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Stichting Madame Ouaga helpt de leefomstandigheden van de arme plattelandsbevolking van de dorpsgemeenschappen in Tampèlga (Burkina Faso) duurzaam
te verbeteren via kleinschalige projecten in het onderwijs en de gezondheidszorg.
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Stichting Madame Ouaga bedankt: • Oda Boisliveau voor het Franse vertaalwerk
• LaPorta Vitale, Delft • Protestantse Gemeente Bennebroek • vele particulieren
Jaarverslag 2017 Stichting Madame Ouaga 2

Bestuursverslag

1. Doelstelling
Stichting Madame Ouaga (SMO) te Delft is opgericht op 25 mei 2007.
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 273 01 261.
SMO heeft tot doel de leefomstandigheden van de arme plattelandsbevolking van Tampèlga
in Burkina Faso (West-Afrika) duurzaam te helpen verbeteren via kleinschalige projecten in
het onderwijs en de gezondheidszorg.
Voor de realisatie van haar projecten werft SMO financiële middelen. We ontvangen giften
van particulieren en bedrijven en schenkingen via lijfrentes.

2. Organisatie
Bestuur
De statuten bepalen dat de stichting ten minste drie bestuurders telt. Zij worden benoemd
voor een periode van drie jaar en treden af overeenkomstig een door het bestuur opgemaakt
rooster. Een volgens het rooster aftredende bestuurder is terstond herbenoembaar. Conform
de statuten hebben de bestuursleden geen recht op bezoldiging.
SMO is een kleine, efficiënt werkende organisatie, met als actieve kern een driehoofdig bestuur
en vaste adviseurs die bij de bestuursvergaderingen aanwezig zijn. De stichting heeft geen
betaalde kracht in dienst en weinig tot geen overheadkosten. Vrijwilligers zijn beschikbaar voor
ondersteunende activiteiten.
In 2017 bestaat het bestuur uit:
• drs. Mahamadi Kaboré, voorzitter
• Patty Breukel-Spaan, secretaris/penningmeester
• drs. Nico A. Jouwe, algemeen lid
Adviseurs: Stef Breukel en drs. Gerline de Jong.
Het bestuur heeft in 2017 drie keer een plenaire vergadering belegd. Er was frequent tussentijds contact per telefoon en e-mail. Voorzitter Kaboré heeft, op eigen kosten, de locatie
bezocht en overleg gehad met de betrokkenen. Hiervan is uitgebreid verslag opgetekend.
Partner en beheer financiën in Burkina Faso
SMO wordt in Burkina Faso uitstekend vertegenwoordigd door de heer Inoussa Kaboré te
Ouagadougou. Hij is opgegroeid in Tampèlga en vanaf de oprichting betrokken bij onze activiteiten, beheert de financiën ter plaatse en overlegt met de diverse beheercomité’s, betrokken
instanties, uitvoerders, adviseurs en medewerkers van de school en het gezondheidscentrum.
Ook In 2017 heeft SMO uitgebreid verslag in woord en beeld van hem ontvangen. Het benodigde geld wordt overgemaakt via Western Union.

3. Werving
Algemeen, fondsen, publieke activiteiten
SMO tracht zo veel mogelijk duurzame relaties aan te gaan met sponsoren en donateurs.
Er zijn diverse vaste en spontane eenmalige donaties ontvangen van particulieren en bedrijven.
Er hebben geen specifieke (fondsen)wervings- en publieke activiteiten plaatsgevonden.
ANBI, CBF
Ook in 2017 blijft SMO door de Belastingdienst gekwalificeerd als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt in het kader van de doelstelling. De Belastingdienst
verplicht ANBI’s om via internet gegevens over de stichting openbaar te maken.
Jaarverslag 2017 Stichting Madame Ouaga 3

Vanwege de hoge kosten wordt afgezien van het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). SMO houdt zich echter wel zo strikt mogelijk aan de voor het CBF-Keur geformuleerde criteria ten aanzien van bestuur, beleid, fondsenwerving, besteding en verslaglegging.
Communicatie
Een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van SMO en het verwerven van steun
en middelen voor de projecten is het op de kaart zetten van SMO en haar doelen.
In 2017 waren daarvoor verschillende communicatiemiddelen beschikbaar:
• Website: www.madameouaga.nl.
• Facebookpagina.
• Algemeen leaflet en powerpoint-presentatie: informatie over SMO en de projecten.
Voor specifieke acties wordt de inhoud aangepast.
• SMO is opgenomen in de databank van de Stichting Kennisbank Filantropie en zichtbaar
op www.goededoelenmonitor.nl en www.cbf.nl/Instelling/4911/Madame-Ouaga-St.

4. Uitvoering geplande en nieuwe doelen 2017

Op een vrouwentuinbouwcoöperatie elders in
Burkina Faso.

Eind 2016 besluit SMO zich te gaan oriënteren op mogelijkheden voor duurzame, structurele
investering: aan de contactpersonen in Burkina is een inventarisatie gevraagd van de mogelijkheden. Begin 2017 volgt een Sommaire / Presentation du village de Tampelga met een inventarisatie van de aanwezige faciliteiten in de diverse dorpen die inmiddels tot de nieuwe
commune Tampèlga behoren én de wensen voor nieuwe en aanvullende voorzieningen.
Het gebied is veel groter dan het dorp Tampelga en aanpalende quartiers. Gegevens over
aantallen, betrokkenen (bestuur) e.d. zijn incompleet, een begroting ontbreekt en het is niet
duidelijk of en wat de gemeente/overheid doet. Op de wensenlijst staan grote projecten (o.a.
een lycée), maar ook kleine(re) (o.a. waterpompen, weer bedden CSPS, moderne bijenkorven).
Later bezoekt voorzitter Kaboré onze locatie en komt met een interessante mededeling: men
wil werk gaan maken van een organisatie die zich inzet voor verbetering van de huidige
beheercomité’s, die vaak niet adequaat handelen. Heel belangrijk daarbij is meer knowhow
voor het (financiële) beheer van de projecten. Hoe kun je de huurinkomsten van de lerarenwoningen investeren? Hoe kun je zorgen dat de apotheek niet steeds weer leeg is? Het is
beter pas weer nieuwe projectjes te initiëren als deze stap gezet is. In de praktijk betekent dit
dat de comité’s die nu bestaan uit dorpelingen, uitgebreid worden met vooral ook jonge,
goed opgeleide mensen uit Ouaga die oorspronkelijk uit het dorp komen.
SMO wil de ontwikkelingen ter plaatse afwachten en besluit de financiële middelen te reserveren voor noodgevallen en actuele hulpvragen als de eigen middelen van de CSPS en de
school tekort schieten.
Zo komt er eind 2017 een dringend verzoek om de aanleg van twee nieuwe geboorde waterputten met pomp ter vervanging van twee oude, open en dus onveilige en onhygiënische
putten. Er worden offertes aangevraagd; uitvoering volgt in 2018.
Na een bezoek in Burkina Faso van voorzitter Kaboré aan een coöperatie van vrouwen die op
een gezamenlijk terrein elk op een eigen stukje grond groenten telen voor eigen gebruik en
een stukje eigen inkomsten, is in 2017 uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om
een dergelijk project ook te realiseren voor de vrouwen van Tampèlga. Uiteindelijk blijkt het te
gecompliceerd vanwege de voorziene problemen met een onmisbaar waterirrigatiesysteem.
Wat blijft bestaan is het idee voor de plaatsing van zgn. cocoons; een experiment voor 2018.

5. Functioneren gerealiseerde projecten
5a. Gezondheidscentrum voor medische hulp en preventie (CSPS)
Er is nog steeds sprake van een stijgende lijn in het aantal behandelingen.
Het aantal consulten in de polikliniek is toegenomen met 20%, er zijn 2,5 keer zoveel opnames.
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Na een spectaculaire stijging van het aantal bevallingen in 2016, is er in de kraamkliniek in
2017 maar één geboorte meer. We kunnen er slechts naar gissen of dit een gevolg is van
het aantal consulten voor geboorteplanning, dat in 2017 bijna verdubbelde: van 43 naar 83.
Patiënten van de polikliniek betalen voor consulten en behandelingen (€ 0,15) en voor
opnames (€ 0,76). Voor de kraamvrouwen zijn consulten, onderzoeken en medicijnen gratis;
voor begeleiding bij de bevalling en opname in de kraamkliniek betalen zij een vergoeding,
resp. € 1,15 en € 0,30.
De overheid voorziet in een uitgebreid vaccinatieprogramma, waaronder inentingen tegen
DTP, mazelen en gele koorts. Inenting gebeurt door een speciaal vaccinatieteam in de verschillende dorpen.
Het medisch personeel blift in omvang gelijk. Verpleegkundige madame Wendkonta Balima is
tevens Chef de Poste; verpleegkundige Albert Yameogo en vroedvrouw madame Djeneba
Nikiema zijn gebleven. Er is een vaste schoonmaakster voor de dagelijkse reiniging en een
bewaker voor permanente bewaking.
De conclusie dat de CSPS steeds beter functioneert wordt ook over 2017 weer bevestigd.

Prioriteit in 2018: de aanleg
van twee geboorde
waterputten met pomp.

Polikliniek
In 2017 hebben 2271 consulten plaatsgevonden, waarvan 1324 kinderen van 1 tot 14 jaar.
Er waren 246 opnames, waarvan 80 kinderen tot 14 jaar; 42 patiënten zijn overgebracht naar het
ziekenhuis in Koudougou op ca. 50 km afstand, in 2016 25. Zieken mogen volgens instructies
van het gouvernement voor maximaal twee dagen worden opgenomen in een CSPS. Genezen
patiënten gaan daarna naar huis, nog zieken worden naar een ziekenhuis gebracht.
Kraamkliniek
Het aantal bevallingen bedraagt 54. Alle zwangere vrouwen komen regelmatig op controle en
bezoeken de kliniek ook na de bevalling voor consultatie. De baby’s blijven de eerste twee jaar
onder controle. In 2017 met 453 controles een opvallende verdubbeling ten opzichte van
voorgaande jaren. Bij zwangeren en baby’s wordt een speciaal gratis inentingsprogramma
uitgevoerd; de consulten, testen en medicijnen zijn gratis.
Apotheek
De medicijnen (moeten) worden geadministreerd en verkocht. Door personeelproblemen en
teveel gratis medicijnuitgiften was er structureel een financieel probleem: niet genoeg geld
voor aanschaf van nieuwe medicijnen, de voorraad wordt niet op peil gehouden. Mede op aandringen van SMO is een vrouw uit het dorp opgeleid in een apotheek in Ouagadougou. Eind
2017 al met een positief resultaat: 68% van de medicijnen wordt betaald (in 2016 46%).

Voorbeeld van een cocoon.
(foto: Land Life Company)

5b. Basisschool Ecole de Tampèlga
Net als in de afgelopen jaren heeft SMO weinig bemoeienis met de school. Er zijn 6 klassen
met 7 leerkrachten (4 mannen, 3 vrouwen) en een directeur. Het aantal leerlingen neemt weer
iets toe. In 2017-2018: 354, 160 jongens en 194 meisjes. In 2016-2017 waren er 336 leerlingen,
156 jongens en 180 meisjes. Al een aantal jaren zijn meisjes in de meerderheid.

6. Doelen 2018
• Vervangen van twee oude, onveilige waterputten door nieuwe, geboorde putten met pomp.
• De gebruikelijke reserves worden aangehouden voor hulpvragen vanuit de school en de
CSPS. De verwachting (eind 2016) dat er voor de komende jaren door de vele regenval geen
voedselprobleem zou komen, is helaas door de realiteit achterhaald.
• Experiment van een project met zgn. cocoons van de Land Life Company: biologisch afbreekbare ‘boomcouveuses’ voor het planten van fruitbomen.
Mahamadi Kaboré, voorzitter
Delft, juni 2018
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Gerealiseerde projecten 2007-2017
Voor de basisschool
• geboorde waterput met pomp voor veilig en schoon drinkwater
• 6 ommuurde, betonnen lerarenwoningen
• 2 toiletgebouwtjes met elk 3 latrines
• houtbesparende kookplateaus en kook- en eetgerei
• gebouwtje voor opslag van voedsel
• studielokaal/bibliotheek met meubilair, boekenkasten, tv, dvd-speler, boeken, zonnepaneel
• bijna jaarlijks geld voor les- en leesboekjes, schriften, schrijfmateriaal, sport- en spelmateriaal en aanvulling van de ontoereikende voedselvoorraad
Bouw van een multifunctioneel gezondheidscentrum
• algemene (poli)kliniek met wachtruimte, onderzoekskamer, kantoortje en opnamekamers
• kraamkliniek, als algemene kliniek, met bevalkamer
• inrichting van beide klinieken
• 2 ommuurde, betonnen personeelswoningen
• 3 externe toiletgebouwtjes met latrines en douches
• geboorde waterput met pomp
• verbrandingsinstallatie voor het medisch afval
• voor alle gebouwen zonnepanelen voor elektriciteit
• extra geïsoleerd en beveiligd geneesmiddelendepot
• aanschaf, transport en aanpassing van een ambulance uit Nederland
• jaarlijks geld voor medicijnen, aanvulling (medisch) meubilair en medische apparatuur
Elders in het dorp
• geboorde waterput met pomp voor veilig en schoon drinkwater
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Jaarrekening

Waarderingsgrondslagen
Algemeen
De activa en passiva zijn gewaardeerd op nominale waarde.
Baten uit eigen fondswerving
Giften worden verantwoord in het jaar van ontvangst; overige baten en lasten worden toegerekend
aan het jaar waarop deze betrekking hebben.

Balans per 31 december 2017 (2016) (na resultaatbestemming)
Activa
Liquide middelen
Banksaldo
Totaal activa

2017

2016

€

€

12.052
12.052

5.934
5.934

Passiva

2017

€
Eigen vermogen
Bestemmingsreserve projecten
Totaal passiva

12.052
12.052

2016

€
5.934
5.934

Staat van baten en lasten over 2017 (2016)
Omschrijving

2017
€
5.934

2016
€
7.088

Baten uit eigen fondswerving
Acties Prot. Chr. Gemeente Bennebroek
Gift t.b.v. cocoons
Overige giften en acties
Lijfrentes
Totaal

€
1.068
124
1.655
3.500
12.281

€
720
0,0
1.920
3.500
13.228

Af: kosten

-/- 237
12.044

-/- 116
7.821

Rente-inkomsten
Totaal beschikbaar voor doelstelling

8
12.052

59
7.880

Beginsaldo
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Omschrijving

Betalingen aan projecten
Bankkosten projectbetalingen
Totaal besteed aan doelstelling
Per saldo gereserveerd voor projectkosten
Totaal projecten

2017
€

2016
€

0,0
0,0
0,0

7.000
204
7.204

12.052
12.052

5.934
5.934

Toelichting op de balans
Liquide middelen
Deze staan per 31 december ter vrije beschiking
en zijn als volgt samengesteld:
2017
2016
2015
Lopende rekening
12.054
5.934
7.088

2014
2.141

2013
11.528

2012
6.458

2011
12.874

2010
14.092

Eigen vermogen
Bestemmingsreserve
bedoeld voor toekomstige
projectuitgaven

2.141

11.528

6.458

12.874

14.092

12.054

5.934

7.088

Toelichting op de staat van baten en lasten
kosten
Kosten webhosting
Lan Life Company (cocoons)
Bankkosten
Totaal

36
125
77
237
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