
 

JAARVERSLAG 

STICHTING 

Zeewolde Werelddorp 

 

 

 

        

 

 

                                                                                 

Inhoudsopgave. 

 

2013 
 

      
 
 

        
 



1  Voorwoord 

2  Doelstelling 
 
3  Eindrapportage project “Doorleren in Gaongho” 

4  Bezoek aan Gaongho 

5  Financieel overzicht 2014 

6  Plannen voor 2014                                                                                   

7  Caritas binnen de parochie “Sterre Der Zee” 

8  Bestuur 

  



1 Voorwoord 
 
De uitdrukking “Een druppel op een gloeiende plaat” gaan we vervangen 

door “Iedere (irrigatie) druppel helpt” 
 
De uitdrukking die we nog al eens horen “Een druppel op een gloeiende 
plaat” met andere woorden het helpt niet, is m.i.  niet terecht want ieder 
opgeleid kind of volwassene is een stukje vooruitgang in de ontwikkeling 
van Burkina Faso. 
 
Het jaar 2013 heeft  in het teken gestaan van de bouw van het 
schoolgebouw  in Gaongho (zie hoofdstuk 3), een activiteit waar we vanuit 
in Zeewolde niet veel aan hoefden te doen. 
 
Toetreding P.C.I. (parochiële Caritas Instelling) van de Rooms-katholieke 
Kerk “STERRE DER ZEE” in Zeewolde. 
Deze instelling heeft zijn medewerking aan Zeewolde Werelddorp 
toegezegd. U begrijpt we zijn daar erg blij mee. 
 
Bezoek aan Gaongho, er waren een tweetal redenen om dit bezoek af te 
leggen; 
  1  om aanwijzingen te geven bij de afbouw en de eindrapportage. 
  2  onderzoek naar de mogelijkheden om regenwater op te vangen en in 
het droge    
      seizoen  met druppelirrigatie een tweede oogst mogelijk te maken. 
Zie hoofdstuk 4 
 
 Piet Stam 
 Zeewolde Werelddorp 
  



2 Doelstelling 

Het doel van stichting Zeewolde Werelddorp is tweeledig, t.w.: 
 
1 De inwoners van Zeewolde informeren over de leefwijze In het dorpje  
   Gaongho (Burkina Faso). 
 
 2 Het zoeken naar inkomstenbronnen om met dat geld projecten te  
    Ondersteunen die de leefbaarheid daar verbeteren. 
 
De door ons te ondersteunen projecten zullen betrekking hebben op 
onderwijs, watervoorziening en gezondheidszorg. 
 
Door het gericht steunen van het dorp kunnen we wellicht iets meer 
betekenen dan de spreekwoordelijke druppel. 

  



3 Eindrapportage project “Doorleren in Gaongho” 

Eindrapportage project “Doorleren in Gaongho”, uitbreiding van de middelbare 

school in Gaongho, Burkina Faso 

 

A. Inhoudelijk verslag 
 

 

De aanvraag van ADDG voor dit project kwam voort uit het verzoek van de bevolking 

van Gaongho om de middelbare school uit te breiden. Voor veel leerlingen die uit het 

basisonderwijs wilden doorstromen naar het voortgezet onderwijs moest elk jaar de 

toegang worden geweigerd. De klassen waren overvol met soms meer dan 100 

leerlingen in de klas. De kwaliteit van het onderwijs kwam hierdoor in het geding.     

Het bestuur van ADDG heeft de aanvraag aan Stichting Zeewolde Werelddorp (ZWD) 

verstuurd waarna het bestuur de aanvraag heeft goedgekeurd en fondsen heeft 

gezocht, waaronder bij de Turing Foundation.   

 

 

  



Behaalde doelen 

Sinds 2010 heeft Stichting Zeewolde-Werelddorp een vriendschapsband met de 

gemeente Gaongho in Burkina Faso. Het dorp bestaat uit een kern met daarom heen 

nog 11 andere dorpen. ADDG is de belangenbehartiger van de bevolking en werkt 

vanuit Gaongho en de hoofdstad Ouagadougou aan armoedebestrijding en 

verbeteringen voor het welzijn van de bevolking. Zeewolde Werelddorp is haar 

Nederlandse partner en werft fondsen voor projecten die zijn aangedragen door de 

lokale bevolking via ADDG. Ook geeft ZWD voorlichting in Nederland op scholen, 

kerken en andere maatschappelijke instanties.  

In het kader van de Millenniumdoelstellingen is een goede onderwijsvoorziening in het 

dorp een doel van Zeewolde Werelddorp en ADDG samen.  

Het project is met succes uitgevoerd. Er zijn nu vier extra klaslokalen en een magazijn 

bijgebouwd en een administratiegebouw voor het personeel. De Burkinese overheid 

heeft twee jaar geleden ook twee klassen bijgebouwd. Met het reeds bestaande 

gebouw van vier klassen is het Collège nu officieel een Lyceum geworden met in totaal 

10 klaslokalen.  

De leerlingen uit Gaongho en omstreken hebben nu de mogelijkheid om tot en met 

het BAC diploma  in de naaste omgeving naar school te gaan. Voorheen moesten 

leerlingen na hun BPC diploma, na vier jaar voortgezet onderwijs, naar Kombissiri, een 

plaats op 20 kilometer afstand van Gaongho. Dit was voor veel leerlingen een obstakel 

aangezien men dan niet door de week thuis kon wonen. Veel leerlingen stopten dan 

ook voordat ze hun BAC hadden. Het BAC geeft toegang tot de universiteit en andere 

(technische) hogescholen. Het project heeft als effect dat het onderwijsniveau van de 

bevolking in Gaongho zal stijgen.  

 

In Gaongho zijn er de laatste jaren veel basisscholen bijgebouwd. Hierdoor is de 

toestroom van basisschool leerlingen naar het voortgezet onderwijs sterk 

toegenomen. Dankzij de bouw van de extra klaslokalen is er nu wel plaats voor de 

leerlingen. Deze toegenomen toestroom is creëert wel weer opnieuw volle klassen in 

met name de brugklas. Leerlingen aantallen komen toch weer boven de 60 leerlingen 

uit. Het lyceum kiest er voor om toch zoveel mogelijk leerlingen toe te laten. Het 

lyceum kent nu 518 leerlingen met een gemiddeld leerlingen aantal van 65 per klas. De 



laagste klassen hebben de meeste leerlingen en de hoogste klassen hebben de minste 

leerlingen. Acht klassen zijn nu in gebruik genomen. De doorstroming in de komende 

jaren zal ervoor zorgen dat ook de overige twee klassen worden bezet.  

De leerlingen kunnen ‘s avonds en in het weekend gebruik maken van de verlichte 

klaslokalen. Er is nog geen functionerend elektriciteitsnetwerk in Gaongho. Hierdoor 

missen de leerlingen thuis verlichting om huiswerk te maken. De school biedt die 

mogelijkheid nu wel. Met name voor de examenklassen is dit een uitkomst. Zij kunnen 

nu met hulp van de leerkrachten hun examens goed voorbereiden.   

 

Het administratiegebouw is een belangrijke voorziening waar vanuit de leerlingen ook 

worden ondersteund. Er is een onderwijspedagoge aangesteld die ook administratief 

wordt ingezet. Als leerlingen problemen hebben worden zij door haar geholpen en 

gecoacht. Een voorbeeld hiervan is dat meisjes die zwanger worden door deze 

begeleiding toch kunnen doorgaan met hun opleiding. Het leerlingvolg systeem wordt 

ingezet om de resultaten van de leerlingen te kunnen volgen.  

 

Onderhoud 

Het onderhoud van het gebouw en de zonne-energieinstallaties zal worden betaald uit 

de gebruikelijke bijdrage van de ouders van de leerlingen. De ouderraad heeft samen 

met de directeur van het lyceum de taak om deze middelen te innen. Jaarlijks zal een 

bedrag worden gestort aan ADDG voor het onderhpoud van de zonne-

energiesystemen omdat deze in eigendom blijven van ADDG. ADDG heeft een 

bruikleencontract met de ouderraad afgesloten voor het gebruik van de zonne-

energieinstallaties, waarin ook de onderhoudsverplichting is vastgelegd. Hierin staat 

ook dat halfjaarlijks onderhoud zal worden gepleegd op de installaties. Door de 

reservingen zullen reparaties kunnen worden uitgevoerd.  

  



Evaluatie van de uitvoering van het project 

1. Het bouwproces heeft helaas veel te lang geduurd. Hierdoor heeft Zeewolde 
Werelddorp een aantal keer uitstel moeten vragen voordat deze 
eindverantwoordingsrapportage kon worden ingeleverd. ADDG heeft helaas 
moeten constateren dat het bouwbedrijf La Routière Internationale 
onvoldoende personeel leverde om de bouw volgens planning te laten 
verlopen. Ook bij de afwikkeling van het project bleek de directeur van het 
bouwbedrijf niet bereikbaar zodat de laatste afwikkelingen moeilijk te 
realiseren waren. De communicatie tussen het bouwbedrijf en ADDG liet te 
wensen over. 

2. Het bestuur van ADDG heeft te veel tijd genomen in de voorbereiding van het 
project. Ondanks de reeds aanwezige offertes bij de projectaanvraag is men 
opnieuw een uitgebreide offerte ronde met maar liefst 8 bedrijven gaan 
organiseren. De uiteindelijke keuze voor het bedrijf La Routière 
Internationale bleek een verkeerde keuze. Men heeft zich laten leiden door 
de grote bouwprojecten die het bedrijf had uitgevoerd, ook in het 
buitenland. De referenties zijn onvoldoende nagetrokken. ADDG had reeds 
goede ervaringen met één van de andere aanbieders die in 2009 zes 
lerarenwoningen had gebouwd.  Dit bedrijf heeft ditmaal de opdracht niet  
gekregen omdat er kleinere zaken niet naar wens waren bij het vorige traject. 
ADDG heeft met het kiezen voor een te groot en onbekend bedrijf een groot 
risico genomen.Uiteindelijk heeft men de laatste werkzaamheden en 
verbeteringen buiten het bouwbedrijf om moeten laten uitvoeren omdat het 
bedrijf niet meer bereikbaar was. ADDG heeft een boeteclausule toegepast 
vanwege het te laat opleveren van het project. Met dit geld dat is 
ingehouden op de factuur van het bouwbedrijf zijn de laatste 
bouwactiviteiten nog uitgevoerd.     

3.  Het bestuur van ADDG heeft niet pro-actief gehandeld. Het vertraagde 
bouwproces trachtte men vlot te trekken door een uitgebreide briefwisseling 
op te starten. De juridische weg werd niet gekozen omdat de ervaring leert 
dat procedures eindeloos kunnen voortslepen. De briefwisseling leidde 
echter niet tot een verbeterde samenwerking. Pas vlak tegen de deadline 
werd het bestuur van Zeewolde Werelddorp geïnformeerd over het feit dat 
de deadline niet kon worden gehaald. De deadlines waren vastgesteld op 1 
juli 2013 en vervolgens 1 september 2013.   

4. Zeewolde Werelddorp heeft na de tweede keer dat de deadline niet werd 
gehaald ingezien dat de manier van samenwerken van ADDG met het 
bouwbedrijf geen enkel perspectief bood op een oplossing om tot een 
afgerond project te komen. Het bestuur heeft vervolgens besloten om in te 
grijpen door  een lokale externe adviseur te vragen om het 



projectmanagement op zich te nemen en mee te helpen om het project tot 
een goed einde te brengen. Er is eind augustus een tussentijdse rapportage 
verstuurd naar Zeewolde Werelddorp met foto’s waaruit bleek dat het 
project wel ver gevorderd was. De adviseur heeft geholpen als mediator 
tussen het bestuur van ADDG en de directie van het bouwbedrijf. Daarnaast 
heeft de adviseur ervoor gezorgd dat de laatste werkzaamheden door een 
ander bedrijf werden uitgevoerd omdat het bouwbedrijf niet reageerde. 

 

 

5. Zeewolde Werelddorp heeft in oktober 2013 een afgevaardigde gestuurd 
naar Burkina Faso om de urgentie van het afronden van het project te 
benadrukken. De samenwerking tussen ADDG verliep hierbij wisselend. Het 
bestuur van ADDG heeft de neiging om te veel projecteigenaar te willen zijn. 
Door steeds een eigen koers te willen varen, hield ADDG te weinig rekening 
met het feit dat ook door Zeewolde Werelddorp de middelen verantwoord 
moeten worden. Hierdoor stagneerde de afwikkeling van het project.  
De adviseur heeft het proces weer vlot kunnen trekken geholpen door de 
afgevaardigde van Zeewolde Werelddorp. Gelukkig heeft de opening van het 
nieuwe schooljaar 2013/2014 niet onder de situatie te leiden gehad. Alle 
leerlingen konden op tijd starten met hun schooljaar.     

6. De uitkomst van de evaluatie die het bestuur van Zeewolde Werelddorp 
heeft gemaakt naar aanleiding van de problemen die tot op het laatste 
moment aanhielden met het bestuur met betrekking tot de afwikkeling van 
het project hebben het bestuur doen besluiten in de toekomst bij nieuwe 
projecten de extern adviseur in te huren bij alle projectfasen. Om niet weer 
dezelfde problemen tegen te komen zullen er vooraf duidelijke kaders 
moeten liggen waarbinnen het projectmanagement moet plaats vinden. Deze 
kaders zullen in goed onderling overleg tussen de beide besturen met 
inbreng vande extern adviseur worden uitgewerkt.     

 

                       



B. Financieel verslag 
 

 Inkomsten 

Financierende organisatie                          Verwachte        gerealiseerde  

                                                                                                  Dekking                     Dekking 

Turing Foundation                                                                   29.052                              30.000 
Benefietconcerten                                                                     2.500                                1.164 
Grote scholenactie maart 2012                                            23.000                              27.000 
Donateurs, particuliere, giften  en kerkcollectes                7.500                                7.186 
Wilde Ganzen                                                                          18.150                               18.500 
Rotary                                                                                                                                     3.000 
 
Totaal                                                                                                                                   87.350 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overboekingen  
 
Eerste deel Wilde Ganzen                                        08/05/2012                          53.646,59 
Tweede deel ZWD                                                      02/07/2012                          23.510,00 
Derde deel ZWD voorschot op nabetaling Turing        16/04/2013                          10.000,00 
Bankkosten                                                                                                                        193,21 
 
Totaal                                                                                                                            87.156,80 
 
          
  



Uitgaven 

Projectbegroting Begroot in 

fcfa 

Werkelijk 

in fcfa 

a) Omschrijving 

Bouwkosten  voor een gebouw van 4 klassen 

en een magazijn en een adminstratiegebouw.  

 35 061 260 

Onderzoek, supervisie en technische controle  2 600 000 

Inrichtingskosten, meubilering 

(schoolbanken, kasten, schoolborden, 

kantoormeubilair) 

 8 397 000 

Installatie zonne-energiesystemen 

(360 Watt voor het schoolgebouw / 180 Watt 

voor het administratiegebouw) 

 8 926 500 

Kosten projectgroep, onvoorziene kosten    

 

 3 572 185 

Totale projectkosten 

 

59 243 449 

(90.317,65 

euro) 

58 556 945 

(89.269,49 

euro) 

   

Lokale bijdrage ADDG (3,5%) 

 

    2 073 521 

(3161,06 

euro) 

   

Saldo  

 

687 551 FCFA 1048,16 

EURO 

Terugstorting naar Zeewolde Werelddorp 

(96,5% van het positieve saldo) 

 1011,47 

EURO 

Associations zijn in Burkina Faso vrijgesteld van BTW betaling. 



Wisselkoers : 655.957CFA = 1 EURO    

 

Extra kosten die Zeewolde Werelddorp heeft gemaakt voor de afwikkeling van het 

project: 

Reis /verblijfkosten afgevaardigde bestuur ZWD  1048,00 EURO 

Kosten extern adviseur                              518,33 EURO 

Dit rapport is opgesteld door Dianne Nicolai. 

  



4  Bezoek aan Gaongho. 

Er waren een tweetal redenen om een bezoek aan Gaongho te rechtvaardigen. 

 
De eerste aanleiding van dit bezoek  hebt u in het 3e hoofdstuk kunnen  
lezen,  Een aantal verkeerde beslissingen in het bouwproject maakten 
het noodzakelijk om één van onze bestuursleden, Dianne Nicolai naar 
Gaongho te sturen. 
Het doet ons genoegen u te kunnen zeggen dat de problemen zijn 
opgelost en tevens duidelijke afspraken hebben gemaakt met het ADDG 
bestuur en met George Nounkoundi, die bij volgende projecten als 
adviseur zal optreden. 
We hebben met George al jaren ervaring als projectleider in andere 
projecten,  
 
Op aangeven van Arend Koekoek heeft het bestuur van ZWD heeft al 
eerder in 2013 de wens geuit om een waterproject op te starten,  ten 
behoeve van de landbouw in Gaongho.  
Een gedegen vooronderzoek was echter wenselijk. We vonden de 
organisatie PUM (Project Uitzending Managers) bereid om dit voor ons te 
doen. 
Arend, zelf lid van PUM, heeft dit onderzoek gedaan. 
De conclusie van zijn onderzoek heeft de haalbaarheid van 
druppelirrigatie aangetoond. In 2014 zullen we een honderd gezinnen 
een systeem aanbieden voor een tuintje van 10 x 20 meter. De 
verwachting is dat dit voldoende is om betreffende gezinnen voldoende 
eten te geven gedurende het hele jaar. 
Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de toepassing van 
“Touwpompen”. 
 

   
  



5 financieel overzicht 2013. 
  Begin  balans Kosten Opbrengsten Eind  balans 

  Debet Credit Debet Credit Debet Credit 

Activa             

Bank betaalrek. 92,40   15.919,27 14.883,82 1.127,85   

Banksparen 10.794,48 0,00 2.850,00 10.050,00 3.594,48   

Nog te ontvangen     11.000,00   11.000,00   

Totaal 10.886,88 0,00 18.769,27 24.933,82 15.722,33 0,00 

Passiva             

Reserve 2012 0,00 10.886,88 0,00 0,00   10.886,88 

Reserve 2013     0,00 4.835,45   4.835,45 

Totaal 0,00 10.886,88 0,00 4.835,45 0,00 15.722,33 

Totaal balans 10.886,88 10.886,88 18.769,27 29.769,27 15.722,33 15.722,33 

Inkomsten             

Donaties 0,00 0,00 0,00 2.780,00 2.780,00   

Giften 0,00 0,00 0,00 11.302,74 11.302,74   

Concert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Statiegeld 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Loten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Zeewolde 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00   

Verkoop nestkast 0,00 0,00 0,00 231,00 231,00   

Overige 0,00 0,00 0,00 55,53 55,53   

Totaal 0,00 0,00 0,00 16.869,27 16.869,27 0,00 

Kosten             

Bank 0,00 0,00 190,89     190,89 

Website 0,00 0,00 95,59     95,59 

Kantoor 0,00 0,00 0,00     0,00 

Drukwerk 0,00 0,00 0,00     0,00 

Wilde Ganzen 0,00 0,00 0,00     0,00 

Projecten 0,00 0,00 0,00     0,00 

Overige 0,00 0,00 11.747,34     11.747,34 

Totaal 0,00 0,00 12.033,82 0,00 0,00 12.033,82 

Resultaat           4.835,45 

  



6 Plannen voor 2014. 
 
Gaongho. 
Begin 2014 zullen we het bestuur van de ADDG vragen om voor ca 100 gezinnen een 
plan op te stellen voor de installatie van druppelirrigatiesystemen. 
In dit plan moet worden vastgelegd welke gezinnen daarvoor in aanmerking komen. 
Hoe in het onderhoudt van deze systemen wordt voorzien. 
Tevens een begroting van de kosten voor de aanleg van 100 systemen. 
Voor de ontwikkeling van de touwpompen moet onderzocht worden wie de 
productie op zich kan nemen en op welke plaatsen een pomp geïnstalleerd kan 
worden.  
 

 
Eenvoudige weergave van onze plannen 

 
 
 
Zeewolde. 
Het plan voor fondsenwerving om onze projecten te financieren is nog niet helemaal 
uitgewerkt. Benefietconcerten en het winnen van donateurs staan zeker op ons 
lijstje. 
  



7  Caritas binnen de parochie “Sterre Der Zee” 

De P.C.I. “Parochiële Charitatieve Instelling” van de Rooms Katholieke kerk in 
Zeewolde heeft haar medewerking aan ons toegezegd voor de komende tijd. 
Het bestuur van ZWD is bijzonder blij met dit besluit en hopen op een goede 
samenwerking. 
De P.C.I. heeft ter gelegenheid van dit besluit onderstaande brief verspreidt. 
 
Caritas binnen onze parochie. 

In de kern staat Caritas voor het doen van naastenliefde aan hulpbehoefden. Dat kan zijn binnen je eigen 

kenniskring, parochiegemeenschap, maar ook elders en zelfs in het buitenland. Dat kan klein zijn als het 

vervoeren van iemand, maar ook het participeren in grote projecten. Steeds meer mensen worden direct en 

indirect op een pijnlijke manier geconfronteerd met de gevolgen van de economische crisis, ook binnen onze 

parochiegemeenschap. En niet overal kunnen deze mensen op een reguliere wijze worden opgevangen, de 

Caritas probeert hier enige verlichting in te geven. 

De PCI, de parochiële caritas instelling van onze parochie, geeft hulp door financiele ondersteuning te geven 

aan o.a. de Arme Kant van Zeewolde, de Ziekendag, de Kostmand en de Stichting WOU (werkgroep opvang 

uitgeprocedeerden). Naast deze bijdragen wordt ook materiële en financiele hulp verleend op individuele 

basis. Op basis van signalen uit ons netwerk wordt ondersteuning gegeven met inachtneming van regels 

omtrent integriteit, vertrouwen en zorgvuldigheid. Het opsporen van deze “armoede achter de voordeur” is 

niet altijd makkelijk, men loopt hier niet mee te koop. Wij willen u vragen contact met ons op te nemen, 

wanneer u vermoedt dat hulp geboden is. 

De Caritas gaat ook een nieuwe impuls geven aan liefdadigheid over de grenzen. Onlangs heeft het 

parochiebestuur besloten actief te participeren in het bij iedereen bekende Zeewolde Werelddorp. Door 

hiervoor te kiezen verwachten we invulling te kunnen geven aan de verbondenheid met andere kerken en 

organisaties in de Zeewolder gemeenschap. Binnenkort zult u meer informatie ontvangen over de wijze 

waarop we deze samenwerking gaan vorm geven. 

Momenteel groeit de vraag naar ondersteuning, de uitgaven nemen toe, terwijl de reguliere inkomsten hierbij 

achter blijven. Wij vragen u dan ook het Caritaswerk te ondersteunen met een eenmalige gift of een 

periodieke overmaking op rek.nr.430701926 t.n.v. de Parochiële Caritas Instelling Zeewolde. 

Wij zijn blij met iedere bijdrage en mocht u op een andere manier willen meedenken/werken aan de 

Caritasdoelstellingen of meer informatie willen, neem dan contact met ons op. 

Met vriendelijke groet, 

Jeroen van Kampen, 

Paul Leferink, 

Jan Seesing, pci.sterrederzee@hotmail.nl  

  



8 Het bestuur 
 
Voorzitter                Ditta Nicolai             v.d. Hamlaan              Dronten 
Secretaris                Diana Kraak              Distel                            Zeewolde 
Penningmeester    Piet Stam                  Cirrus                            Zeewolde 
Afrika zaken           Dianne Nicolai         Graaf Adolfstraat       Leerdam 
Afrika zaken           Issouf Compaore     Graaf Adolfstraat       Leerdam 
Leden                      Arend Koekoek        Nachtegaallaan          Zeewolde 
                                 Anneke Mulder        Muiderweg                 Zeewolde 
                                 Paul Bosveld             Egelantier                    Zeewolde 
                                 Wouter Hartman     Mistral                         Zeewolde 

 
  

Stichting Zeewolde Werelddorp 

Per adres;  

P.Stam 
Cirrus 5 
3893 DC Zeewolde 

036 5222175 

p.stam@concepts.nl 

Nummer kamer van koophandel 3271110 

Fiscal nummer 8223.18.039 

Bank nummer NL 16 INGB 0005479553 

Accountant ADW accountants Zeewolde 

 


