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1 Voorwoord 

 

 

De onrust die we in het vorige jaarverslag hebben gemeld en even hebben beschreven, is er 
niet meer. Er is weer een redelijke stabiliteit in het land. 

De controles om het land binnen te komen zijn wel verzwaard. 

 

Het jaar 2016 was op meerdere punten een bijzonder jaar voor onze stichting. 
Uit Burkina Faso komen mooie geluiden van de 135 vrouwen die een druppelirrigatiesysteem 
hebben ontvangen en in gebruik hebben genomen. Twee tot drie keer hebben ze het afgelopen 
jaar kunnen oogsten. Naast het voorzien van eten voor het eigen gezin, het kopen van nieuw 
zaad en mest is er per oogst een leuke winst behaald van gemiddeld € 23,=. Deze opbrengst is 
zeer gewenst voor de gezinnen. 
 
Een mooi resultaat is behaald met de reparatie van de barrage (stuwdam). Er is met man en 
macht gewerkt om die voor het regenseizoen klaar te maken en met succes. Een flink meer is er 
ontstaan tijdens het regenseizoen.  
 
Er is zowel voor de tuinen als de barrage een punt van aandacht gebleven. De oprichting van 
een coöperatie die toeziet op het onderhoud en reservevorming is een moeilijk hoofdstuk waar 
nog veel moet gebeuren. 
 
In Zeewolde zijn in het eerste kwartaal grote acties geweest om de bewoners van ons dorp te 
attenderen op de problemen in Burkina Faso en tevens om fondsen te werven om de projecten 
in Gaongho te financieren. De inzet en de opbrengst was geweldig. 
 
Het heeft ons veel plezier gedaan, we gaan door. 
 
 
Piet Stam 
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2 Doelstelling 

 

Het doel van stichting Zeewolde Werelddorp is tweeledig, te weten: 

 
1 De inwoners van Zeewolde informeren over de leefwijze en leefomstandigheden in het dorp 
   Gaongho (Burkina Faso). 
 
2 Het zoeken naar inkomstenbronnen om met dat geld kleinschalige projecten te ondersteunen die de  
   leefomstandigheden verbeteren op het gebied van onderwijs, voedselzekerheid, watervoorziening en  
   gezondheidszorg. 
 
 

 

 

In Gaongho hebben de dorpjes een 

pomp om het water naar  

boven te halen 

De koeien lopen onder bewaking van 

de jongens los 
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3 Projecten in Gaongho 2016 gerealiseerd 

 

Druppelirrigatie 

Alle toegezegde 135 tuinen zijn nu ingericht met druppelirrigatie en zijn volop in gebruik.  Zoals al eerder is 
gemeld zijn de resultaten een geweldige opsteker voor de betreffende gezinnen. Er is voldoende voedsel 
en daarnaast nog een stukje inkomen door de verkoop van oogst. 

Dianne geeft toelichting na te 

zijn begroet door de vrouwen 

onder de baobabboom. 

 

 

Een  groot 

succes! 
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Verlichting in de kraamkliniek 
In de kraamkliniek is verlichting aangelegd. Zonnepanelen zorgen voor voldoende energie voor deze be-

huizing. 

Het is een verbetering, 

Maar blijft  primitief. 

3 Projecten in Gaongho 2016 gerealiseerd 
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Reparatie stuwdam 

De reparatie van de stuwdam is nog voor het begin van het regenseizoen uitgevoerd. Er is met man en 
macht aan gewerkt, veel mannen uit de verschillende dorpen hebben daarbij meegewerkt. 

De kosten zijn binnen budget gebleven. Na het regenseizoen was er een mooi meer ontstaan. 

Door de hevige regenbuien tijdens het regenseizoen is de dijk ingeklonken en hier en daar zijn verschui-
vingen ontstaan. Dhr. A. Koekoek heeft samen met de aannemer de dijk geïnspecteerd, daarbij is vastge-
steld dat de lichte schade normaal is voor een nieuwe dijk. Voor het volgende regenseizoen worden de 
nodige herstelwerkzaamheden uitgevoerd door en op kosten van de aannemer. 

3 Projecten in Gaongho 2016 gerealiseerd 
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Voedsel voor Wadrego 

Wadrego is een plaatsje (in de Sahara) in het noorden van Burkina Faso. Het werd bedreigd 

door een ernstig voedseltekort. We hebben met onze bijdrage ongeveer 300 mensen uit de 

problemen geholpen. 

3 Projecten in Gaongho 2016 gerealiseerd 
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4 Fondsenwervingsactie 2016 

Met een geweldige inzet, uit alle hoeken van de Zeewoldense bevolking, is er meegewerkt aan 

het welslagen van de door ons geïnitieerde acties. Het doel van deze acties was geld bijeen te 

halen om de reparatie van de stuwdam mogelijk te maken. 

Op de volgende pagina’s een verslag van deze activiteiten. 

Scholen 

Elf Zeewoldense basisscholen hebben met alle kinderen meester en juffen meegewerkt aan de 

actie. Er waren allerlei verschillende activiteiten, van sponsorlopen tot bakken en van schil-

deren tot blikgooien.  
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De Verbeelding 

Onder de vlag van de Verbeelding zijn een aantal verschillende activiteiten georganiseerd. Een 

viertal cursussen zijn met medewerking van de enkele scholen voor de jeugd verzorgd. De 

kunstwerken die door verschillende kinderen werden gemaakt zijn op een veiling aan de man 

gebracht. Ook “Werelddorpdag“  werd door de Verbeelding in samenwerking met Rob van de 

Broek georganiseerd. 

4 Fondsenwervingsactie 2016 
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Jeugdraad 
De jeugdraad van Zeewolde heeft de taak op zich genomen om contact te maken met bedrij-

ven in Zeewolde. Daar hebben zij aangeboden om een werkje voor dat betreffende bedrijf te 

doen, onder voorwaarde dat de financiële vergoeding  naar de Stichting Zeewolde Wereld-

dorp zou worden overgemaakt. 

Rotary Zeewolde 

Enkele leden van de jeugdraad hebben de Rotary Zeewolde benaderd met het verzoek om 

medewerking te verlenen aan het de geldinzameling van Zeewolde Werelddorp. Door de or-

ganisatie en uitwerking van de “Zuiderzeelandloop” hebben ze een mooie bijdrage geleverd. 

 

4 Fondsenwervingsactie 2016 
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Kerken 
Ook de kerken hebben hun steentje bijgedragen aan onze actie. De parochiële charitatieve in-

stelling  van de RK. Kerk “Sterre der Zee” in Zeewolde geeft al enkele jaren zijn medewerking 

aan de werken van Zeewolde Werelddorp. 

De Protestantse kerken Nederland (afd. Zeewolde) 

Particulieren 

Uit particuliere hoek hebben we vele mooie giften ontvangen. 

Opbrengst van de acties 

Scholen                                                           €   15.000,= 

De Verbeelding & Co                                   €      1.200,= 

Rotary / Jeugdraad                                      €      1.250,=    

Jeugdraad                                                      €      5.175,= 

Gemeente Zeewolde                                   €      1.500,= 

Kerken                                                            €      1.000,= 

Particulieren                                                 €         975,= 

Totaal                                                             €     26.000,= 

 

 

4 Fondsenwervingsactie 2016 
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5 Wat gaan we in 2017 doen? 

 

In Zeewolde 

Samen met de “cultuurmakelaar” gaan we de Zeewolde Werelddorpdag verder uitwerken, met 

als doel deze jaarlijks te herhalen. 

Daarnaast moeten we aandacht besteden aan het bestuur, één van de leden is er mee gestopt, 

er zijn wat verschuivingen geweest en er is een nieuwe voorzitter gevonden die ingewerkt 

moet worden. 

 

In Gaongho 

Het succes van de druppelirrigatiesystemen gaan we dit jaar verder uitbreiden en daar waar 

mogelijk deze systemen aansluiten op het vorig jaar tot stand gekomen meer. 

Een extra punt van aandacht is het tot stand komen van een goed werkend onderhoudssys-

teem voor de stuwdam en de druppelirrigatie systemen. 
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6 Financieel overzicht 

 

ZEEWOLDE WERELDDORP     
Geboekt 
t/m   December 2016 

          a b b a a b 

          Beginbalans 1-1-2016 Saldi balans             Eindbalans  

          Debet Credit Debet Credit Debet Credit 

Balans                   

  Liquide middellen               

    5 IngBank   391,11   85.267,52 84.257,76 1.400,87   

    6 Spaarbank   12.395,08   16.130,99 11.500,00 17.026,07   

    13 Reserve     12.786,19 0,00 5.640,75   18.426,94 

          12.786,19 12.786,19 101.398,51 95.757,76 18.426,94 18.426,94 

                      

Winst en verlies         Verlies Winst     

  
Ontvang-
sten                   

    20 
Ontvangen do-
naties       25.771,92     

    23 Gem.Zeewolde       1.500,00     

    24 Verkoop         0,00     

    25 A. Jurgensfonds.       40.000,00     

    26           0,00     

    27 Veiling         1.269,53     

    28 Jeugdraad       5.200,00     

    29 Rente         26,07     

    30 Kruisposten       11.500,00     

                      

      
Totaal ontvang-
sten       73.767,52     

                      

  Uitgaven                   

    50 Zonnepanelen     0,00       

    51 Food Wadrego     1.500,00       

    52 Barrage       63.110,00       

    53 Reis kst Dianne     132,75       

    55 Kraamcentrum     2.100,00       

    56 Website       134,48       

    57 Drukwerk     381,15       

    58 Bank       234,89       

    59 Diversen       533,50       

    60 Kruisposten     16.130,99       

      Totaal uitgaven     68.126,77       

    61 
Reserve op-
bouw dit jaar     5.640,75       

Totaal tellingen     0,00 0,00 73.767,52 73.767,52     
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7 Donateurs 

Het aantal vaste donateurs is gestegen tot 41. Een groep geeft de donatie altijd als we een be-

paald project onderhanden hebben genomen. 

 

Subsidiegevers op project basis 

Stichting de Wilde Ganzen geeft ons 50% premie op het bedrag dat we met onze eigen acties 

bijeenbrengen. Deze financiële hulp hebben we tot nu toe voor al onze projecten ontvangen. 

 

Van het Anton Jurgens Fonds hebben we voor het project druppelirrigatie voor 135 tuinen en 

voor aanleg van de stuwdam een flinke bijdrage ontvangen. 

 

Het accountantsbureau “ADW” zorgt ieder jaar belangeloos voor een accountantsverklaring. 
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7 Bestuur 
 

Voorzitter 

 

 

 

Penningmeester 

 

 

 

Secretaris 

Landbouwkundige 

 

 

Correspondent 

Burkina Faso 

 

 

 

Leden 

Koos Hopster           Kuinder                Zeewolde 

Piet Stam                  Cirrus                    Zeewolde 

Arend Koekoek        Nachtegaal        Zeewolde 

Wim Eggenkamp     Kompas                 Nijkerk 

 

Paul Bosveld            Egelantier              Zeewolde 

Correspondentieadres: 

Koos Hopster 

Kuinder 20 

3891 CC Zeewolde 

06 51176595 

KvKnr. 3271110 

Fiscaal nummer 8223.18.039 

Banknr. NL 16 INGB 0005479553 

Diana Kraak              Distel                     Zeewolde 


