscholen voor hun
Eindexamen / Toelatingsexamen tot de Middelbare school
- Deze toetsen zijn extreem belangrijk omdat op basis van de uitkomst ervan wordt
beoordeeld of een leerling al of niet wordt toegelaten tot de middelbare school
- Aan de leerlingen zijn 2 ‘proeftoetsen’ aangeboden
Het slagingspercentage in Midebdo was in eerdere jaren extreem laag( tussen de 20
en 30%); in het eerste jaar dat we het afnemen van ‘proeftoetsen’ gefaciliteerd hebben
was het succes fenomenaal: rond de 70%.
Het jaar 2015 was nog steeds succesvol: 64,45%
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Waterpompen
In twee dorpjes, Tilampira en Bouloumpéra in de Commune Midebdo, waar nog géén
waterpomp aanwezig was, is een waterpomp van het type “Pompe Volante” aangelegd.
Voorts zijn elders een drietal kapotte waterpompen gerepareerd.
In overzicht:
- Er is een nieuwe waterpomp aangelegd in Tilampéra
- Een oudere, kapotte waterpomp in Bonkosséra is gerepareerd
- 2 Oudere, kapotte waterpompen in Midebdo zijn gerepareerd
- In de betreffende dorpjes is voorlichting gegeven over ‘WatSan’, hygiënische
omstandigheden bij gebruik water
- Er zijn beheerscomités in de dorpjes (gevormd of al aanwezig)

Voortgezet onderwijs
Voor de middelbare school ‘Lycée Departemental de Midebdo zijn:
- Voor alle leraren lampen met een zonnepaneel aangeschaft (’s avonds kunnen werken
zonder zaklantaarn…!)
- Sportmaterialen aangeschaft en er is een begin gemaakt met de inrichting van het
sportveld (dit was tot nu toe slechts een kaal terrein waarvan alleen het onkruid en
de stenen waren weggehaald)
- Onderwijsmaterialen voor het vak ‘Science’ (Natuur-/Scheikunde) aangeschaft.

Werkgelegenheid: jongeren – microkredieten; financiering opleiding
-

Een microkrediet verstrekt (onder (getekende) verantwoordelijkheid van het
gemeentebestuur) aan:
o een (jonge) ondernemer (bromfietsen- /motorenreparatie) die daarmee
onderdelen en gereedschappen kon aanschaffen zodat hij een volwaardige
shop kon opzetten
o een (jonge) agrariër die daarmee kunstmest kon aanschaffen waardoor hij
bovendien inkomsten kon genereren door het op de markt brengen van
zijn meeropbrengst
- Aan één van onze vertrouwenspersonen is een bedrag gegeven waarmee hij een
opleiding kon volgen – dit was erg nodig omdat zijn baan door reorganisaties op
de tocht was komen te staan.

Gezondheidszorg
Voor de lokale “kliniek” / gezondheidspost, zijn aangeschaft:
- Nieuwe matrassen (een enorme verbetering)
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Effecten
We hebben veel mensen bereikt met dit project! In directe zin: 1800 tot 2000 mensen
profiteerden van de verschillende onderdelen van dit project. In indirecte zin: ruim 4000
inwoners van Gemeente Midebdo hebben voordeel bij de gerealiseerde projectonderdelen
(bijvoorbeeld door het faciliteren van de inspectie voor het lager onderwijs, waardoor het
niveau in alle basisscholen van het departement Midebdo omhoog zal gaan) .
Zo hebben bij de Inspectie van het lager onderwijs:
- Training ‘Rekenonderwijs’
54 leraren (inclusief directeuren)
- Training ‘Combiklassen’
17 (adjunct-)directeuren
- ICT-training
17 (adjunct-)directeuren
- ICT-training
het gehele team van de inspectie
- Elektriciteit Inspectie-gebouw
team inspectie in indirect alle
basisscholen
Door de nieuwe of gerepareerde waterpompen hebben meer dan 2000 mannen en vrouwen
en ongeveer 700 basisschoolkinderen toegang tot schoon drinkwater gekregen
Bij het Voortgezet onderwijs heeft het gehele lerarencorps en hebben indirect alle 850
leerlingen geprofiteerd van de investeringen.
In de Gezondheidszorg (het lokale ‘CSPS) zullen honderden patiënten, in de loop van de tijd,
profijt hebben van de nieuwe matrassen.
.
De resultaten van de 2 microkredietprojecten waren in beide gevallen heel positief:
de bromfiets-/motorreparateur heeft nu een echte ‘zaak’ kunnen opbouwen;
de begunstigde van het landbouw microkrediet had een ongelooflijke opbrengst van 18
zakken mais – waarvan hij een gedeelte kon verkopen en waardoor hij inkomsten kon
genereren.

Procedures, aansturing en contrôle
De nieuwe werkstructuren en procedures, waarbij de officiële instanties opdrachtgever en
controleur zijn, en een ‘Comité de Controle’ namens Stichting Faso toezicht houdt op de
voortgang en de resultaten, hebben goed gefunctioneerd.
Als voorbeeld beschrijven we hier de procedures bij de bouw / reparatie van de waterpompen
1. Definitieve keuze van dorpjes / basisscholen door de gemeenteraad
2. De gemeente schrijft een ‘Appel d’offres’ uit: een oproep aan aannemers om zich in te
schrijven voor dit (aanbestedings)project.
3. Er wordt een voorlopige keuze gemaakt en die is ter goedkeuring voorgelegd aan het
Comité de Contrôle
4. Na goedkeuring door het CdC en vervolgens door Stichting Faso volgt de gunning en
de opdracht door gemeente Midebdo
a. Bij ‘niet goedkeuring’ volgt overleg waarna de procedure wordt
hernomen vanaf 4.
5. De uitvoering wordt aangestuurd vanuit het gemeentehuis en gemonitord door het
Comité de Controle
6. Het CdC geeft op regelmatige basis feedback aan SF over de voortgang – qua
werkzaamheden en ook financiële afhandeling
a. Als er problemen gemeld worden dan neemt SF contact op met het
gemeentehuis
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7. Het CdC doet een eindcontrole en meldt dat aan SF

Vergelijkbare procedures waren afgesproken met Inspectie en de Gezondheidspost.

Evaluatie van de procedures
In het algemeen is alles gerealiseerd langs de lijnen van de afgesproken procedures. Doordat
het Gemeentebestuur (na het vertrek van oud-president Compaore) was vervangen door een
tijdelijke ‘Orvergangsaad’ was er overlap tussen die Raad en het Comité de Controle. Dit is
door alle partijen goed begrepen en er is zorgvuldig gehandeld.
De afgesproken aan- en deelbetalingen zijn volgens schema uitgevoerd; alleen de laatste
betaling aan het bedrijf dat de waterpompen heeft gebouwd is te vroeg uitbetaald.

Evaluatie van het functioneren van het Comité de Contrôle
Het CdC heeft twee ‘evaluatie-bijeenkomsten’ gehouden (na de eerste heeft SF een aantal
vragen aan het comité gesteld en die zijn in een tweede vergadering besproken). De
leerpunten die zo verwoord werden zijn:
• Het CdC moet vaker bijeenkomen
• De verslaglegging moet door de secretaris gedaan worden en niet door erelid, dhr.
Koko MOMO
• De verhouding tussen het CdC en onze coördinator Mesmin KAMBIRÉ was goed
beschreven maar moet voor de toekomst kritisch worden bekeken
• Het CdC constateerde dat ze onvoldoende deskundigheid hebben om effectief de
kwaliteit van de werkzaamheden te kunnen beoordelen
o BESLUIT: voortaan zal het CdC, ten laste van projectgelden, een externe
deskundige inhuren om de kwaliteit van de werkzaamheden goed te
beoordelen

PR
In 2015 zijn, afgezien van het verzenden van enkele nieuwsbrieven, geen bijzondere
activiteiten in het kader van PR gedaan.

Fondswerving
In 2015 zijn geen aparte acties voor fondswerving gedaan.
We zijn bijzonder blij met de giften en donaties die, eenmalig of maandelijks, zijn
binnengekomen en die de voortgang van ons werk mogelijk maken.

Woerden, 30 juni 2016
Namens het bestuur,

Cees Boekelo
Voorzitter
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