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1. Voorwoord
Het meewerken aan de ontwikkeling van een derdewereldland, zoals Burkina Faso, vereist
geduld, begrip en vooral afzien van onze Europese normen. Een ontwikkelingsland is soms niet in
staat de westerse waarden en normen te begrijpen en/of toe te passen, waardoor projecten soms
anders lopen dan was verwacht.
Ook de gevolgen van de economische crisis en de politieke onrust in Burkina Faso van de
afgelopen jaren, hebben zijn weerslag op het ontwikkelingswerk van AFOS. Het besluit in 2010
van de Nederlandse regering om geen ontwikkelingsgeld meer aan Burkina Faso te geven,
hoewel het aan alle criteria voldeed, heeft ernstige gevolgen gehad voor de ontwikkeling van het
land. Vooral de kwaliteit van het onderwijs liep hierdoor achteruit. Projecten zijn vervallen of lopen
op zijn minst vertraging op. (lees ook de pagina over Politiek)
Na de terroristische aanslag van vorig jaar januari, is het gelukkig vrij rustig gebleven in het land.
Ondanks de tegenslagen bestaat de sterke wil om vooruit te komen. Alle ogen zijn nu dan ook
gericht op de nieuwe president die goede voornemens heeft en actie onderneemt om zijn land
weer vooruit te helpen. We wensen hem en zijn volk alle goeds toe.
Samen met de inwoners van Burkina Faso zijn we hoopvol gestemd over de toekomst. Maar
veranderingen en ontwikkeling hebben tijd nodig en een duwtje in de rug.
AFOS wil dat duwtje graag blijven geven. Met uw hulp zal dat ook in 2017 zeker lukken.
Piet Stam
Voorzitter
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2. Visie en Ambitie
Visie
AFOS heeft als visie dat ontwikkeling van onderaf (bottom-up) moet komen. Dat wil zeggen dat de
doelgroep van mensen die leven in armoede zelf met initiatieven komt en zichzelf organiseert.
Alleen dan ontstaat er bij de bevolking draagvlak voor verandering, omdat de motivatie uit hen zelf
komt. Deze werkwijze zien wij terug in de organisatie van onze lokale partner Association
Femmes de ZENA in Burkina Faso. Hierin zijn 12 dorpsgroepen uit 12 verschillende dorpen rond
de hoofdstad Ouagadougou verenigd en worden de leden vertegenwoordigd door een bestuur.
AFOS meent dat versterking van het draagvlak door een grote betrokkenheid in Nederland heel
belangrijk is. Solidariteit teweeg brengen tussen de doelgroep die leeft in armoede en diegenen
die een financiële bijdrage kunnen leveren om de armoede te bestrijden is zeker ook een doel van
AFOS. Daarom investeert zij veel tijd en energie in het uitleggen waarom de projecten nodig zijn,
hoe de leefomstandigheden van de doelgroep zijn en wat uiteindelijk de resultaten van de
uitgevoerde projecten zijn.
Doelstellingen


Stichting AFOS stimuleert de bewustwording van de Flevolandse bevolking en anderen op
het gebied van ontwikkelingssamenwerking.



De stichting steunt kleinschalige, concrete projecten, door praktische hulp aan kansarme
mensen in ontwikkelingslanden, zonder onderscheid te maken naar ras, taal, religie of
geaardheid.



De stichting stimuleert en motiveert deze kansarme mensen om hun eigen
leefomstandigheden te verbeteren en actief mee te werken om de projecten te laten slagen.


Samenwerking:
Contact en uitwisseling met de doelgroep en de coördinator blijft van groot belang.
Onze partnerorganisatie ZENA vergadert één keer per maand. De afgevaardigden van de dorpen
bespreken welk project de voorkeur heeft. Na overeenstemming over de keuze wordt er contact
opgenomen door de coördinator van ZENA en deze stuurt het projectvoorstel naar AFOS om de
mogelijke haalbaarheid van het project te beoordelen. Als het project binnen de criteria valt, wordt
het projectplan opgestuurd naar Wilde Ganzen met de vraag om subsidie. AFOS voert na
goedkeuring van Wilde Ganzen acties en zamelt zelf ook geldmiddelen in. Het gewenste bedrag
wordt binnen een jaar overgemaakt naar de bank van ZENA. Het project wordt door lokale
bedrijven uitgevoerd, materialen worden ook lokaal aangeschaft. Zo stimuleren wij tevens de
economie in Burkina Faso. Na voltooiing wordt de eindrapportage door ZENA opgestuurd naar
AFOS en de stichtingen die het project hebben gesteund met subsidie. Na goedkeuring door
AFOS en de fondsengevers wordt het project afgesloten.
Inzameling gelden: Om de benodigde middelen in te zamelen voor de projecten worden fondsen
aangevraagd, zoals bij Wilde Ganzen. Jaarlijks vinden er acties plaats op scholen. We mogen
rekenen op inkomsten van donateurs, bedrijven, kerken en serviceclubs.
Publiciteit: Via de plaatselijke nieuwsbladen, de website van AFOS, Facebook, de nieuwsbrieven
aan donateurs en belangstellenden, presentaties op aanvraag en het jaarverslag, worden de
inwoners van Flevoland en anderen op de hoogte gesteld van het werk van AFOS en de
projectplannen.
Afos werkt sinds 1994 nauw samen met stichting Wilde Ganzen.
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www.wildeganzen.nl
Wilde Ganzen helpt mensen helpen. Zij stellen mensen in staat om initiatieven ter bestrijding van
armoede zelf uit te voeren. Zij werven fondsen en leveren kennis en begeleiding. Samen met
betrokken Nederlanders, zoals donateurs van Afos, doen zij dit al meer dan 50 jaar zonder
onderscheid te maken naar religie, taal, ras of geaardheid. Inmiddels zijn er meer dan 10.000
projecten succesvol afgerond.

Ambitie voor 2017:
AFOS wil doorgaan op de ingeslagen weg om kleinschalige ontwikkelingsprojecten voor de
plattelandsbevolking in Burkina Faso mogelijk te maken. Concreet betekent dit voor het komende
jaar: goedkeuring door Wilde Ganzen van de eindrapportage van het zonnepanelenproject. Na de
goedkeuring kan AFOS met een nieuw project van start gaan zoals de verbetering van
voedselzekerheid en koopkracht voor de gezinnen. Jong en oud kennis bijbrengen over het
belang van gezond en gevarieerd voedsel. Deze voorlichting integreren in het onderwijsaanbod op
de scholen en hiervoor, vlakbij de school, groentetuinen met een druppelirrigatiesysteem
aanleggen, zodat de leerlingen hun lessen in de praktijk kunnen brengen.

3. Politiek
Het onderstaande artikel verscheen vorig jaar in Trouw.
Enkele details zijn hier voor u uitgelicht. Het is duidelijk dat Burkina Faso zwaar te lijden heeft door
de beslissingen die in 2010 zijn genomen.

5

4. Activiteiten in 2016
Met grote tevredenheid heeft AFOS het jaar 2016 afgesloten. Het doel om het Zonneenergieproject in het millenniumdoelenjaar 2015 te kunnen voltooien, werd ruim binnen de tijd
gehaald. Het bedrag voor de laatste fase kon in december 2015 worden overgemaakt naar Wilde
Ganzen, die dit met 55% doorstuurde naar de bank in Burkina Faso. Alle 240 vrouwen hebben nu,
in 2016, licht op hun erf. Drie lampen, verbonden met het zonnepaneel, maken het mogelijk voor
de vrouwen om ook in de avonduren hun werkzaamheden voor meer inkomsten voort te kunnen
zetten. De mannen steunen de vrouwen bij het betalen van de bijdrage die ze voor het systeem
moeten betalen. Schoolkinderen kunnen hun huiswerk maken bij licht en de kleine kinderen zullen
zich minder vaak branden aan de open vuurtjes.
In 2016 heeft AFOS de eindrapportage ontvangen van ZENA van het totale project. De
definitieve afsluiting van dit project volgt na goedkeuring door Wilde Ganzen. Deze goedkeuring
wordt in 2017 verwacht.

Licht op het erf

Een afgevaardigde van AFOS bezocht in januari een van de laatste dorpen waar zonnepanelen waren geplaatst.

Begin 2016 kwam een verzoek om steun uit het dorp Rakissé om de voorgevel van de school
te repareren. Het was niet meer verantwoord de kinderen in het gebouw les te geven vanwege
instortingsgevaar. Mede dankzij een gift van het Insulacollege te Dordrecht kon AFOS de pui
binnen korte tijd laten repareren.
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Feest vanwege de heropening van de school

De openbare jaarvergadering werd gehouden op 20 april in een van de zalen van kerkcentrum
Open Hof. Het jaarverslag met o.a. de financiële stand van zaken werd toegelicht en vragen van
donateurs werden beantwoord door bestuursleden.
De Wereld Winkel te Dronten vierde in 2016 haar 45- jarig jubileum en koos ervoor om AFOS
in dit jaar extra aandacht te schenken. Het hele jaar door werden artikelen van en voor AFOS in
de winkel verkocht. Op 19 december werd de totale opbrengst bekendgemaakt. In de winkel was
er voor ruim € 245 voor AFOS verkocht. De Wereld Winkel vulde dit bedrag aan tot € 500.

We ontvingen een gift uit Amerika, waar een familielid elk jaar geld bijeen brengt tijdens de
kerstmarkt van de Wallingford Presbyterian Church. Deze gemeente is al vele jaren actief
voor AFOS. We mochten een cheque van $ 400 ontvangen.
Ook stichting Kreativo heeft een bijdrage geleverd door de verkoop van artikelen in de
Flevomeerbibliotheek

Kreativo in de Flevomeer Bibliotheek van de Meerpaal

Festivalmarkt tijdens de week van de amateurkunst
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AFOS was aanwezig, met informatiemateriaal en artikelen uit Burkina Faso voor de verkoop, op
de festivalmarkt op het Redeplein, tijdens de WAKweek te Dronten (week van de amateurkunst).
In de maand mei werden we opnieuw verrast door een schenking van € 5.000 door
Een prachtige bijdrage waar we heel blij mee zijn.
Een 50-jarig huwelijksfeest bracht € 1.850 op voor het groentetuinproject met
druppelirrigatiesysteem. AFOS ondersteunt projecten die de voedselzekerheid in Burkina Faso
verbeteren. Door druppelirrigatie kan er 2 tot 3x per jaar geoogst worden. Door de opbrengst
verbeteren de leefomstandigheden van de gezinnen aanzienlijk.
Door grote droogte in het noorden van Burkina was de nood hoog gestegen. De voedselprijzen
waren voor de allerarmsten in de regio niet meer te betalen en daardoor dreigde de hongerdood.
AFOS en Zeewolde Werelddorp hebben samen een gift van € 6.000 gegeven waardoor er binnen
afzienbare tijd voedsel ingekocht kon worden voor deze mensen. De coördinatie en uitvoering van
dit voedselproject verliepen uitstekend. Voor meer informatie over de stichting die hier
verantwoordelijk voor was, kunt u kijken op de website:
http://oudalanbf.wixsite.com/steunvooroudalan .

Het uitvoerende team

Er is weer jam gemaakt voor de verkoop. De vaste klanten, zoals o.a. Zorgboerderij Hoeve
Vredeveld weten de Van den Hamlaan te vinden.
In november werd er in de protestantse gemeente te Dronten en in de RK geloofsgemeenschap te
Swifterbant gecollecteerd voor AFOS. Op de basisschool De Wingerd in Biddinghuizen werd
de traditionele Sint Maartenactie gehouden door de bovenbouw, die € 245,35 op heeft gebracht.
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Bestuursleden vertoonden, zoals elk jaar, vooraf een powerpoint presentatie voor de bovenbouw.
De kinderen mochten zich verkleden in Afrikaanse kleding. Alle kleding en Peulhoeden zijn ooit
cadeau gegeven door de dorpen, tijdens de bezoeken aan Burkina Faso. In het lokaal werd een
kleine expositie van Afrikaanse gebruiksvoorwerpen ingericht, waar veel belangstelling voor was.

Dorien en Nienke, onze contactpersonen bij Wilde Ganzen.

Op 15 november brachten 2 leden van AFOS, opnieuw op uitnodiging, een
bezoek aan Wilde Ganzen te Hilversum. Er is gesproken over de plannen en de mogelijkheden
voor onze stichting. Het was een prettig gesprek waarin we ons ondersteund voelden door de
manier waarop WG met ons meedacht.
“Zij actief” van de RK parochie te Dronten hield 20 december haar kerstmiddag. De kerstcollecte
werd bestemd voor de groentetuinen in Burkina Faso en bracht € 120 op.
Nieuwsbrief en PR
De Nieuwsbrief van 2016 werd begin december verstuurd aan alle donateurs en belangstellenden.
Er kwamen extra giften op de bankrekening. Regelmatig werd Facebook van AFOS bijgewerkt en
werd het nieuws op de website geplaatst.

5. Lopende projecten
Op dit moment wordt door het bestuur van ZENA nagedacht over nieuwe projectvoorstellen welke
de voorkeur hebben om uitgevoerd te worden. AFOS bekijkt dan of dit financieel haalbaar is.
Groentetuinen met druppelirrigatie, o.a. aangelegd en onderhouden door leerlingen in Rakissé
staan hoog op het prioriteitenlijstje. St. Zeewolde Werelddorp heeft goede ervaringen met een
dergelijk project. Onderwijs over de producten, het verbouwen daarvan en het belang van
gevarieerd voedsel, verhoogt de voedselzekerheid voor de gezinnen.
AFOS is in afwachting van de aanvraag van het projectvoorstel. Door de crisis en de politieke
malaise heeft onze contactpersoon het afgelopen jaar de bijdrage van een aantal vrouwen die een
zonnepaneel hebben, nog niet ontvangen. Het verwerven van inkomsten door deze vrouwen gaat
door de economische problemen helaas moeizaam. We hopen van harte op betere tijden.

De jeugd van Rakissé

9

6. Fiancieel verslag 2016
Stichting Aktiekomitee Flevoland voor
Ontwikkelingssamenwerking/De Naaste Veraf.
2016

2015

31 dec.

31 dec.

Balans

Balans

Euro

Euro

Vorderingen
Donaties
Overige vorderingen

25
258

25
-

Totaal vorderingen

283

25

Liquide middelen
Banken

13.592

6.981

Totaal activa

13.875

7.006

1.203

1.345

12.000

3.100

635
37

2.100
420
41

Totaal kortlopende schulden

12.672

5.661

Totaal passiva

13.875

7.006

Activa

Passiva
Stichtingsvermogen
Kortlopende schulden
Project nader te bepalen Burkina
Faso
Project onderwijs Burkina Faso
Vooruit ontvangen donaties
Bankkosten
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Stichting Aktiekomitee Flevoland voor
Ontwikkelingssamenwerking/De Naaste Veraf.
2017

2016

2016

2015

2014

Begroting

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

Werkelijk

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Donaties
Lijfrenteschenking
St. Maarten actie basisscholen
Overige acties
Bijdrage Foundations
Overige giften
Intrest

3.200
200
400
400
1.900
10

3.590
200
353
1.891
5.000
3.959
41

3.600
2.200
600
500
1.700
50

3.817
2.200
610
4.571
5.000
8.917
108

3.942
3.200
673
1.394
5.000
11.820
182

Totaal baten

6.110

15.034

8.650

25.223

26.211

5.000

800
4.500
8.900

7.700

18.899
2.100
3.100

1.098
16.601
7.100
-

110

65

-

-

62
107

70
340

323

70
310

60
297

43
268

177
153
60
200

177
151
60
200

177
153
60
180

177
151
259
195

431
125
149
60
177

6.110

15.176

8.650

25.238

26.221

-

142-

-

15-

10-

Baten

Lasten
Projecten Burkina Faso
Project zonnepanelen fase 2
Project zonnepanelen fase 3
Project zonnepanelen fase 4 en 5
Project onderwijs
Project voedselhulp
Projectgelden nader te bepalen
Voorlichting/Bewustwording
Projectkosten
Kosten markten
Inkoop goederen

Beheerskosten
Bestuurskosten
Kosten
jaarverslag/jaarvergadering
Kosten website afosflevoland.nl
Kosten drukwerk
Kosten verzekering
Kosten lidmaatschap
Bankkosten
Totaal lasten
Overschot/ Te kort
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7. Bestuur
Voorzitter
Dhr. P. Stam
Secretaris
Mevr. A. Lenis
Penningmeester
Dhr. A. Nicolaï
Leden
Mevr. H. Matijs

Mevr. J. Vlierman

Cirrus 5
036-5222175

3893 DC Zeewolde
p.stam@concepts.nl

Tussendek 93
0321-315035

8251 EH Dronten
a.lenis1@chello.nl

v.d Hamlaan 7
0321-312018

8251 RX Dronten

De Boeg 118
0321-312397

8251 CE Dronten

Rozemarijn 145
0321-315122

8252 CT Dronten

Mevr. D.A. Nicolaï

v.d. Hamlaan 7
0321-312018
(Contactpersoon voor Burkina Faso)

8251 RX Dronten
da.nicolai@solcon.nl

Dhr. P. Wiss

Schagensesnees 14
0321-842185

Bankrekening:

NL 08 INGB 00021.77.720

8252 KM Dronten

ANBI
In 2013 zijn er door de belastingdienst nieuwe eisen gesteld om aangemerkt te worden als een
zogenaamde “Algemeen Nut Beogende Instelling” ANBI. Om aan deze eis te voldoen wordt het
jaarverslag op de website van AFOS toegevoegd. www.afosflevoland.nl Op deze website kunt u
meer lezen over acties en projecten van de afgelopen jaren.
De belastingdienst heeft de stichting AFOS, voorheen Afos/De Naaste Veraf, met ingang van 1 januari 2009
aangemerkt als een zogenaamde “Algemeen Nut Beogende Instelling” ANBI. Op de lijst van de belastingdienst is
Afos te vinden onder de naam Stichting Aktiekomitee Flevoland voor Ontwikkelingssamenwerking/Naast Veraf. Dit
betekent dat donaties, giften, schenkingen en legaten vrijgesteld zijn van schenking- en erfbelasting. Dit
betekent ook dat donaties, giften en schenkingen aan Afos/De Naaste Veraf aftrekbaar zijn van het inkomen of
de winst voor de inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting.
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