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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
• Protestantse Gemeente Bennebroek • Rotary Club Delft Vrijhof • Fundatie van de
Vrijvrouwe van Renswoude, Delft • LaPorta Vitale, Delft • vele particulieren
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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 2018 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 2018 twee 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.
Het beleidsplan is geactualiseerd; de nieuwe versie is geplaatst op de website.
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.
Als voorheen heeft SMO ook in 2018 uitgebreid verslag in woord en beeld van hem ontvangen.

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 2018 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.
Vanwege de hoge kosten wordt afgezien van het keurmerk van het Centraal Bureau FondsenJaarverslag 2018 Stichting Madame Ouaga 3

werving (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 2018 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 2018

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

Plaatsen van jong mangoboompje in een cocoon.

Nieuwe, duurzame rvs-pomp.

4a. Geboorde waterputten met pomp
Eind 2017 ontving SMO een aanvraag voor de aanleg van twee nieuwe geboorde waterputten
met pomp ter vervanging van twee oude, open en dus onveilige en onhygiënische putten.
Begin juni 2018 is dit gerealiseerd. Het viel niet mee om goede plekken te vinden. Er waren
drie dagen van proefboringen nodig om het eerste water te vinden. En nog eens drie dagen
voor een tweede plek. Het water komt van 100 m diep. Er heerste dan ook grote vreugde om
het fantastische resultaat: schoon drinkwater voor meer mensen binnen een fatsoenlijke
(loop)afstand. Kosten: 8.777.000 CFA = € 13.400.
4b. Experiment met cocoons voor fruitboompjes
In het najaar van 2017 heeft SMO een idee voor een bijzonder experiment: het planten van
jonge fruitboompjes in een zogenoemde cocoon of boomcouveuse, een systeem dat is ontwikkeld door Land Life Company in Amsterdam. Daar zijn twaalf exemplaren gekocht en kosteloos via een relatie getransporteerd naar Burkina Faso. Voorzien van jonge mangoboompjes
zijn ze in augustus 2018 geplaatst bij de CSPS, de school en op een erf. Ter bescherming
tegen, onder andere, geiten zijn er omheiningen van gaas. De biologisch afbreekbare cocoon
maakt het mogelijk in droge gebieden bomen te laten groeien. De cocoon wordt ingegraven
in een kuil met een diameter van ca. 55 cm. Het jonge gewas wordt in een gat middenin
geplant; watervoorziening vindt plaats via een paar lonten die het vocht opzuigen en naar
de wortels transporteren. Daarvoor wordt eenmalig 25 liter water toegevoegd. SMO ziet dit
projectje als een experiment dat bij succes veel potentie heeft voor de toekomst. In eerste
instantie is de oogst voor eigen gebruik, bij een grote opbrengst ook voor verkoop op lokale
markten.
4c. Reparatie waterpomp bij de school
In het voorjaar bleek dat de ijzeren pomp van de waterput bij de school was doorgeroest.
Vervanging was noodzakelijk. De pomp dateerde uit 2007 en was het eerste project dat SMO
in Tampèlga realiseerde. Tegen de zomer van 2018 stond op een tweetal nabije locaties de
aanleg van nieuwe geboorde waterputten met pomp op het programma. Tijdens de uitvoering daarvan zou de pomp bij de school kunnen worden vervangen door een roestvrijstalen
exemplaar. Omdat alleen de pomp vervangen werd en er niet hoefde te worden geboord,
waren de kosten aanzienlijk minder (€ 765 in plaats van € 6.870). Helaas nam het werk aan
die nieuwe pompen veel tijd in beslag. Daarna sloot de school voor de zomervakantie en
brak de regentijd aan, waardoor de plek heel slecht bereikbaar was. Al deze ‘obstakels’ waren
in november verdwenen zodat de pomp alsnog is gerepareerd en weer prima functioneert.
Rotary Club Delft Vrijhof stond garant voor de financiering.
Jaarverslag 2018 Stichting Madame Ouaga 4

5. Functioneren gerealiseerde projecten
Algemeen: beheer
De met financiële middelen van SMO gerealiseerde voorzieningen moeten door de gemeenschap zelf worden onderhouden. Reparaties aan gebouwen en installates, het innen van
de huur van de lerarenwoningen, het laten betalen voor medicijnen en het beheren, c.q.
besteden van de inkomsten, waren allemaal onbekende zaken. De problemen kwamen pas
echt aan de orde enkele jaren na de ingebruikneming. Er ontstond een nieuwe, onbekende
situatie, waarvoor men - door gebrek aan ervaring en know how - niet was toegerust. Dan
is er meer nodig dan een beheercomité van voornamelijk oudere chefs en dorpelingen.
In 2017 zijn in Tampèlga stappen gezet om de beheercomité’s adequater te laten handelen
door de jonge generatie op te leiden en te betrekken bij het (financiee) beheer. SMO bleef
aanwezig op de achtergrond en was inzetbaar voor noodgevallen en actuele hulpvragen als
de eigen middelen van de CSPS en de school tekort schieten.
In 2018 beginnen de inspanningen vruchten af te werpen. Van een deel van de huurinkomsten
van de woningen zullen reparaties aan het schoolgebouw worden betaald, de apotheek werkt
steeds professioneler, er wordt voor de medicijnen betaald zodat er weer nieuwe voorraden
kunnen worden gekocht.
5a. Gezondheidscentrum voor medische hulp en preventie (CSPS)
Het aantal consulten in de polikliniek is met 48 minder iets afgenomen, hetgeen na de toename met 20% in 2017 niet verwonderlijk is, hopelijk zelfs een gezonde ontwikkeling. In de
kraamkliniek is het aantal geboorten exact gelijk gebleven.
Patiënten van de polikliniek betalen voor consulten sinds 2018 € 0,30 (in 2017 € 0,15; de
prijs van een behandeling kan per ziekte en medicatie verschillen. Een opname kost € 0,76.
Voor de kraamvrouwen zijn consulten, onderzoeken en medicijnen gratis; begeleiding bij de
bevalling en opname in de kraamkliniek kosten 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. Malaria is al sinds jaren de meest voorkomende ziekte, die onder andere
wordt bestreden door uitgifte van muskietennetten aan zwangere vrouwen.
Het medisch personeel blijft in omvang gelijk. Verpleegkundige Maguidou Nignan, tevens
Chef de Poste is de opvolger van Wendkonta Balima; verpleegkundige Albert Yameogo is
gebleven, nieuw in de kraamkliniek is verloskundige madame Mamou Zalla die vroedvrouw
madame Djeneba Nikiema vervangt. Er is een vaste schoonmaakster voor de dagelijkse reiniging en een bewaker voor permanente bewaking. De apotheek en de ambulance zijn selfsupporting. De conclusie dat de CSPS uitstekend functioneert, wordt ook over 2018 weer bevestigd.
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Polikliniek
In 2018 hebben 2223 consulten plaatsgevonden, waarvan 1413 kinderen van 1 tot 14 jaar, een
stijging ten opzichte van 2017 (toen 1324 van de 2271). De opnames daarentegen zijn - voor
alle leeftijden - fors gedaald. Er waren ‘slechts’ 60 opnames, waarvan 45 kinderen tot 14 jaar,
in 2017 waren er van de 246 opnames 166 kinderen tot 14 en in 2016 102 opnames waarvan
80 kinderen.
Met de eigen ambulance zijn 26 patiënten overgebracht naar het ziekenhuis in Koudougou op
ca. 50 km afstand. 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 is met 54 gelijk aan 2017. Er waren 194 prenatale controles en
52 vrouwen kwamen gemiddeld vier maal terug voor een postnataal consult. De baby’s
blijven de eerste twee jaar onder controle. In 2018 waren dat er 82. Bij zwangeren en baby’s
wordt een speciaal, gratis inentingsprogramma uitgevoerd. Het aantal consulten voor
gezinsplanning is met 29 in 2018 fors teruggelopen; in 2017 83, in 2016 43.
Apotheek
De medicijnen worden verkocht. Mede op aandringen van SMO is in 2017 een vrouw uit het
dorp opgeleid in een apotheek in Ouagadougou. In 2018 bestaat het personeelsbestand voor
het eerst uit twee personen.
5b. Basisschool Ecole de Tampèlga
Net als in de afgelopen jaren heeft SMO weinig bemoeienis met de school. Er zijn 5 groepen,
verdeeld over 6 klaslokalen, met 8 leerkrachten (4 mannen, 4 vrouwen) en een directeur.
Het aantal leerlingen neemt na een paar jaar afname sinds enkele jaren weer gelijkmatig toe.
In 2018-2019: 372, 158 jongens en 214 meisjes; 2017-2018: 354, 160 jongens en 194 meisjes;
2016-2017: 336 leerlingen, 156 jongens en 180 meisjes. Al een aantal jaren blijven de meisjes in
de meerderheid.

6. Doelen 2019
•

•
•
Een van de doelen voor
2019: reparatie & onderhoud
van de zonnepanelen.

•

Het in 2018 ontvangen wensenlijstje omvat reparatie en onderhoud van de zonnepanelen.
Daar zal een duurzame oplossing voor nodig zijn die - vooralsnog - niet kan worden betaald
uit de reserves van de dorpsgemeenschap. Er is contact met Jonas, oud-leerling van de
basisschool in Tampèlga, die elektrotechniek heeft gestudeerd en is gestart met een eigen
bedrijfje in zonne-energie.
Er wordt ook gevraagd om leesboekjes. Die zullen begin 2019 worden aangeschaft. In 2018
is er al geld voor gedoneerd door de Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te Delft.
Kosten aan het schoolgebouw komen voor rekening van de gemeenschap. SMO zal geld
geven voor reparatie aan het schoolmeubilair.
De gebruikelijke reserves worden aangehouden voor hulpvragen vanuit de school en de
CSPS.

Mahamadi Kaboré, voorzitter
Delft, mei 2019
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Gerealiseerde projecten 2007-2018
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
• bijna jaarlijks geld voor medicijnen, aanvulling (medisch) meubilair en medische apparatuur
Algemeen
• elders in het dorp: 3 geboorde waterputten met pomp voor veilig en schoon drinkwater
• experiment met aanplant van jonge mangoboompjes in cocoons
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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 2018 (2017) (na resultaatbestemming)
Activa
Liquide middelen
Banksaldo
Totaal activa

2018

2017

€

€

5.016
5.016

12.052
12.052

Passiva
Eigen vermogen
Bestemmingsreserve projecten
Totaal passiva

2018

2017

€

€

5.016
5.016

12.052
12.052

Staat van baten en lasten over 2018 (2017)
Omschrijving

2018
€
12.052

2017
€
5.934

Baten uit eigen fondswerving
Acties Prot. Chr. Gemeente Bennebroek
Gift t.b.v. cocoons
Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te Delft
Overige giften en acties
Lijfrentes
In kas
Totaal

€
840
0
765
1.802
3.500
1.000
19.959

€
1.068
124
0
1.655
3.500
0
12.281

Af: kosten

-/- 136
19.823

-/- 237
12.044

Rente-inkomsten
Totaal beschikbaar voor doelstelling

0
19.823

59
12.052

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

2018
€
14.565
106
14.671

2017
€
0
0
0

5.016
5.016

12.052
12.052

Toelichting op de balans
Liquide middelen
Deze staan per 31 december ter vrije beschiking
en zijn als volgt samengesteld:
2018
2017
Lopende rekening
5.016 12.054

2016
5.934

2015
7.088

2014
2.141

Eigen vermogen
Bestemmingsreserve
bedoeld voor toekomstige
projectuitgaven

5.934

7.088

2.141

5.016

12.054

2013
11.528

11.528

2012
6.458

6.458

2011
12.874

12.874

Toelichting op de staat van baten en lasten
kosten
Kosten webhosting
Bankkosten
Totaal

38
98
136
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