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1 Voorwoord 
 
Het is alweer het 5e jaar dat Zeewolde Werelddorp (in deze vorm) actief is om de 
vriendschapsband te versterken die door de gemeente Zeewolde is aangegaan 
met het dorp Gaongho in Burkina Faso. 
 
In deze vijf jaren hebben we al mooie resultaten weten te behalen. In 2014 zijn 
we verder gegaan op de ingeslagen weg, om de levensstandaard van de 
bevolking van het dorp Gaongho samen met hen te verbeteren.  
 
Wij zien dat het trainings- en alfabetiseringscentrum dat met onze steun is 
gebouwd in 2010, in het afgelopen jaar ook door de basisschool overdag gebruikt 
wordt als leslokaal. Dit vanwege de grote toestroom van basisschool leerlingen.  
 
In het schooljaar 2014/2015 kunnen leerlingen voor het eerst doorleren. Dit 
komt omdat de middelbare school van ons project in 2013, inmiddels ook lyceum 
is geworden.  
 
Waar wij in 2014 heel trots op zijn is het succes van de moestuinen van de 
vrouwen. Inmiddels zijn veertig druppelirrigatiesystemen geplaatst in de 
moestuinen van vrouwen. Dit is een pilot voor een project, voortvloeiend uit het 
bezoek van ons bestuurslid Arend Koekoek, irrigatiespecialist, uitgezonden door 
PUM in 2013. Dit project laat geweldige resultaten zien. De vrouwen kunnen 
meerdere malen per jaar oogsten wat in de ogen van de hele bevolking werkelijk 
een mirakel is in de droge tijd.  
 
Er zijn fondsen aangevraagd om in 2015 nog 90 systemen te plaatsen in de tuinen 
van vrouwen in de diverse dorpskernen van Gaongho. Daarnaast worden er 
voorbereidingen getroffen om de doorgebroken stuwdam te repareren. 
Hiervoor is een andere PUM specialist in december naar Gaongho vertrokken. 
Hij heeft de haalbaarheid onderzocht.  
 
Al met al zijn de ontwikkelingen veelbelovend! 
 
 
Piet Stam 
Zeewolde Werelddorp 
 

  



2 Doelstelling 

 

Het doel van stichting Zeewolde Werelddorp is tweeledig, te weten: 
 
1 De inwoners van Zeewolde informeren over de leefwijze in het dorp 
   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, 
voedselzekerheid, watervoorziening en gezondheidszorg. 
 
Door het gericht steunen van het dorp kunnen we wellicht iets meer betekenen 
dan de spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. Projecten 2014  

 

Atelier des Handicapées Kiswendsida 

Dit atelier in Ouagadougou wordt gerund door twee mannen Ali en Emanuel. Zij 

zijn aan beide benen verlamd door polio. Er werken nog 

twee andere personen. Zij verdienen hun geld door het 

maken van houten puzzels en kleine meubelen. De 

zaagmachine was echter aan vervanging toe en is door ons 

vervangen. De kosten voor een nieuwe zaagmachine 

bedroegen € 300,=. 

Tevens hebben wij voor € 400,= aan puzzels gekocht en deels al weer verkocht. 

 

Druppelirrigatiesystemen 

In oktober 2013 is door de expert van PUM een onderzoek gedaan naar de 

mogelijkheden van druppelirrigatie in de moestuinen in de 

dorpen rond Gaongho. Daarnaast is door de expert 

gekeken naar de mogelijkheden van druppelirrigatie op 

grotere schaal. Ook heeft hij geadviseerd hoe de teelt van 

de gewassen verbeterd kan worden door betere 

landbouwmethoden.  

 

In zijn tijd daar heeft de expert een druppelirrigatiesysteem in één van de tuinen 

aangelegd. Dit is het zogenaamde bucket for gardening system. Een heel 

eenvoudig en goedkoop systeem, waarbij via een ton die 

gevuld wordt met water, de zaden/plantjes via buizen in de 

grond worden bewaterd. In deze tuin is ook meteen maïs 

gezaaid. Dit was in de droge periode, normaal groeit er dan 

niets. Na 3 maanden heeft de eigenaresse de maïs geoogst 

en ook nog een partij meloenen. De mensen uit de omgeving waren erg 

enthousiast.  

 

Naar aanleiding van deze ervaring is besloten 130 tuinen in de 13 dorpskernen 

die horen bij Gaongho te voorzien van dit systeem.  

Als eerste stap is voor 4 dorpen in juni 2014 opdracht gegeven om 40 systemen 

te installeren in de moestuinen van vrouwen.  



De geïrrigeerde tuinen hebben ieder een oppervlakte van 100m2. Door 

problemen bij de leverancier van de systemen heeft het project helaas 

vertraging opgelopen. Gelukkig hebben wij inmiddels een andere leverancier 

gevonden. De 40 systemen zijn geïnstalleerd en de vrouwen kunnen nu 

meerdere malen per jaar oogsten.  

 
Stuwdam 
In het verleden is de stuwdam van Gaongho doorgebroken. Stichting Zeewolde 
Werelddorp heeft een project opgestart om te kijken of reparatie mogelijk is. 
In december heeft er een haalbaarheidsonderzoek door een uitgezonden PUM 
specialist plaats gevonden. De resultaten zijn veelbelovend. Het lijkt mogelijk om 
de stuwdam te repareren en het stuwmeer qua watermassa aanzienlijk te 
vergroten. Als het stuwmeer hersteld is kan er gekeken worden naar de 
mogelijkheid van een groter druppelirrigatie project voor het omliggende land. 
 
 

  



4. Plannen voor 2015 

De plannen voor 2015 zijn: 
 

1 90 druppelirrigatiesystemen aanleggen in 90 tuinen van vrouwen in de 
overige 9 dorpskernen van Gaongho. Hiervoor zijn tevens fondsen 
aangevraagd. 
 

2 het verplaatsen van zonnepanelen van het lyceum naar de medische 
gezondheidsposten. 
Begin 2014 is Gaongho aangesloten op het elektriciteitsnet. 
Dat betekent dat de zonne-energie systemen op de school en de 
lerarenwoningen overbodig zijn geworden. 
Deze systemen wil Stichting Zeewolde Werelddorp verplaatsen naar een 
medische gezondheidspost en een verloskundigenpraktijk elders in 
Gaongho, waar ook bevallingen plaatsvinden. In de avond en nacht wordt 
nu met zaklantaarns gewerkt.  

 
3 Starten met fondsenwerving voor de reparatie van de stuwdam. 

 
4 Meer bekendheid geven aan de activiteiten van Stichting Zeewolde 

Werelddorp en meer gebruik gaan maken van de mogelijkheden van 
online fondsenwerving. 
 

5 Voorbereidingen voor de scholenactie in 2016. Bijna alle scholen hebben 
hun medewerking weer toegezegd. 

 

 

 

 

  



6 Financieel overzicht 2014 

  BOEKHOUDING 2014   
                  Beginbalans           Verlies en winst                 Eindbalans 

    Debet Credit Kosten Opbrengsten Debet Credit 

Activa              

1 
Bank 
betaalrekening 1.127,85   28.990,33 28.995,59 1.122,59   

2 Bank spaarrekening 3.594,48   21.198,34 6.500,00 18.292,82   

3 Nog te ontvangen 11.000,00     11.000,00 0,00   

  Totaal 15.722,33 0,00 50.188,67 46.495,59 19.415,41 0,00 

               

Passiva               

4 Reserve t/m 2013   15.722,33       15.722,33 

5 Reserve t/m 2014     3.693,08     3.693,08 

  Totaal   15.722,33 3.693,08 0,00 0,00 19.415,41 

                

Totaal balans 15.722,33 15.722,33 53.881,75 46.495,59 19.415,41 19.415,41 

Opbrengsten             

10 Donaties      9.008,52     

11 Eenmalige giften      0,00     

12 
Gemeente 
Zeewolde     1.500,00     

13 PCI Sterre Der Zee      300,00      

14 Verkoop      681,81     

15        0,00     

16        0,00     

17 Rente      198,34     

  Totaal   0,00 11.688,67 0,00 0,00 

Kosten               

20 Bankkosten     211,06       

21 Website     95,59       

22 Drukwerk     181,50       

23 Irrigatiesystemen     6.362,20       

24 Inkoopmateriaal     700,00       

25 Project Atelier     302,26       

26 Partin     60,00       

27 Diverse     82,98       

  Totaal   7.995,59 0,00 0,00 0,00 

               

Resultaat       3.693,08       

        



7 Donateurs 
 
Het is bijzonder hoeveel mensen ons ieder jaar weer met hun donaties helpen 
om onze projecten te financieren.  
 
Naast de individuele giften zien wij ook dat de Protestante Kerk Zeewolde 
regelmatig een collecte houdt voor ons. Ook de Rotary doet geweldig mee. 
De Rooms Katholieke kerk Sterre Der Zee in Zeewolde is eind 2014 in de 
parochiegemeenschap de uitdaging aangegaan om komend jaar minimaal zeven 
tuinen in Gaongho te voorzien van druppelirrigatiesystemen. Het benodigde 
bedrag van ongeveer € 1200,= wordt op allerlei manieren bij elkaar gehaald met 
als centrale inzet alle geledingen binnen de parochie bewust maken van de 
problemen waar de mensen in Burkina Faso mee kampen en hoe de 
parochiegemeente kan bijdragen aan een betere toekomst voor hen. 
Met deze vorm van solidariteit worden de mensen in Burkina Faso geholpen, 
maar ook onderlinge binding binnen de parochie gemeenschap en de verbinding 
van de parochie met het dorp Zeewolde wordt hiermee vergroot. 
 
Graag willen wij alle geldgevers bedanken voor hun hulp. 

  



8 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 
Leden   Arend Koekoek   Nachtegaallaan   Zeewolde 
                        Paul Bosveld           Egelantier           Zeewolde 
                          Wouter Hartman   Mistral                  Zeewolde                  
                              Frans van Wijk        Smaragd                Zeewolde 
 
 
 
 

 

Stichting Zeewolde Werelddorp 

Contactadres:  P.Stam 
Cirrus 5 
3893 DC Zeewolde 

Telefoonnummer:  036 5222175 

E-mail:   p.stam@concepts.nl 

 

Nummer KvK:  3271110 

Fiscaalnummer:  8223.18.039 

Banknummer:  NL 16 INGB 0005479553 

Accountant:   ADW accountants Zeewolde 

 
 
Internetadres:  www.zeewolde-werelddorp.nl 
 


