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1 Voorwoord 

 

Het afgelopen jaar kwam Burkina Faso een aantal keren wereldwijd in het nieuws. 

De oorzaak van het nieuws was de staatsgreep die vlak voor de geplande verkiezingen op 11 oktober plaats vond. 

Deze staatsgreep is na een week verijdeld door massale protesten van de bevolking en politieke invloed van bui-

tenaf. Er hebben daardoor toch vrije presidentsverkiezingen kunnen plaats vinden op 29 november. De nieuwe pre-

sident Roch Marc Christian Kaboré is geïnstalleerd in december 2015. De ongeregeldheden van het afgelopen jaar 

hebben het openbare leven soms stil gelegd. Voor onze projecten betekende dit meestal alleen maar een vertra-

ging, maar nooit het einde. De bevolking toont zich veerkrachtig na alle ontwikkelingen en pakt de draad van het 

economische leven weer op.  

De in januari 2016 gepleegde terroristische aanslag door Al Qaida (Maghreb) was niet eerder vertoond en een gro-

te schok voor het land. Deze aanslag was gericht op de internationale gemeenschap. Voor onze organisatie bete-

kent dit dat de veiligheid van de mensen die we naar Burkina Faso sturen om de projecten te volgen extra aandacht 

vraagt. 

Onze lopende projecten, druppelirrigatie en zonnepanelen op het kraamcentrum, zijn in volle gang en komen in de 
loop van 2016 gereed. Ook hebben we weer nieuwe projecten in voorbereiding, zoals de stuwdam reparatie.  
 
Wij gaan door en hopen op uw steun. 
 
Piet Stam 

 



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 daar verbeteren op het gebied van onderwijs, voedselzekerheid,  
watervoorziening en gezondheidszorg. 
 
 

Het hele gezin werkt mee tijdens de oogsttijd. 

 

Schoolgebouw met 4 lokalen in gebruik voor 

het voortgezet onderwijs in Gaongho. 

Gefinancierd uit de acties in 2008. 



3 Projecten 2015 

Druppelirrigatie 

Dit jaar is er hard gewerkt aan de installatie van de druppelirrigatiesystemen. Onze lokale partnerorganisatie Asso-
ciation pour le Developpement du Departement de Gaongho (ADDG) heeft met hulp van landbouwspecialist de 
heer Ouedraogo R. Boukary op dit moment 70 groentetuinen volledig ingericht samen met de vrouwen in Gaong-
ho. In 2016 volgen de resterende 65 tuinen. De resultaten zijn geweldig, de opbrengst van de oogst uit verkoop ligt 
tussen de 60 en 120 euro per tuin. Daarnaast worden de groenten voor het eigen gezin en de familie  gebruikt en 
kan er nieuw zaad en mest gekocht worden. De voedselzekerheid die hierdoor is verkregen en de extra inkomsten 
zijn een geweldige vooruitgang voor elk gezin. 

 

Zonnepanelen voor Nafbanka en Wardogo  

In 2014 is het dorp Gaongho aangesloten op het elektriciteitsnet. De zonnepanelen op het lyceum en op de lera-

renwoningen die bij eerdere projecten waren geïnstalleerd leken hierdoor overbodig te zijn geworden. Hierdoor 

ontstond het idee dat de panelen overgezet konden worden op een medische post en op twee kraamklinieken in 

twee andere dorpen, Nafbanka en Wardogo, dorpen die bij Gaongho horen, en waar geen elektriciteitsnet is.  

Op het moment van de vraag hadden we voldoende geld op de bank en hebben we direct toestemming gegeven. 

Tijdens de uitvoering van dit project constateerde men echter dat de levering van elektriciteit uiterst onbetrouw-

baar was en het weghalen van de zonnepanelen van de school en de woningen ongewenst. 

We hebben daarom besloten om op de medische post en op de kraamklinieken nieuwe zonnepanelen te installe-

ren. Daarbij hebben we geconstateerd dat de staat van het gebouw zelf en het benodigde meubilair van het 

kraamcentrum in het dorp Nafbanka ver beneden de maat is. Hier willen we in 2016 verbetering in aanbrengen.  

Één van de 135 vrouwen die een tuin met drup-

pelirrigatie van ons ontvangen. 



4 Plannen voor 2016 

In Gaongho 

Druppelirrigatie. 

In het eerst kwartaal van 2016 zullen de laatste tuinen van druppelirrigatie worden voorzien. Er zijn dan 135 tui-

nen gereed met een totale oppervlakte van 13.500 m2.  

Bij de aanleg van de tuinen is niet al-

leen de medewerking  groot maar ook 

de belangstelling. 

Reparatie stuwdam 

De reparatie en uitbreiding van de stuwdam (barrage) is door Dhr. Derek Lungren, specialist in het bouwen en repa-

reren van stuwdammen in Burkina Faso  voorbereid en berekend. De gekozen constructie, alsmede de berekenin-

gen zijn gecontroleerd door Ing. Huib Povel, waterbouwkundige en medewerker van de Nederlandse stichting 

“PUM” (Project Uitzending Managers). Op basis hiervan hebben we besloten om de financiering van de reparatie 

op ons te nemen. 

Voor dit project is € 65.000,= nodig. Door het Anton Jurgens Fonds is ons € 40.000,= toegezegd. De geplande scho-

lenactie in april 2016 in Zeewolde zal met premie van Wilde Ganzen naar verwachting voor de overige middelen 

zorgen. Er is een planning opgesteld die 12 tot 13 weken bouwtijd aangeeft. 

We hopen voor het regenseizoen (juni t/m augustus) gereed te zijn met de bouw. 

Inspectie van de vernielde stuwdam.  

De stuwdam zal worden gerepareerd en wor-

den verlengd. De dijk zal worden opgehoogd. 

 



Renovatie /herinrichting kraamcentrum 

Voor 2016 hopen wij het gebouw en het interieur van het kraamcentrum in Nafbanka te kunnen ver-

beteren. Op dit moment is het gebouw in zo’n slechte staat dat in de regentijd ernstige lekkage op-

treedt. Ook zijn er te weinig bedden en zijn er te weinig hulpmiddelen voor handen.  



4 Plannen voor 2016 

   De volledige jeugdraad 2015/2016 

In Zeewolde 

Het wordt een geweldig jaar voor onze Stichting. Uit onverwachte hoek wordt ons dit jaar ondersteuning aangebo-

den om onze acties kracht bij te zetten, onder andere door: 

De Jeugdraad van Zeewolde 

De Jeugdraad van de gemeente Zeewolde heeft, onder andere, de opdracht bedacht om bedrijven in Zeewolde 

te benaderen met de aanbieding iets te zullen doen voor het bedrijf met als tegen prestatie een donatie aan Zee-

wolde Werelddorp. Dit geld wordt ingezet voor de reparatie van de stuwdam. 

Een prachtig initiatief! 

De Verbeelding & Co 

Onder de aanvoering en leiding van  “Cultuurmakelaar” Marina van Arendonk 

zijn er een viertal cursussen ontwikkeld voor   de schooljeugd. 

Voor deze cursussen zijn een viertal enthousiaste  kunstenaars ge-

vonden die graag willen meewerken aan dit evenement. 

 

 

Lyda Rump gaat vriendschapsbanden vilten 

Annemiek Eradus neemt keramische sieraden voor haar rekening 

 Hiky Helmantel zal mooie kaarten gaan maken met de kinderen 

Ella Steenmeier gaat op zoek naar Wereldbomen 

John de Vries 

Yvonne van Bruggen 



Werelddorpdag 

Op woensdag 6 april 2016 zal de schooljeugd aandacht vragen voor Zeewolde Werelddorp ( Burkina Faso). 

Zij zullen met veel vlaggen het dorp versieren en opvrolijken. 

Expositie 

Rob van de Broek, een alom bekende kunstenaar uit Zeewolde zal honderden schilderijtjes 

tentoonstellen op 6 april op het marktplein van Zeewolde. 

 

Scholenactie 

Er loopt al 20 jaar een afspraak met de scholen in Zeewolde om iedere 4 jaar een grote actie te organiseren 

waarbij alle scholen in Zeewolde meedoen. In 2016 is het weer zover. 

Wij van Zeewolde Werelddorp zullen op alle scholen aan de hand van een power point presentatie de kinderen 

vertellen waarom het  nodig is om de stuwdam te repareren. 

De kinderen zullen op school meedoen aan een sponsor activiteit, blikgooien, rondjes lopen of iets dergelijks. 

In het verleden was deze actie een geweldig succes, zeer veel enthousiasme bij de kinderen en onderwijskrach-

ten, met een fantastische opbrengst. 

 

Voor alle boven genoemde acties geldt dat de opbrengst hiervan met 

50% wordt verhoogd door de Wilde Ganzen. 



5 Financieel overzicht 

 

Kruisposten. Boeking van en naar spaarbank. 

Totaal ontvangsten/uitgaven = zonder kruisposten 

Accountantsverklaring, door ADW Accountants afgegeven. 



6 Donateurs 

Subsidie gevers: 

Accountants verklaring: 

Op dit moment hebben we een vaste kern van 35 donateurs, daarnaast van jaar tot jaar een variërend aantal men-

sen die onze projecten met een eenmalige bijdrage ondersteunen. 

Van de kerken en  gemeente Zeewolde ontvangen we niet alleen geld voor onze projecten, maar ook directe hulp 

bij de uitvoering van de verschillende werkzaamheden  in Zeewolde. 

U begrijpt dat we met al deze geldgevers en (wel)doeners bijzonder gelukkig zijn. 

 

Andere subsidiegevers: 

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 een flinke bijdrage ont-

vangen. 

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

 



7 Bestuur 
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