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Zeewolde, juni 2018 
 
 
1 Voorwoord 
 
 
De Stichting is springlevend en gaat door met het verder ontwikkelen van het dorp Gaongho, 
waarmee we sinds 2000 een vriendschapsrelatie hebben. We mochten de afgelopen jaren, 
samen met tal van instanties in Zeewolde veel moois tot stand brengen in dit, op 2 na 
armste, land van de wereld. Wij worden daarbij geholpen door tal van enthousiaste 
groeperingen en inwoners van Zeewolde. Daartoe behoren de burgerlijke gemeente, 
scholen, kerken, vrijwilligersorganisaties en individuele donateurs. We realiseerden een 
ziekenhuis, een school, een kraamkliniek en een stuwdam voor druppelirrigatie: inmiddels 
hebben zo’n 300 vrouwen de beschikking over een stuk grond (10x10). Zij oogsten daarvan 
3x per jaar en voorzien daarmee in de behoefte aan voedsel. Zelfredzaamheid is het thema 
voor de komende jaren, dat blijft ook voorwaarde voor hulpverlening. 
 
Mede door de samenstelling van het huidig bestuur zijn de banden tussen Gaongho en 
Zeewolde sterk verbeterd. Er is intensiever contact over doelstellingen en verantwoording. 
Ook de ondersteunende organisaties, zoals Wilde Ganzen en het Anton Jurgens Fonds 
verwachten zicht op de beoogde projecten. Met name wordt gekeken naar het lokale 
bestuur, de verduurzaming van projecten, onderwijs en verantwoording achteraf. Een 
terechte ontwikkeling, die wij als bestuur van harte ondersteunen. 
 
Namens de Stichting Zeewolde Werelddorp, 
 
Koos Hopster 
Voorzitter 

  



2 Terugblik activiteiten 2017 
 
1)  Bestuur van de Stichting 
 
Het bestuur kent een tweetal nieuwe gezichten: 

 
 Koos Hopster heeft het voorzitterschap van Piet Stam overgenomen 

 Piet werkt nu als penningmeester verder mee 
 

 Wim Eggenkamp heeft de taak van contactpersoon met Gaongho op zich genomen 
 
Samen met Arend Koekoek, Diana Kraak en Paul Bosveld hebben wij nu een mooi, 
enthousiast  team. Iedereen is voor diverse taken inzetbaar, zoals het verzamelen van 
hulpgoederen, het werven van fondsen, etc. Multi-inzetbaarheid, kortom! 
 
De dames Nicolai, bestuursleden van het eerste uur, hebben afscheid genomen. Het bestuur  
zoekt nu nog een communicatiemedewerker (voor de website, flyers,etc.). 
 
2) Gerealiseerd in 2017 
 
Er stonden, in 2016, nog twee directe wensen uit Burkina Faso open: een ambulance voor 
het ziekenvervoer en een volgend druppelirrigatiesysteem, om de kurkdroge grond geschikt 
te maken voor meerdere oogsten per jaar. 
 
De materialen voor het druppelirrigatiesysteem waren snel gekocht. Voor het transport 
hebben we een tweedehands ambulance gekocht en het geheel naar Gaongho verscheept. 
(zie ook het filmpje op de website www.zeewolde-werelddorp.nl). 

 
Er wordt nu dankbaar gebruik gemaakt van de ambulance en het druppelirrigatiesysteem. 
 
 
 
 
  



3. Foto’s projecten 
In Gaongho is een klein hospitaal
Banca. Tijdens een bezoek is gebleken dat de omstandigheden in deze gebouwen erbarmelijk zijn. 
 

 
Vooral het vervoer van zieke of gewonde personen is zeer slecht. Er is wel een driewielige 

maar deze is stuk. 

 
Het vervoer van de patiënten ging nu met een bromfiets met daarop een draagbaar 
gemonteerd. Zeewolde Werelddorp
ambulance beschikbaar te stellen. Deze ambulance is begin ju
juni 2017 heeft bestuurslid Arend Koekoek de ambulance overgedragen aan de chef
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
In Gaongho is een klein hospitaal met daarnaast nog twee medische posten in Wardago en Nav 
Banca. Tijdens een bezoek is gebleken dat de omstandigheden in deze gebouwen erbarmelijk zijn. 

Vooral het vervoer van zieke of gewonde personen is zeer slecht. Er is wel een driewielige 

Het vervoer van de patiënten ging nu met een bromfiets met daarop een draagbaar 
Zeewolde Werelddorp heeft toen besloten zo snel mogelijk een tweedehands 

ambulance beschikbaar te stellen. Deze ambulance is begin juni aangekomen in Gaongho.
estuurslid Arend Koekoek de ambulance overgedragen aan de chef
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Banca. Tijdens een bezoek is gebleken dat de omstandigheden in deze gebouwen erbarmelijk zijn.  

Vooral het vervoer van zieke of gewonde personen is zeer slecht. Er is wel een driewielige ambulance 

Het vervoer van de patiënten ging nu met een bromfiets met daarop een draagbaar 
heeft toen besloten zo snel mogelijk een tweedehands 

ni aangekomen in Gaongho. In 
estuurslid Arend Koekoek de ambulance overgedragen aan de chef-arts. 



Inmiddels was de stuwdam in de rivier gerealiseerd en het stuwmeer stond vol water. Vlakbij 
was twee hectare grond beschikbaar voor de aanleg van een druppelirrigatie systeem. Het 
materiaal voor de druppelirrigatie werd in de ambulance meegestuurd, evenals een 
schrikdraad afrastering. Samen met de bevolking werden het irrigatiesysteem en de 
afrastering aangelegd. 
 

 
De twee hectare is zodanig aangelegd dat er 100 vrouwen een moestuin hebben. Tijdens de 
overhandiging van de ambulance en de aanleg van de twee hectare was de bevolking erg 
enthousiast. 
 
 
  



4 Communicatie 
 
 
In Burkina Faso, het vroegere Opper Volta, is de moedertaal Frans. Engels wordt er weinig 
gesproken, waardoor tussen de Stichting Zeewolde Werelddorp en vertegenwoordigende 
Instanties uit Burkina Faso communicatie in het Frans plaatsvindt. 
Vanuit Burkina Faso is de organisatie die verantwoordelijk is voor de economische 
ontwikkeling in brede zin de organisatie onder de naam ADDG, ofwel l’Association pour le 
Développement du Département de Gaongho / Dat Zang Néré (ADDG / DZN). Ofwel de 
Associatie voor de Ontwikkeling van het Departement Gaongho. Overigens is Dat Zang Neré 
de oude naam van deze associatie. 
 
Overigens worden er in Burkina Faso circa 60 verschillende talen gesproken, iedere stam 
heeft zo haar eigen taal. De taal Mooré wordt het meest gesproken. Aangezien Burkina Faso 
een voormalige Franse kolonie is, is Frans als officiële taal gekozen voor instanties en 
organisaties. Contactpersoon van de Stichting Zeewolde Werelddorp is de heer Jean Baptiste 
Congo, President / voorzitter van de genoemde associatie. Als voorbeeld van de 
communicatie tussen Burkina Faso en Nederland kan gelden dat ten tijde van het 
verschijnen van dit jaarverslag er regelmatig gecommuniceerd wordt via email over de 
verzonden container met 60 m3 medische materialen en landbouwgoederen. De 
dankbaarheid vanuit Burkina Faso is erg groot, dat zich uit in hetgeen aan de bestuursleden 
en haar omgeving in Zeewolde wordt toegewenst. De gevoelde dankbaarheid betekent aan 
de kant van de stichting een stimulans om met dit fraaie werk door te gaan. 
 
De Franstalige communicatie wordt namens de Stichting Zeewolde Werelddorp verzorgd 
door bestuurslid van de stichting  Wim Eggenkamp. 
 
In het afgelopen jaar is met name ook aandacht besteed aan de afstemming over projecten 
en de verantwoording van de realisatie van projecten. 
 
In samenspraak met ADDG worden projecten beoordeeld. Het bestuur van de Stichting 
Zeewolde Werelddorp maakt de keuzes. Vervolgens wordt, samen met de direct 
uitvoerenden in Gaongho, verder gewerkt aan de uitwerking van de projecten. (bijv. de Chef 
arts van het ziekenhuis dient de opgave van de gewenste medische hulpmiddelen in). 
Achteraf wordt de Stichting geïnformeerd over de ontvangst en de toepassing van de 
hulpmiddelen). 
 

  



6 Financiën 
 
 
Stichting Zeewolde Werelddorp             Geboekt t/m December 2017 

 

 
 
Niet verwerkt in de administratie 

1) Te veel betaald aan de reparatie stuwdam en kliniek  10.000,=  Dit bedrag staat op de bank bij ADDG 
 
 

 
 
 
 
 

 



7 Bestuur 
 
 

Voorzitter                                                    
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Correspondentieadres: 
Koos Hopster 
Kuinder 20 
3891 CC Zeewolde 
06 51176595 
J.hopster51@gmail.com 

KvKnr. 3271110
Fiscaal nummer 8223.18.039
Banknr. NL 16 INGB 0005479553
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