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1.Voorwoord 
 

Het samenwerken met mensen van het continent Afrika heeft prachtige, maar ook 

onverwachte kanten. 

Dat levert ons als bestuur van de Stichting Zeewolde Werelddorp ongekende energie op. Zo 

mochten we in 2018 een container van 60 mtr3 aan medische hulpgoederen verzamelen en 

verzenden voor de bevolking van Gaongho, in het bijzonder de kraamkliniek en het 

ziekenhuis. Een project, waaraan veel inwoners van Zeewolde hun steentje hebben 

bijgedragen. Wij noemen hierbij de verloskundigenpraktijk, de Breierij, veel particulieren en 

vele anderen. 

Het project bracht ons veel genoegen. Het halen van de goederen op veilingen en het laden 

van de container kostte ons de nodige energie. 

Met grote blijdschap ontvingen de inwoners ( waaronder chef arts Akimon) de producten. 

De ziekenhuisbedden, de infusen, etc. werden direct in gebruik genomen. 

 

Tot onze verrassing was burgemeester Zoundi in maart opeens te gast in Zeeland.  We 

konden hem toen niet direct ontvangen in Zeewolde. Na overleg hebben wij hem ( samen 

met chef Congo van de ADDG) in november 2018 gedurende 4 dagen mogen verwelkomen 

als gast in Zeewolde. Wij hebben een mooi programma opgesteld ter ere van dit bezoek.  

Zo bezochten we scholen, melkveebedrijven, fruittelers en overige bezienswaardigheden in 

Flevoland. 

Hartverwarmend was de gemoedelijke omgang van de mannen, de plezierige manier van 

samen mogen optrekken in dit proces.  

Wel hebben we nadrukkelijk gesproken over de stand van zaken van de door ons in het 

verleden gerealiseerde projecten. 

Dan kom je op de wat minder positieve kant van de samenwerking. Opvallend was, dat een 

aantal projecten stil is komen te liggen: de druppelirrigatie, aangelegd in 2017 voor de 

perceeltjes grond van 150 vrouwen, werkte nog nauwelijks. De schrikdraadomheining was 

vastgeknoopt aan de takken van een boom. De in 2017 geleverde ambulance werkt 

overigens nog wel goed. 

Het levert ons het inzicht op, dat we vanuit Zeewolde niet kunnen volstaan met het brengen 

van nodige middelen. 

We zullen vanuit Nederland ook zicht moeten houden op onderhoud, gebruik en onderwijs 

voor de volgende generatie. 

In het gesprek met de bezoekers uit Burkina Faso hebben we hier dan ook uitvoerig bij stil 

gestaan. Het jaar 2019 staat dan ook bol van de nieuwe uitdagingen.  

Namens de Stichting Zeewolde Werelddorp, Koos Hopster,voorzitter. 

 



 

 

2.Terugblik activiteiten 2018 

Project Worldschool 

In juni 2017 is er een bezoek gebracht aan het hospitaal in Gaongho. Tijdens dit bezoek werd 
duidelijk dat het hospitaal in zeer slechte staat verkeerde. Het gebouw zag er slecht uit en 
het interieur was zeer armoedig.  
 
 

Ook de medische voorzieningen waren niet aanwezig of in zeer slechte staat. De ambulance  
die gebruikt werd was een soort aanhanger achter een motorfiets en zag er zeer slecht uit. 
Naar aanleiding van dit bezoek en de geconstateerde problemen heeft onze stichting 
besloten te proberen de situatie wat te verbeteren. In 2017 werd begonnen met het sturen 
van een ambulance. 
 



 
In 2018 werd via een veilingbureau een partij materiaal gekocht voor de inrichting van het 
hospitaal. Deze inboedel bestond uit 17 ziekenhuisbedden, bloeddrukmeters, een koelkast, 
stethoscopen, infuusstandaards, medische kisten, afzuigapparaat, verbandscharen, 
verbandboxen, reflexhamers, wondspreiders, 8 bureaus en babykleding. Een container van 
60 mtr2 
 
In december 2017 was de directie van Worldschool in Burkina Faso. Zij proberen in zoveel 
mogelijk landen scholen te stichten en contacten te bevorderen tussen deze scholen en 
Nederlandse scholen. Tijdens hun bezoek hebben ze ook de projecten van ZWD bezocht. 
Ook werd een bezoek aan het hospitaal in Gaongho gebracht.  
Naar aanleiding van dit bezoek is het idee ontstaan om studenten in Nederland een voorstel 
te laten maken om het hospitaal te verbeteren. Er zijn 8 groepjes van studenten gevormd die 
via contact met de arts in Gaongho en met studenten uit Ouagadougou een voorstel gaan 
presenteren aan hun studiebegeleiders en aan SZW. Dit voorstel gaat met name over de 
bouw van een nieuw hospitaal. Ook gaan ze berekenen hoeveel een investering in een nieuw 
hospitaal zou moeten gaan kosten. 
  



3.Internationale communicatie 
met de verantwoordelijken in BURKINA FASO 
 
De SZW (Stichting Zeewolde Werelddorp) heeft enkele deelgebieden waarop haar focus gericht is 
waar het de uitvoering van projecten in de regio Gaongho in Burkina Faso betreft. Dat zijn de 
volgende: 

 De ontwikkeling van de landbouw in de regio 

 De economische ontwikkeling van zowel de regio en daarmee ook de bevolking 

 Het op een hoger niveau brengen van de medische zorg in de regio 

 Het uitvoeren van projecten op het gebied van zowel basis- als ook middelbaar onderwijs 
 
De lokale bestuurders in Gaongho en het bestuur van de SZW onder leiding van voorzitter Koos 
Hopster trachten in goed overleg tot het stellen van prioriteiten te komen waar het de keuze van 
projecten betreft. In eerste instantie komt de voorzitter van de ADDG in Gaongho, de heer Jean 
Baptiste Congo, met een voorstel ten aanzien van de gewenste projecten. Daar worden de bedragen 
voor die investeringen dan wel kosten aan toegevoegd. ADDG staat overigens voor de Association 
pour le Développement du Département Gaongho, ofwel de Associatie voor de Ontwikkeling van het 
Departement Goangho. 
 
Een van de bestuursleden, de heer Arend Koekoek, bezoekt veelal jaarlijks het betreffende gebied 
met de volgende doelstellingen: 

 Controle op de staat van functioneren en onderhoud van de gedane investeringen 

 Beoordelen van de huidige status van te realiseren projecten, bv. de upgrade van de 
kraamkliniek dan wel het bestaande ziekenhuis 

 
Die bezoeken zijn uitermate nuttig. De reizen worden vaak gecombineerd met die naar Burkina Faso 
voor de PUM, die dan ook de reiskosten draagt. De verblijfkosten worden gedragen door de ADDG in 
Gaongho. 
 
BEZOEK door de VERANTWOORDELIJKEN in GAONGHO aan NEDERLAND 
 
In het verslagjaar 2018 heeft een delegatie, bestaande uit de president van de ADDG, de heer Jean 
Baptiste Congo en de burgemeester van de plaats Gaongho, de heer Salif Zoundi, Nederland en met 
name Zeewolde bezocht. 
Met een vierdaags verblijf in één van de chalets van Bungalowpark en Camping RCN, aangeboden 
door de directie van het park, hadden de heren een uitstekend onderdak en uitval plaats. 
In eerste instantie is met de heren een rondtoer in en rond Zeewolde gemaakt. Daarbij is een bezoek 
gebracht aan de volgende gelegenheden: 

 Luchthaven Lelystad 

 De Markerwaarddijk met de sluizen 

 Staatsbosbeheer bij de Oostvaardersplassen met een wild uitkijkpost 

 De Bataviawerf in Lelystad met een Indië vaarder in aanbouw 

 Windmolens 

 De uitbreidingsplannen voor Zeewolde met het Tulpeiland 

 Het landschapskunstwerk “De Aardzee” met de “golfbeweging”  in het landschap 

 Een pompstation dat ook het hoogteverschil aangeeft tussen de binnen- en buitenwateren 

 Een enthousiaste eigenaar van een fruitbedrijf dat ook druppelirrigatie toepast 

 Een melkveebedrijf 

 Een akkerbouwbedrijf 



 De christelijke basisschool De Regenboog in Zeewolde met als directeur de heer Mannes 
Schoppink 

 Een middelbare school in Zeewolde in de vorm van de Rijks Scholen Gemeenschap De 
Levant met als directeur de heer Cor van Kuijeren. Zowel op de betreffende basisschool als 
ook de genoemde middelbare school is – tijdens de Franse les – door de twee heren uit 
Burkina Faso een presentatie gegeven over het leven in het algemeen en de manier van 
werken  op scholen. Onder andere het aantal van 80 tot 120 kinderen in één klas onder 
leiding van één leerkracht kwam zeer indrukwekkend over op de schoolkinderen. 

 
Ook is op diverse momenten diepgaand overleg gevoerd met als belangrijkste onderwerpen: 

 Een evaluatie van de samenwerking en de gerealiseerde resultaten in de afgelopen 20 jaar. In 
die periode is maar liefst voor een bedrag van circa EUR 500.000 is aan (deel)projecten 
gerealiseerd 

 Op welke manier kan het onderhoud van de respectievelijke projecten gerealiseerd worden 
teneinde de levensduur en het functioneren van de projecten te optimaliseren 

 Een goede verantwoording van uit de ADDG in Gaongho naar SZW zodat zowel SZW als ook 
sponsors goed inzicht krijgen in de besteding van de gelden  

 Waar liggen de prioriteiten voor de ADDG in 2019 en 2020 voor te realiseren projecten? 
 
De procedure voor nieuwe projecten is zodanig, dat deze in eerste instantie worden opgesteld door 
de burgemeester van Gaongho in samenspraak met de ADDG. Vervolgens dient het stadsbestuur van 
Gaongho haar wensen in bij de landelijke overheid inclusief de budgettaire gevolgen. 
Voor die gevallen waarin de landelijke overheid geen fiat geeft, neemt de ADDG contact op met SZW 
om de mogelijkheden te onderzoeken van realisatie van de projecten langs dié weg. 
 
COMMUNICATIE 
 
In Burkina Faso worden door de respectievelijke stammen 60 verschillende talen gesproken. De 
meest toegepaste taal is het Morée, ook gesproken in de regio Gaongho. Echter, Burkina Faso, het 
vroegere Opper Volta, was tot augustus 1964 een Franse kolonie en die taal wordt door een groot 
deel van de bevolking ook nog steeds gesproken. 
De communicatie tussen SZW en de ADDG geschiedt veelal via email, maar ook What’s app – veelal 
voor de verzending van foto’s - en de telefoon worden toegepast. De gehanteerde taal is Frans. 
De Franstalige communicatie wordt verzorgd door Wim Eggenkamp. 
 
VERANTWOORDING 
 
SZW werkt aan een goede communicatie over het gehele proces van de totstandkoming van de 
prioriteiten. Daarbij dient gedacht te worden aan de volgende items: 

 Het komen tot dezelfde prioriteiten bij het maken van plannen voor nieuwe projecten 

 De instandhouding van de reeds gerealiseerde projecten, onder andere door het laten 
uitvoeren van passend onderhoud 

 Een adequate efficiënte besteding van de gelden 

 Een verantwoording achteraf van de bestede gelden, zodat inzicht verstrekt kan worden aan 
zowel SZW als ook aan sponsors over de realisatie van projecten inclusief een financiële 
verantwoording 

 
Ten behoeve van de verantwoording ontvangt de Stichting de laatste vijf jaar over ieder jaar een 

rapport van de zijde van ADDG met een totale weergave van de bestede gelden inclusief toelichting 



 

4.Financiën 
 

 

 

  



5.Toelichting op de financiën 2018 

Ontvangsten 
We zien bij de ontvangsten ieder jaar een drietal groepen donateurs 
  1 De kerken PKN en De Sterre der Zee. 
     Zij doneerden dit jaar € 3.400 
  2 De Gemeente Zeewolde ondersteunt ons ieder jaar met € 1.500 
  3 Donateurs uit Zeewolde waren dit jaar goed voor bijna € 8.000 
     Waaronder één gever voor een bedrag van € 5.000 
 
Bestedingen en kosten 
Er is € 10.700  besteed aan de koop en het transport van medische artikelen 
en druppelirrigatie. 
Kosten bezoek van de heren Zoundi en Congo uit Burkina Faso € 634 
Daarnaast zijn er kosten betaald aan transport van de op de veiling gekochte goederen hier 
in Nederland, aan bankkosten en lidmaatschap van de Partin organisatie  
 
Resterende gelden  
Op de reparatie van de stuwdam in 2016 is een bedrag van € 10.100 bespaard. 
Dat geld staat op de bankrekening van de ADDG in Burkina Faso. 
Van dit bedrag zijn inmiddels de volgende betalingen gedaan: 
1 Aan Dhr. Boukary is € 1.066 betaald voor zijn werk bij het installeren van de 

druppelirrigatiesystemen 
2 Een bedrag van € 343 is betaald voor het maken van een video (zie onze website) 
3 Voor een cursus van de Wilde Ganzen voor Dhr.  Congo, is  € 183 betaald. 
4 Voor de invoer van de container met medische materialen is € 1.608 betaald. 

Er staat nu nog een te besteden bedrag van € 6.900 op de bank van de ADDG in Burkina Faso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Toekomstvisie 

  

Meer grip op realisatie en onderhoud van projecten heeft hoge prioriteit. Als we geen zicht 

en invloed blijven houden op de toepassing in Gaongho, dan zal het moeilijker worden om 

de sponsors en de donateurs te blijven motiveren. De samenwerking gaat dan vroeg of laat 

stoppen. 

Op dit moment spreken wij met Dianne Nicolai. Zij kent Burkina Faso, heeft haar netwerken 

daar en wil ons helpen aan een team lokale begeleiders in Gaongho. In navolging van het 

voorbeeld in Noord Burkina Faso krijgen we dan meer directe invloed op de status in 

Gaongho. 

 

Educatie via de scholen moet opleveren dat volgende generaties de leereffecten als 

vanzelfsprekend gaan toepassen. Denk hierbij aan de landbouw, de verzorging in 

ziekenhuizen en de verdere ontwikkeling.  

Op dit moment staan er ook weer projecten op stapel. In hulpmiddelen voor scholen en 

lerarenwoningen zien wij doelen in 2019. 

Voorts is er een onderzoek geweest door studenten ( van het Berlage Lyceum) om het 

ziekenhuis op te knappen. Studenten van TU Delft en van de universiteit in Ouagagougou 

ontwikkelen bouwkundige verbeteringen. Binnenkort zien we de resultaten. 

Een derde doelstelling is het opnieuw stimuleren van fondsenwerving. Via scholen, kerken 

en overige donateurs. En vervolgens door de grotere fondsen zoals Wilde Ganzen, het 

Jurgens fonds en de Turing Foundation. 

 

Vooralsnog blijft de eerste opdracht, het ( weer) op orde brengen van de in het verleden 

gerealiseerde projecten. 

Aan enthousiasme ontbreekt het ons zeker niet, maar dit geldt ook voor onze 

samenwerkingspartners uit Gaongho!  

Deze laatste zijn dankbaar voor de bijdrages uit Zeewolde. Zij realiseren zich wel degelijk dat 

het in Gaongho beter zal moeten gaan om een duurzame relatie te behouden. 
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