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1. Voorwoord 
 
AFOS bestaat in 2018 vijftig jaar. 
Aktiekomitee Flevoland voor OntwikkelingsSamenwerking, zoals de stichting wordt genoemd in de 
statuten, is opgericht door inwoners van de gemeente Dronten. Op 1 april 1987 is AFOS samen gaan 
werken met “De Naaste Veraf’. Deze stichting is door de gemeente Dronten in het leven geroepen in 
1979 met als doel jaarlijks ƒ 50.000 uit te trekken voor een project in een ontwikkelingsland.  
De samenwerking leidde in1987 tot een fusie met de naam “Afos/De Naaste Veraf”. Sinds 2014 wordt 
alleen de naam AFOS gebruikt.  
Inmiddels is de subsidie van de gemeente al vele jaren geleden afgeschaft en brengt AFOS met behulp 
van donateurs, fondsen, giften van kerken, particulieren en serviceclubs, de nodige gelden bijeen voor 
kleinschalige projecten. Opbrengsten door acties worden door stichting Wilde Ganzen met een premie 
van 50% verhoogd. 
Wat is het resultaat van al die inspanning na 50 jaar? In dit jubileumjaar wil AFOS terugkijken. 
Is het de moeite waard geweest dat al die vrijwilligers zich voor het goede doel hebben ingezet? Zijn 
de projecten duurzaam gebleken? Is het leven verbeterd van de mensen waarvoor we het deden? 
Op 9 januari 2018 stond er een interessant artikel in dagblad “Trouw” met de titel “Echt, er is minder 
armoede” Mirjam Vossen promoveerde aan de Radboud Universiteit op framing van armoede in de 
media. Naar aanleiding van dit artikel schreef onze voorzitter het volgende: 
 
Het is de manier van kijken. 
Een zeer veel voorkomende opmerking die je hoort als je om een bijdrage voor ontwikkelingswerk 
vraagt is: we doen al jaren aan ontwikkelingswerk, vroeger moesten we al geld in het “negertje” doen 
voor de zending/missie, maar nog steeds wordt dezelfde vraag gesteld. Er is niets veranderd, het helpt 
niets. De mensen die dit zeggen kijken met een “Helikopterview” naar de landen die hulp nodig 
hebben. Ze kijken van grote hoogte en zien dat er nog steeds miljoenen mensen onderwijs en/of 
voedsel nodig hebben. Je ziet door deze manier van kijken gigantisch veel problemen, die je in die 
omvang niet kunt oplossen. Deze mensen hebben gelijk. Van die afstand is er geen verbetering 
zichtbaar. Ook de media laten ten onrechte het imago bestaan, o.a. door spotjes op televisie, die laten 
zien dat er niets aan wereldwijde armoede is veranderd. De misère overvleugelt de berichten over 
hetgeen wat al wel is bereikt. Journalisten en veel ontwikkelingsorganisaties tonen ons een beeld van 
ellende zonder einde. Het positieve nieuws verdraagt zich immers slecht met de wens om geld op te 
halen voor de tragedies die er nog altijd zijn. Een recent onderzoek liet zien dat maar 14 procent van 
de Nederlanders weet dat extreme armoede de afgelopen jaren is gedaald. Een derde denkt zelfs dat 
het erger is geworden. 
Een andere manier van kijken is: tussen de mensen in gaan staan. Naar mijn inzicht (en gelukkig dat 
van vele anderen) kun je beter tussen de mensen in gaan staan die hulp nodig hebben en gewoon op 
kleine schaal je hulp aanbieden. Daar is AFOS al 50 jaar goed in geweest.  
Resultaat. We zien op dit moment dat er een duidelijke vooruitgang is waar te nemen. Over de hele 
linie gaat het beter met ontwikkelingslanden. De afgelopen decennia is het aantal mensen dat in grote 
armoede leeft meer dan gehalveerd. In 1990 had 1 op de 4 mensen in de wereld honger. Nu is dat 
gedaald tot 1 op de 10. Er gaan beduidend meer kinderen naar school die in de toekomst zelf kunnen 
beslissen wat er kan en moet gebeuren. Meer dan 9 van de 10 kinderen in de wereld gaan inmiddels 
naar de basisschool, in Afrika is dat 8 op de 10. 
Wij, bestuursleden van AFOS,  gaan door zolang we kunnen. We staan tussen de mensen in van 
Burkina Faso, waarmee we nog steeds zeer goede contacten hebben. Met uw hulp hebben we in de 
afgelopen 50 jaar veel bereikt. Daarover hebben wij u elk jaar naar waarheid geïnformeerd. 
Het bestuur van AFOS is aan het vergrijzen. Om in de toekomst dit mooie werk te kunnen voortzetten 
is er een sterke behoefte aan vers bloed. Is het misschien iets voor u ? Laat het ons dan weten!!     
 
Piet Stam  voorzitter 
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2. Visie en Ambitie 
 
Doelstelling: 

-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. 

Beleidsplan en Visie van Stichting AFOS, geldig van december 2017 tot december 2020. 
 

Doel: Het verbeteren van de leefomstandigheden van de plattelandsbevolking in Burkina Faso door 
armoede te bestrijden, watervoorzieningen te creëren en voedselzekerheid te vergroten. Ook de 
toegang tot en verbetering van  het onderwijs, training en voorlichting van de bevolking zijn 
belangrijke doelen. 
Ambitie:  
Vanaf 2017 werkt AFOS samen met stichting Steun voor Oudalan. 
Deze stichting is op 1 september 2016 opgericht en heeft als doel  de bevolking van de noordelijke 
provincie Oudalan in Burkina Faso te helpen met haar eigen ontwikkeling naar een betere 
levensstandaard. Hiervoor werkt zij samen met de lokale partnerorganisatie Association Dagnal 
Roobe.  

                                              
 
Inzameling gelden door AFOS: 
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. 

www.wildeganzen.nl   
Wilde Ganzen: “Wij geloven dat kleinschalige, concrete projecten het verschil maken in de levens 
van mensen in armoede. Daarom steunt Wilde Ganzen duurzame ontwikkelingsprojecten, 
opgezet door bevlogen Nederlanders samen met de lokale bevolking. Dát is onze manier van 
armoedebestrijding”. 
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 o.a. donateurs 

http://www.afosflevoland.nl/images/uploads/images/acties%20en%20logos/dia%20nr_%201_%20JPG.jpg
http://www.afosflevoland.nl/images/uploads/images/acties%20en%20logos/32-DSC04692.JPG
http://www.wildeganzen.nl/
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van AFOS, doet Wilde Ganzen dit al meer dan 60 jaar zonder onderscheid te maken naar religie, taal, 
ras of geaardheid. Inmiddels zijn er meer dan 10.000 projecten succesvol afgerond. 
  
Sterke kant van de stichting: 

AFOS is opgericht in 1968 en heeft naam gemaakt. De stichting heeft een duurzame relatie met 

Burkina Faso, sinds 1994. Er bestaat een goede band met de subsidiegevers, zoals Wilde Ganzen en 

MRC-Holland Foundation en met de lokale media. AFOS heeft trouwe donateurs en 

goede lokale partners en is lid van de koepelorganisatie voor kleine goede doelen, PARTIN.  

 

   

 

 

3. Geschiedenis 
 
In 2008 bestond AFOS 40 jaar. Ter gelegenheid daarvan schreef  Jan Aukema, ex-voorzitter van 
AFOS,  een stukje  over het verleden van de stichting.  
Voor het 50-jarig bestaan van de Meerpaal te Dronten in 2017, schreef Jan opnieuw een verslag, nu 
speciaal gericht op de samenwerking van AFOS met de Meerpaal, voor het jubileumherinneringsboek. 
Vooral voor degenen die in de eerste jaren actief waren voor AFOS is het aardig om terug te lezen 
waar men zich in die periode voor heeft ingezet. De beide verslagen zijn hieronder samengevat om 
herhalingen te voorkomen.  
 



6 

 

Mijn naam is Jan Aukema (1941) en ik zat van 1970-1993 in het bestuur van Afos, deels als secretaris, 
deels als voorzitter. Het begon bij de start van mijn baan als docent aan de Agrarische Hogeschool, 
toen de CHLS genoemd. (nu AERES) Een student, die zelf als vrijwilliger in een ontwikkelingsland had 
gewerkt, vroeg me om bestuurslid van Afos te worden. Met mijn Wageningse opleiding, mijn 
gereformeerde achtergrond en mijn belangstelling voor de tropen, was dat geen vreemde vraag. 
Wageningen en landbouw is gelijk aan internationaal gericht zijn. Ik zei ja en ben er 23 jaar gebleven. 
Het gevolg was dat er vrij veel landbouwthema’s op de agenda kwamen te staan. Het paste ook bij het 
plattelandskarakter van Dronten. 

Wat leverde dat werk voor Afos allemaal op, vraag ik me nu terugblikkend af. Ja, er is voor veel meer 
dan een miljoen euro in totaal bij elkaar geharkt voor ontwikkelingsprojecten. Ja, het heeft soms wel 
heel veel energie gekost, soms was het bijna een bijbaan. Ja, ik vond dat het zinvol was om te doen, je 
leeft tenslotte op deze aarde om die een beetje beter achter te laten, dan die was. Ja, er was soms 
aardig wat negatiefs aan reacties en tegenwerking, dat hoorde er kennelijk bij. Het was soms trekken 
aan een dood paard, zoals ze dat in de landbouw noemen. Maar het was ook leuk omdat je heel veel 
interessante, boeiende mensen tegen kwam, die je anders nooit had ontmoet. Directeur Henk van 
Harten van de Agrarische Hogeschool gaf alle ruimte voor de nevenactiviteiten van Afos en vaak kon 
ik mijn lessen koppelen aan wat ik voor Afos deed. Of kon ik de school inschakelen voor thema’s of die 
gebruiken om contacten te leggen. Een aantal studenten vertrokken ook naar ontwikkelingslanden. 
Bestuurders van CHLS waren soms topmensen in de politiek. Het bezig zijn met de wereldvoedsel 
problematiek heeft na mijn pensioen ook geleid tot heel veel reizen naar de tropen. Dan komen 
andere werelden en andere mensen dichtbij sprankelend tot leven. Ik ben net terug van een reis naar 
Uganda, waar twee oud studenten en een oud schoolgenoot samen aan meer dan 250 mensen 
werkgelegenheid bieden. Wat kun je beter verzinnen dan dit om een vluchtelingenstroom richting 
Europa te voorkomen? Dit is niet praten, maar poetsen. Ik merkte onlangs verder dat Dronten bij 
landelijke ontwikkelingsorganisaties zoals Novib, Simavi, IKV, Pax, Cordaid, ICCO, Wilde Ganzen en 
Edukans nog steeds aardig bekend is, vanwege de vele groepen in Dronten op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking. Afos heeft daar een duidelijke rol in gespeeld. 

“Het verleden van AFOS” 
“Alles begon toen in 1968 iemand naar de toenmalige landdrost dr. Otto toestapte met de vraag of het 
openbaar lichaam een aantal mensen wilde steunen dat zich had aangesloten ten behoeve van het 
werk voor arme ontwikkelingsgebieden. De landdrost “toverde” toen een ambtenaar tevoorschijn, die 
part-time voor deze zaak werd ingezet. Dat was de start van AFOS”. 

      Oprichter Jaap Suidgeest                                 

 
AFOS betekent Aktiekomitee Flevoland voor OntwikkelingsSamenwerking,  
De stichting is opgericht in 1968. 
Doel: _Ontwikkelingswerk in Flevoland stimuleren en coördineren 
           _Informatie geven over de ontwikkelingsproblematiek in geheel Flevoland 
           _Het leggen van contacten tussen Noord en Zuid 
           _Gebruik van fondswerving voor projecten als een middel om het doel te bereiken. 
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De eerste voorzitter was Jaap Suidgeest, daarna volgen Wiesje van Tooren, Jan Aukema, Henk 
Leenstra, Frans van ’t Hul en daarna nog vele anderen. (Vanaf 2003 tot heden is Piet Stam voorzitter). 

In 1968 was Otto landdrost voor de Rijksdienst IJsselmeerpolders, hij zorgde ervoor dat ambtenaar 
Montanus deels vrijgesteld werd om Afos mee vorm te geven. 1968 is het jaar dat D66 in De Meerpaal 
werd opgericht. Via de Meerpaal werd Dronten in die tijd op de kaart gezet. Flevoland moest nog 
opgebouwd worden, het was zelf een ontwikkelingsgebied. De samenwerking in Europa stond in de 
startblokken en de Nederlandse landbouw, met Sicco Mansholt als boegbeeld, was een van de 
voortrekkers van dit beleid. 
Vanaf 1969 zijn er in mijn bestuursperiode elk jaar verschillende activiteiten georganiseerd, vaak 
gekoppeld aan de vredesweek. Afos werd jaren lang ondersteund door Stichting Welzijn in de persoon 
van Greet Hettinga. Afos was ook heel lang lid van het landelijk groepenoverleg van de Novib. Als 
project werd meestal een plattelandsproject in een ontwikkelingsland gekozen, passend bij 
voedselproducerend Flevoland. 
 
Keuze projecten: vooral plattelandsprojecten. Voor het eerste project in Peru, Huancayo, is, 
omgerekend in euro's, € 25.000 ingezameld. 
Vervolgens voor West-Kameroen, Bamenda € 15.000,= . 
Voor Tanzania Tanga € 17.000. Daarna vele andere projecten zoals, 7 jaar lang in Bolivia, Ineder en 
Eritrea. 
Activiteiten vanaf 1968 tot 1987: Vanaf het begin is er veel met scholen samen gewerkt. 
Uit de oprichting van AFOS jongeren, is in 1971 de Wereldwinkel ontstaan. 
1973  Uit de jongerengroep ontstaat een Amnesty Internationalgroep. Er zijn vele avonden belegd 
met informatie door vrijwilligers uit het ontwikkelingswerk. 

Meerpaalmanifestaties 

Passend bij de toenmalige Flevolandse instelling moest iets altijd goed, liefst groots, georganiseerd 
worden. In het begin woonde ik in een Paalwoning aan het Meerpaalplein. De Meerpaal leende zich 
goed voor groot opgezette manifestaties. In de jaren ’70 vond diverse keren de start van de landelijke 
vredesweek plaats in samenwerking met AFOS, in de Meerpaal in Dronten.  
Het was eerst vaak  in samenwerking met de Novib, IKV of Pax. De gongslag, de landelijke aftrap van 
de vredesweek, gebeurde dan in de Meerpaal in Dronten. Zo trok de start van de landelijke 
vredesweek in 1972 met als thema: ‘ De macht van Europa’ 2000 bezoekers en een jaar later het 
thema: ‘Arm : Rijk = Geen verhouding’ 1500 mensen. Latere meer cultureel gerichte manifestaties 
trokken vaak rond de 300 personen.  

Mede door Afos zijn veel bekende personen naar Dronten getrokken, heel vaak naar deze 
Meerpaalmanifestaties. Hieronder zijn de oud ministers Udink, Mansholt, Vredeling, Pronk, De Koning, 
Bukman en Herfkens, maar ook bekende personen als Beyers Naudé, Boesak, De Gaay Fortman, 
Röling, Verbeek, Hamming en De Hoogh.  

1970  Mansholt. Over rietsuiker- en bietsuikerprijzen, het riet-biet debat. 
1971  Thema ‘Werk aan de wereld’.  
Er zijn ook vele informatieavonden belegd waar vrijwilligers uit het ontwikkelingswerk over hun 
ervaringen kwamen verhalen en beelden vertoonden. Anderen lieten hun licht schijnen in Dronten, 
Biddinghuizen of Swifterbant over bijvoorbeeld de wereldvoedselsituatie, de apartheidspolitiek en 
kernwapens. 
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Door AFOS werd steeds samengewerkt met de scholen in de drie dorpen. In 1972 startte de Sint 
Maartenactie voor de hogere klassen van de basisscholen. Het initiatief om iets te doen voor kinderen 
in ontwikkelingslanden kwam van leerlingen van de basisscholen in Biddinghuizen. De leerkrachten 
namen dit initiatief over en organiseerden enthousiast de inzameling van stuivers en dubbeltjes, door 
kinderen opgehaald met busjes van ‘Gast aan Tafel’ tijdens het Sint Maartenfeest. Er werden 
lesbrieven gemaakt en voorlichting gegeven. De  opbrengsten vaak tussen € 1000 tot meer dan € 
3000  per jaar. (Veel scholen in de dorpen deden lange tijd mee, maar  “De Wingerd” in Biddinghuizen 
is nu nog de enige school die al die jaren enthousiast is gebleven.) 
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1974 AFOS organiseert het verblijf van drie weken van Noord-Ierse ouderen van gemengd katholieke 
en protestantse samenstelling. Doel vredesbevordering in Noord Ierland. 
Vanaf 1975 symbolische subsidie van de gemeente van € 250, =. 
1975 Vredesweek thema ‘De Vrede bij u thuis’. Met in de dorpen Dronten, Swifterbant en 
Biddinghuizen vele huiskamerbijeenkomsten met buurtgenoten. 
1976 Thematiek uit de “ruziekrant” met een optreden van het gehandicaptencabaret. 1976 
Oprichting AFOScontactgroep, waaraan 27 maatschappelijke organisaties uit de gemeente Dronten 
deelnemen. Ondersteuning van leden van de contactgroep voor het organiseren van avonden over 
ontwikkelingssamenwerking. 
Optreden van de Boerengroep uit Wageningen. Vanaf dit jaar regelmatig een huis aan  huis 
donateursactie. 
1977 Ontvangst groep Tanzanianen in gastgezinnen. Tanzania manifestatie in de Meerpaal, met 
vredesmarkt. Thematiek apartheidsbeleid met Zuid-Afrikanen. 
Vele contactgroepactiviteiten in de vredesweek m.b.t. Afrika. 
1978 Overleg met het gemeentebestuur van Dronten over adoptie van een gemeente in een 
ontwikkelingsland. Forum met thema ‘Gemeente en Ontwikkelingssamenwerking’. Bij aanvang van de 
discussie vertelt Jan Aukema, toen voorzitter van AFOS, over de eerste tien jaar van het Actiecomité. 

                      

Uit dit overleg ontstaat in 1980 ‘De Naaste Veraf’’.  

Discussie over boycot van producten (Chili en Zuid-Afrika) en start aanstelling veldwerker voor 
Flevoland (later COS,  met subsidie van het NCO). Thema vredesweek in het teken van kernwapens. 
Bezoek Tanzanianen aan gastgezinnen. 
1979 Thema ‘Landbouw en ontwikkelingssamenwerking’ met minister J. de Koning. Het coördineren 
en stimuleren in Flevoland wordt door COS overgenomen. 
1980 Manifestatie van Culturele minderheden. De gemeente geeft subsidie van (omgerekend) € 
23.000 per jaar aan ‘De Naaste Veraf’. AFOS neemt zitting in het werkcomité van ‘De Naaste Veraf’. 
De contactgroeporganisaties gaan daar eveneens aan deelnemen. Er volgt een grootscheepse actie 
voor het nieuwe  gezamenlijke project (aanschaf ambulance) van Simavi in Tanga Tanzania. 
1981 Tentoonstelling en activiteiten rond het thema Culturele Minderheden Steun aan het veldwerk 
in Flevoland. Maatschappelijke groepen spelen het ‘Wereldhandelsspel’. 
Meedoen met donateursacties voor ‘De Naaste Veraf’. Manifestatie ‘De Hand’ in Swifterbant. 
1982 Ontvangst groep Tanzanianen in Flevoland. De St. Maartenactie is bestemd voor het project in 
Tanzania 
 

1983 De studentenvereniging USRA van de Agrarische Hogeschool organiseert, vanwege haar 25-jarig   
bestaan  een  fietstocht van Parijs naar Dronten met een loterijactie. De opbrengst, ƒ 14.000, is 
bestemd voor De Naaste Veraf. 
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1983 Thema: kernbewapening. Forum over ‘Voedsel en ontwikkelingssamenwerking’ 
1984 Deelname aan ’t WAD, het werelddocumentatiecentrum in het oude 
gemeentehuis in Dronten. Forum over de wereldvoedselsituatie i.s.m. de standsorganisaties in 
Flevoland. 
1985 Thema: Gevolgen zuivelexport voor ontwikkelingslanden. Sint Maartenproject voor Eritrea 
1986 Op wereldvoedseldag forum over de wereldvoedselvoorziening. Deelname aan het Platform 
Minderheden en de minderhedenmanifestatie.  

In 1987 volgde de fusie met het gemeenteproject De Naaste Veraf, die AFOS in 1980 mee heeft 
helpen oprichten. 
Deelname aan de studiereis van de Novib en de standsorganisaties naar Bolivia. Bezoek van Ineder uit 
Bolivia aan Dronten. 

Daarna valt de geschiedenis van AFOS en de Naaste Veraf samen. 
De muziekgroep Kjarkas geeft in De Meerpaal een druk bezocht prachtig optreden  als start 
van de fusie van Afos met De Naaste Veraf.  
Het informatieve deel werd bij een Meerpaal gebeuren vaak ingepakt in een culturele setting met 
muziek, dans en met een informatieve kraampjesmarkt. Zo waren er in de Meerpaal optredens met 
Don Quishocking, muziekgroepen uit Tanzania en Eritrea, de Yuca groep uit Peru en Kjarkas uit 
Bolivia. Maar er was ook een optreden van een gehandicaptencabaret Schoppen Negen en van de 
Boerengroep uit Wageningen.  
 

1988 Er wordt een alternatieve raadsvergadering gehouden over de relatie Noord-Zuid, er is een 
           Informatie avond over Hardhout en er zijn filmavonden over de Derde Wereld, naast 
           de ontvangst van Bolivianen in Dronten. 
1989 Bezoek van Ineder met een voorlichter en twee koffieboeren. Aan de orde kwam o.a. 
           zwerfkinderen in Latijns Amerika. Een informatieavond met muziekgroep ‘La Banda  
           del Sur’ in De Meerpaal. Een avond over de wereldvoedselvoorziening in het jaar 
           2000 m.m.v. prof De Hoogh. 
1990 Thema: Analfabetisme, met een opstelwedstrijd voor scholieren. Een cultureel 
           optreden in de Meerpaal van de Latijns Amerikaanse muziek en dansgroep Yuca. 
           Gekoppeld aan een informatie- en spelletjesmarkt en een avond over de coca in Bolivia. 
1991 AFOS organiseert samen met COS, een culturele avond in De Meerpaal voor  350 
           bezoekers, aangevuld met een informatiemarkt. Er was een groep uit Afrika en 
           Soli, een Latijns Amerikaanse zangeres en een Hollandse klompendansgroep. En er 
           was een forumavond over het thema : De Gatt en het Nederlands 
           ontwikkelingsbeleid. 
1992 Een theateravond i.s.m. COS en De Meerpaal met de muziekgroep  ‘Kollasuyu Nan’ 
           uit Bolivia, gekoppeld aan een informatiemarkt. Er kwamen ruim 300 enthousiaste 
           bezoekers naar De Meerpaal. Na zeven jaar Ineder project wordt dit jaar overgestapt 
           naar een project in Eritrea. Een avond over het thema : Het belang lage investerings- 
           landbouw in ontwikkelingslanden. In Dronten krijgt een bosje een naam van hardhout, 
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           het Robinia bosje. 
           Samen met COS en De Meerpaal een spetterende voorstelling van het Ballet  
           National Folklorique De Philipinas, georganiseerd voor ruim 350 bezoekers. De 
           verkoop van de ‘biggenmarkt’ van de Agrarische Hogeschool was dit jaar voor het 
           Eritrea project. Er was een informatieavond over boerinnen in Ghana en er was ook 
           dit jaar de jaarlijkse Sint Maartenactie. 
1994 Afrikaanse groep Black Umfolosi treedt op in de Meerpaal.  
           Organisatie ligt bij Afos/De Naaste Veraf. Subsidie door o.a. het Anjerfonds. In de pauze diverse       
           informatiestands. 
Na 1994 worden er geen muzikale manifestaties meer door AFOS  georganiseerd in de Meerpaal 
doordat de gemeente de subsidiebijdrage heeft ingetrokken. 
Vanaf 1980 gaf de gemeente een financiële bijdrage van ƒ  50.000, die in 1995 weer op de tocht kwam 
te staan, toen de politieke prioriteiten verschoven. Vanaf 1995 waren die swingende Meerpaal 
manifestaties verledentijd. Er ging een meer liberale wind door Dronten waaien. Toen zat ik al niet 
meer in het bestuur. 
AFOS bestaat na bijna vijftig jaar nog steeds. Dat is op zich een wonderbaarlijke prestatie, alleen 
mogelijk gemaakt door een bestuurlijk zeer vasthoudend groepje. Helaas is het ook noodzakelijk 
omdat de verhouding arm: rijk nog steeds sterk uit balans is en 1 procent van de wereldbevolking 99 
procent van de materiële rijkdom in handen heeft. Dat was 50 jaar geleden niet ons ideaalbeeld. Ik, als 
schrijver, en u als lezer vallen heel waarschijnlijk onder die 1 procent. 
 
Jan Aukema, december 2016 

(bewerkt voor het 50-jarig jubileumverslag van AFOS, februari 2018) 
  

Aanvulling contacten met de Meerpaal t/m 2016.  
1995 AFOS/De Naaste Veraf staat tijdens de Welkomstmarkt in de Meerpaal met een infostand en 
voert een grote actie voor een nieuw ziekenhuis in Eritrea. In november wordt op de scholen de Sint 
Maartenactie voor dit doel gehouden.  

                   
1996   Djembeespelers starten de donateursactie voor AFOS tijdens de Welkomstmarkt.    
1997   “Dronten in Vuur en Vlam”. Tijdens de welkomstmarkt op 21 maart in de Meerpaal wordt  
aandacht gevraagd voor de april/actiemaand van AFOS door djembeespelers en een “vuurvreter”. 
2005  Grote Meerpaalactie i.s.m “Hand in hand voor Azië” voor de slachtoffers van de Tsunami op 
Sri Lanka. 
2009  Afos wordt uitgenodigd door de Meerpaal om met een stand aanwezig te zijn op 
het Suikerfeest in de Meerpaal op 27 september. 
Vanaf 2001 doet AFOS mee met de culturele manifestaties van de Meerpaal: ”Dag van de Kunst en 
Maker.” Later valt dit festijn onder de WAKweek (Week van de Amateur Kunst). 
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AFOS is elk jaar aanwezig met huisvlijtproducten, amateurkunst en informatie over actuele projecten 
en activiteiten van de stichting. Ook op de Meerpaaldagen en het Full Colorfestival in Kampen is AFOS 
met de stand aanwezig. In 2012 komt onze contactpersoon uit Burkina Faso 3 weken naar Nederland 
en krijgt zo een indruk van de werkzaamheden die hier voor de projecten worden verricht. 

Het Full Color Festival in Kampen is een jaarlijks terugkerend evenement. 

              

Enkele keren per jaar wordt door stichting Kreativo een verkoopdag gehouden voor een goed doel in 
de bibliotheek van de Meerpaal. AFOS ontvangst jaarlijks een gift van de opbrengst. 
 
Vanaf 1972 wordt er elk jaar een Sint Maartenactie gehouden door de schooljeugd. 
De opbrengsten  worden bestemd voor diverse projecten in verschillende landen: voor het ziekenhuis 
in Eritrea, lesmateriaal, middelen voor traumaverwerking voor vluchtelingenkinderen in dit land.  

Sportkleding voor weerbaarheidstraining in Albanië              Het ziekenhuis in Eritrea voor ziet in een grote behoefte 



13 

 

               
Voor kinderen in de Knel, onderwijs aan weeskinderen in Uganda, veilig en schoon water en 
sportartikelen in Albanië. In 2004 voor hulpmiddelen voor gehandicapten op Sri Lanka. Het jaar 
daarop voor de slachtoffers van de Tsunami op Sri Lanka. We werkten in 2005 samen met “Hand in 
hand voor Azië”. Voor steun aan het opbouwwerk van Christenen in Pakistan. De laatste jaren steeds 
voor kleinschalige plattelandsprojecten  in Burkina Faso, met meestal subsidie van o.a. Wilde Ganzen.                 
(zie: www.afosflevoland.nl ) 
 
Het contact met Burkina Faso is ontstaan in 1994 en duurt nog altijd voort. AFOS werkt sinds 2016 
samen met "Stichting Steun voor Oudalan". Oudalan is de noordelijkste provincie van Burkina Faso en 
kampt met grote droogte. Door de kunstmatig gegraven meertjes en de aanleg van groentetuinen met 
een druppelirrigatiesysteem helpt de stichting de bevolking om hun leefomstandigheden te 
verbeteren. 
  

   

4.  Activiteiten in 2017 
 
-De openbare jaarvergadering  werd ook dit jaar weer in april gehouden in “Open Hof”. 
 
-Het bijwonen van landelijke bijeenkomsten 
Drie bestuursleden bezochten op 22 april de Burkina Faso Platformdag in Nijkerk. 
Veerle Vogelzang van One World deed verslag: Kennissessie tijdens de Burkina Faso Platformdag. 
Bijna alle Nederlandse organisaties die in Burkina Faso werken zijn aangesloten bij het Burkina Faso 
Platform. Wat doet het platform? OneWorld neemt een kijkje op een ontmoetingsdag en spreekt met 
voorzitter Cees Boekelo. Uit het interview: – De Nederlandse Ambassade in Burkina Faso constateerde 
tien jaar geleden dat tal van initiatieven zich inzetten voor ontwikkelingssamenwerking in het 
Afrikaanse land. ‘Die moeten we eens bij elkaar brengen’, dachten ze. Kort daarna organiseerde de 
ambassade een eerste ontmoeting. Cees Boekelo (66) was indertijd met zijn stichting Faso actief in het 
zuiden van het land. “Na die eerste kennismaking besloten we dat we bij elkaar moesten blijven 
komen. Samen met vijf anderen hebben we toen het Burkina Faso platform opgericht.”  

http://www.afosflevoland.nl/
http://www.faso.nl/
http://www.burkinafasoplatform.nl/
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Samenwerken 
Kennis en ervaringen uitwisselen is het hoofddoel van het landelijke platform. “Het is ontzettend 
belangrijk dat we de context waarin we actief zijn, goed begrijpen”, vertelt Boekelo. “Er zijn teveel 
organisaties die het land waarin ze werken eigenlijk niet goed genoeg kennen. Daardoor slaan hun 
projecten soms net de plank mis. Op de website van het platform zijn de aangesloten stichtingen 
ingedeeld op thema en regio. Zo kun je makkelijk een partij vinden die in jouw regio of aan een 
vergelijkbare doelstelling werkt,” vertelt Boekelo. Ook kunnen de aangesloten organisaties een 
oproep op de website plaatsen, bijvoorbeeld om samen een container te verschepen. Boekelo gebruikt 
het platform zelf ook geregeld; bijvoorbeeld om een betrouwbaar verkooppunt voor zonnepanelen te 
zoeken.  
Invloed op de politiek 
Daarnaast oefent het Burkina Faso Platform zo nodig politieke druk uit. In 2010 besloot Nederland 
de partnerlandstatus van het Afrikaanse land te beëindigen, en de Nederlandse ambassade daar te 
sluiten. Het Platform was geschokt en kwam meteen in actie. “We hebben een brief naar Kamerleden 
opgesteld, en gesprekken met hen gevoerd. Ook hebben we een landelijke petitie georganiseerd. Het 
heeft tot kamervragen geleid, maar helaas niet tot herziening van het besluit”, vertelt Boekelo. Als 
platform kunnen we veel meer bereiken dan als individuele stichting. Onlangs verscheen een 
kritisch evaluatierapport over het vertrek van Nederland uit Burkina Faso. “Naar aanleiding van dat 
rapport hebben we opnieuw een brief opgesteld voor de Tweede Kamer, waarin we pleitten voor een 
herziening van het besluit dat in 2010 is gemaakt. We hebben een reactie gekregen van minister 
Ploumen, waarin ze vertelt dat het besluit wordt doorgeschoven naar een volgend kabinet,” vertelt 
Boekelo. “Ik ben er van overtuigd dat we als platform veel meer kunnen bereiken dan als individuele 
stichting.”  

Ontmoetingsdagen. Het platform organiseert ook ontmoetingsdagen. OneWorld was aanwezig op de 
zesde editie van de landelijke Burkina Faso Platformdag in Nijkerk en schreef het volgende: 
Ditta Nicolaï van stichting AFOS  kwam met een duidelijk doel naar Nijkerk: “We zijn bezorgd over de 
politieke situatie en de machtswisseling daar. Hier horen we hoe andere stichtingen die zorgen naar 
hun donateurs communiceren. ” Volgens voorzitter Boekelo is dat de meerwaarde van het platform: 
“Hier kunnen we de verschillende verhalen naast elkaar leggen, en zo een beter beeld krijgen.” 
Ontwikkelingsdeskundige Sara Kinsbergen is ook aanwezig op de ontmoetingsdag. Volgens haar heeft 
het platform een grote functie: “Het is de meest laagdrempelige vorm van samenwerking. Dat kan ik 
alleen maar toejuichen.” Een andere bezoeker is geboren in Burkina Faso en woont sinds 2009 in 
Nederland. Hij las op internet over de platformdag. “Het maakt me blij dat er mensen zijn die zich 
inzetten voor Burkina Faso. Ik ben benieuwd naar de verschillende projecten, maar ik wil ook graag 
weten waar ze tegenaan lopen. Ik ken het land goed, maar heb de afgelopen jaren ook leren denken als 
een Nederlander. Daarom denk ik dat ik een zinnig perspectief toe kan voegen. 

”Kennissessie” Tijdens een kennissessie vertelt een van de deelnemers dat hij 
binnenkort een Nederlandse ambulance naar Burkina Faso brengt. Zijn tafelgenoten hebben meteen 
een serie vragen paraat: “Wie brengt de ambulance erheen? Aan wie geef je hem? Heb je al nagedacht 
over het onderhoud? Wie betaalt de benzine?” Gevolgd door tips en eigen ervaringen: “Je moet de 
ambulance niet aan de chef van het dorp geven, maar aan het hele dorp”, zegt de een. “Dat klopt”, zegt 
een ander, “maar je moet dat wél publiekelijk doen, zodat iedereen weet wie verantwoordelijk is.”  

Deze gesprekken laten zien hoe belangrijk ontmoeting en uitwisseling is “Iedere keer als ik een 
gesprek heb met mensen die ook in Burkina Faso werken, leer ik daar wat van”, vertelt een 

http://www.iob-evaluatie.nl/publicaties/publicaties/2016/07/01/415-%E2%80%93-country-study-%E2%80%93-burkina-faso
http://www.afosflevoland.nl/
https://www.oneworld.nl/werelddoeners/pak-een-probleem-bij-de-wortels-aan-dan-bereik-je-als-stichting-veel-meer
http://www.afosflevoland.nl/images/uploads/images/22%20april%202017%201-foto%20land_%20Dag%20BFP%20Workshop%20WG.JPG
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glimlachende Boekelo na afloop van de sessie. “Deze gesprekken laten zien hoe belangrijk ontmoeting 
en uitwisseling is. ”Toch zijn er ook onderwerpen die minder makkelijk besproken worden. 
Financiering van projecten kan gevoelig liggen. “Fondsenwerven in Nederland wordt moeilijker. 
Sommige stichtingen geven elkaar tips, anderen houden voor zichzelf welke fondsen zij benaderen.” 
Boekelo hoopt dat daar verandering in komt. “Mijn droom is dat we elkaar beter weten te vinden, en 
al onze kennis delen. Zolang we advies bij elkaar kunnen inwinnen, heeft het platform wat mij betreft 
bestaansrecht". 

29 september 2017 te Apeldoorn. Partindag & Mondial Evenement 2017  

  De koepelorganisatie voor het Particulier Initiatief (PI)organiseerde, samen met Mondial 
Apeldoorn, een dag met een interessant programma. AFOS werd op deze dag vertegenwoordigd door 
2 personen. 
Nadat de dagvoorzitter de bijeenkomst geopend had kwamen nog diverse sprekers aan het woord 
waaronder o.a. Lambert Grijns van het Departement Sociale Ontwikkeling en Speciaal Ambassadeur 
voor SRGR en HIV/AIDS. Hij ging in op de toekomst van Ontwikkelingssamenwerking en de rol die het 
PI daarin kan pakken. Wetenschapper Lau Schulpen vertelde over het jarenlange onderzoek naar het 
particuliere initiatief in ontwikkelingssamenwerking. Tijdens de lunch was er gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Het middagprogramma stond in het teken van workshops. 
De dag werd muzikaal afgesloten.    

                                                                           demonstratie van een waterfilter 
-Giften en acties 
 
We ontvingen  een gift uit Amerika, waar een familielid elk jaar geld bijeen brengt tijdens de 
kerstmarkt van de Wallingford Presbyterian Church.  Deze gemeente blijft actief voor AFOS.  
Stichting Kreativo heeft een bijdrage geleverd door de verkoop van artikelen in de 
Flevomeerbibliotheek.  
In de maand april werden we weer verrast door een schenking van € 5.000 en ook in december 
stelde MRC-Holland Foundation  € 5.000 ter beschikking voor de projecten in het noorden van 
Burkina Faso. Een prachtige bijdrage waar we heel blij mee zijn.  

                                                                  

                                      
 

De leerlingen van groep 6,7 en 8 van basisschool De Wingerd in Biddinghuizen zamelden op 11 

november,  met de Sint Maartenactie, een bedrag van  € 254,69 in voor de groentetuinen. 

http://www.afosflevoland.nl/images/uploads/images/acties%20en%20logos/logo_partin_small.jpg
http://www.afosflevoland.nl/images/uploads/images/acties%20en%20logos/30-09-2017%20Partindag%20%20%20DSC04488.JPG
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De kinderen mochten zich weer verkleden in Afrikaanse kleding wat altijd een gewild onderdeel van 
de les is. Met volle aandacht  luisterden ze naar het verhaal wat bij de beelden werd verteld. In het 
lokaal werd een kleine expositie van Afrikaanse gebruiksvoorwerpen ingericht, waar veel 
belangstelling voor was. Bestuursleden gaven informatie over het project met behulp van een 
powerpoint presentatie. 
In de zomer werd weer jam gemaakt voor de verkoop.  

Vooraf aan Sint Maarten werd er in twee protestantse gemeenten, in Dronten en Swifterbant, en in de 

RK geloofsgemeenschap te Swifterbant, gecollecteerd voor AFOS.  

Feest vanwege een 50-jarig huwelijk bracht ruim € 2.000  in het laatje voor het project  in de 

provincie Oudalan. 

 

-Nieuwsbrief en PR 

 

Het jaarverslag 2016 werd in april naar de donateurs gestuurd met de uitnodiging voor de 
jaarvergadering.  De Nieuwsbrief 2017 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. De lokale pers, de Flevopost en De 
Drontenaar plaatsten een artikel in hun krant over de Sint Maartenactie in Biddinghuizen. 
 

5. Lopend project 
 
Stichting Steun voor Oudalan heeft namens de partnerorganisatie Association Dagnal Roobe in 
Burkina Faso twee maal een verzoek voor een bijdrage ingediend bij AFOS, voor het groetetuinproject 
in de provincie Oudalan, gemeente Gorom Gorom in het droge noorden van Burkina Faso.  
AFOS heeft deze bedragen in september 2017 overgemaakt naar St. Steun voor Oudalan zodat de 
aanleg van de tuinen nog in 2017 beginnen. Door het druppelirrigatiesysteem kunnen vrouwen  
meerdere keren per jaar oogsten.  In december kregen we bericht dat de eerste oogst binnen is.        

               
 

http://www.afosflevoland.nl/images/uploads/images/acties%20en%20logos/dia%20nr_%202_%20JPG.JPG
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 6.  Fiancieel verslag 2017 

 
Stichting Aktiekomitee Flevoland voor Ontwikkelingssamenwerking/De Naaste 
Veraf. 

 

      

  2017  2016  

  31 dec.  31 dec.  

  Balans  Balans  

  Euro  Euro  

Activa      

      

Vorderingen      

Donaties         110           25   

Overige vorderingen         143          258   

      

Totaal vorderingen         253          283   

      

Liquide middelen      

Banken    31.653     13.592   

      

Totaal activa    31.906     13.875   



18 

 

      

      

      

Passiva      

      

Stichtingsvermogen      1.193       1.203   

      

Kortlopende schulden      

Project nader te bepalen  Burkina Faso     30.000     12.000   

Project onderwijs  Burkina Faso              -              -   

Vooruitontvangen donaties         675          635   

Bankkosten          38           37   

      

Totaal kortlopende schulden    30.713     12.672   

      

Totaal passiva    31.906     13.875   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stichting Aktiekomitee Flevoland voor Ontwikkelingssamenwerking/De Naaste 
Veraf. 

  

       

        

 2018 2017 2017 2016 2015  
 Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk Werkelijk  

 Euro Euro Euro Euro Euro  

Baten       

       

Donaties     3.200      3.622      3.200      3.590      3.817   

Lijfrenteschenking        200         200         200         200      2.200   

St.Maarten actie basisscholen        400         398         400         353         610   

Overige acties        600         928         400      1.891      4.571   

Bijdrage Foundations            -    10.000             -      5.000      5.000   

Legaat            -    12.210             -             -             -   

Overige giften     1.500      4.174      1.900      3.959      8.917   

Intrest         10          32          10          41         108   

       

Totaal baten     5.910    31.564      6.110    15.034    25.223   

       

Lasten       
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Projecten Burkina Faso       

Project zonnepanelen fase 4 en 5            -             -             -             -    25.999   

Project onderwijs            -             -             -      2.900      2.100   

Project voedselhulp            -             -             -      4.500             -   

Project groentetuinen            -    12.804             -             -             -   

Reeds gereserveerd vorig jaar            -    12.000-            -      2.100-     7.100-  

Projectgelden nader te bepalen     3.000    30.000      5.000      8.900      3.100   

       

Voorlichting/Bewustwording       

Projectkosten            -             -             -             -             -   

Kosten markten            -             -             -             -             -   

Inkoop goederen            -             -         110          65             -   

       

       

Beheerskosten       

Bestuurskosten         30             -          70             -          60   

Kosten jaarverslag/jaarvergadering        300         278         340         323         297   

Kosten website afosflevoland.nl        177         177         177         177         177   

Kosten drukwerk        123             -             -             -             -   

Kosten jubileum 50 jaar bestaan     2.000             -             -             -             -   

Kosten verzekering            -          29         153         151         151   

Kosten lidmaatschap         60          60          60          60         259   

Bankkosten        220         226         200         200         195   

       

Totaal lasten     5.910    31.574      6.110    15.176    25.238   

       

Overschot/ Te kort            -          10-            -         142-         15-  

       

 
 
7.  Bestuur 
 
Voorzitter 
Dhr. P. Stam             Cirrus 5       3893 DC  Zeewolde 
              036- 5222175                              p.stam@pietstamz.nl  
Secretaris 
Mevr. A. Lenis           Tussendek 93                   8251 EH  Dronten 
             0321-315035                      annielenis1941@gmail.com 
Penningmeester 
Dhr. A. Nicolaï            V.d. Hamlaan 7                  8251 RX  Dronten 
              0321-312018 
Leden 
Mevr. H. Matijs            De Boeg 118                   8251 CE  Dronten 
              0321-312397 
 
Mevr. J. Vlierman            Rozemarijn 145                  8252 CT  Dronten 
              0321-315122 
 
Mevr. D.A. Nicolaï            V.d. Hamlaan 7                  8251 RX  Dronten 
              0321-312018                               da.nicolai@solcon.nl  
(Contactpersoon voor Burkina Faso) 
 

mailto:p.stam@pietstamz.nl
mailto:annielenis1941@gmail.com
mailto:da.nicolai@solcon.nl
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Bankrekening:  NL 08 INGB 0002.1777.20 
 
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/De Naaste 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. 
 
 

http://www.afosflevoland.nl/

