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1. Voorwoord
Op 30 november 2019 mocht ik een bijeenkomst bijwonen van het “Burkina Faso
Platform”. Op deze bijeenkomst sprak o.a. Mw. Zaka-Nikiema, zij is ambassadeur
van Burkina Faso in Brussel.
Het verhaal, dat zij vertelde was schrijnend. Burkina Faso maakt een periode door van
ongekend geweld tegen de bevolking. Vele onschuldige burgers zijn vermoord en
honderdduizenden mensen afkomstig van het platteland zijn op de vlucht geslagen en
vestigen zich in de regionale steden en in de hoofdstad Ouagadougou. Het geweld lijkt
erop gericht te zijn om de samenleving te ontwrichten. Aanslagen in kerken en
moskeeën, aanslagen op autoriteiten, leraren, medisch personeel en gewone burgers
hebben heel veel angst gecreëerd bij de bevolking. Vele scholen en medische posten
zijn gesloten. De overheid en het leger hebben de grootste moeite om de bevolking te
beschermen tegen het geweld en de criminaliteit die hiermee hand in hand gaat.
Desondanks is de bevolking in Burkina Faso solidair en vangt men de ontheemden
zoveel mogelijk zelf op. Ondanks de armoede onder de bevolking is er een sterke
motivatie om te delen met hen die niets meer hebben.
Mw. Zaka-Nikiema deed dan ook een indringende oproep op onze solidariteit en
vroeg om door te gaan met onze acties in Burkina Faso.
Tijdens de bijeenkomst werd een uitspraak van wijlen Dhr. Kofi Annan, voormalig
Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties in herinnering gebracht: “Er is geen
ontwikkeling zonder veiligheid en er is geen veiligheid zonder ontwikkeling”. Armoede
kan aanleiding zijn voor mensen om vanuit wanhoop zich aan te sluiten bij
gewelddadige groeperingen. Vandaar dat de strijd tegen armoede moet doorgaan om
mensen een beter perspectief te geven.
Het lijkt mij daarom volkomen terecht om met de mensen in Burkina Faso, die inmiddels
vrienden zijn, waar mogelijk door te gaan met onze activiteiten.
Ik blijf donateur!
Piet Stam
voorzitter AFOS
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2. Visie en Ambitie
AFOS (Aktiekomitee Flevoland voor OntwikkelingsSamenwerking, opgericht in
1968.
www.afosflevoland.nl
ANBI status
Bankrekening NL.08 INGB 0002.1777.20
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 Stichting AFOS, geldig van december 2017 tot december 2020.
Visie:
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, ook voor hun leefomgeving, belangrijke doelen.
Ambitie:
In 2017 is AFOS een samenwerking aangegaan met Stichting Steun voor Oudalan.
www.steunvooroudalan.com
Deze stichting is op 1 september 2016 opgericht en heeft als doel om 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. www.dagnalroobe.org
De hoogste prioriteit ter verbetering van de leefomstandigheden van de dorpelingen
ligt bij:
1.Watervoorzieningen creëren door middel van reparaties en nieuwe aanleg van
waterpompen en bouli’s (gegraven meertjes) in de provincie Oudalan, met als
hoofdstad Gorom-Gorom.
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2.Voedselzekerheid bevorderen door tuinbouw met druppelirrigatie te introduceren
en uit te breiden in de dorpen.
3.Trainingen organiseren van en voor de bevolking voor onderhoud en
duurzaamheid.

4. Bewustwording stimuleren van het grote probleem van plastic zwerfafval. De
strijd aanbinden om het vuil in te zamelen en te verwerken.

Inzameling gelden door AFOS:
Jaarlijks vinden er acties plaats op scholen, is AFOS aanwezig met artikelen voor de
verkoop op diverse markten. We mogen rekenen op inkomsten van donateurs,
bedrijven, kerken en serviceclubs.
Publiciteit:
Via de plaatselijke pers, de website van Afos, de nieuwsbrieven aan donateurs en
belangstellenden en het jaarverslag worden de inwoners van Flevoland op de hoogte
gehouden van het werk van AFOS en de projectplannen.
Er bestaat een goede, duurzame band met subsidiegever WildeGanzen.
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 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.
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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 en werkt samen met St. Steun voor Oudalan. Met
de lokale media heeft AFOS goede contacten. We kunnen rekenen op trouwe donateurs
en goede lokale partners. AFOS is lid van de koepelorganisatie voor kleine goede
doelen, PARTIN.

3. Politieke situatie en veiligheid in BF.
Uittreksel verslag Burkina Faso Platformdag op 30-11-2019 in Hilversum.
Presentatie door Mw. Zaka-Nikiema, ambassadeur voor BF in Brussel.
De ambassadeur bedankt de aanwezigen voor hun betrokkenheid bij Burkina en hun
belangstelling voor de ontwikkelingen in haar land. “In moeilijke tijden leert men zijn
echte vrienden kennen”. De terroristische aanvallen begonnen in maart-april 2015,
vanuit Noord-Mali. De veiligheidssituatie is sterk verslechterd sinds januari 2016,
toen er een dodelijke aanval plaats vond in Ouagadougou. De terroristische
aanvallen hebben zich uitgebreid naar de Centraal- Oostelijke regio, een deel van het
Westen richting La Boucle de Mouhoun en in het Zuiden, het grensgebied met Ghana,
Mali en Ivoorkust. De terroristen waren aanvankelijk buitenlanders, maar op dit
moment hebben zich ook steeds meer Burkinabè bij de terroristische groepen
aangesloten. De consequenties: er zijn 2100 scholen gesloten, honderden docenten
geven geen les meer, een half miljoen mensen zijn op de vlucht in eigen land. Politie,
militairen, gezondheidsposten, douane, gemeentehuizen, burgers, en humanitaire
konvooien worden aangevallen. Het lokale bestuur en de overheidsdiensten
functioneren nauwelijks. De aanslag tegen de mijnwerkers in het Oosten van BF is een
recent voorbeeld van de barbarij. Ook kerken en moskeeën zijn doelwit. Etnische
groepen worden tegen elkaar opgezet. De terroristen proberen op deze wijze de sociale
en religieuze cohesie kapot te maken en BF te destabiliseren. Nu proberen de
extremisten ook de economie en de infrastructuur te ontwrichten, met als gevolg dat
investeerders aarzelen te investeren. Gevolgen: ontregeling bestuur, ontregeling
gezondheidszorg, economische destabilisatie door uitblijven investeringen,
dreigende hongersnood door uitblijven oogsten. Het dodenaantal door de
aanslagen is opgelopen tot boven de honderd. De BF-overheid versterkt het nationale
leger door meer budget, nieuw materieel en het verhogen van de salarissen van de
soldaten. Het leger is de laatste tijd effectiever in haar strijd tegen de terroristen.
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(OPMERKING: De ambassadrice betoont zich hierdoor optimistisch over de toekomst).
Van oorsprong hadden alle dorpen een eigen groep om hun dorp te beschermen, deze
traditionele groepen wil de overheid versterken en ondersteunen. De interne
vluchtelingen willen terug naar hun dorpen, het leger ondersteunt deze terugkeer.
Naast militaire steun is er ook humanitaire steun, hulp bij versterken van democratie
en economische ontwikkeling. “Si la maison n’a pas de fissure, le lézard ne va pas
s’introduire” (Als het huis geen scheur heeft, zal de hagedis niet binnenkomen) met dit
gezegde geeft de ambassadeur aan dat het terrorisme een vruchtbare voedingsbodem
heeft in het arme BF. Er zal de komende jaren ook gewerkt moet worden aan
armoedebestrijding, het verbeteren van leefomstandigheden van de bevolking, goede
sociale basisvoorzieningen en het bieden van perspectief aan jongeren. Daar kunnen
wij heel goed in samenwerken. De BF-overheid heeft uw steun hard nodig. De strijd
tegen het terrorisme is vooral een strijd voor ontwikkeling. Duurzame
ontwikkeling is nodig om jongeren weer hoop te geven.
Laatst gewijzigd reisadvies Burkina Faso | Ministerie van Buitenlandse Zaken
op: 20-12-2019 | Nog steeds geldig op: 12-03-2020
De veiligheid in het hele land verslechtert snel, daarom is de kleur van het deel van land dat
‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) was, aangepast naar ‘oranje’ (alleen noodzakelijke reizen). Het
aantal veiligheidsincidenten in het centrum van het land en langs de zuidgrens met Ghana en
Ivoorkust stijgt. Buiten de grote steden neemt het risico op kidnapping en zware criminaliteit
toe. Bent u in Burkina Faso? Blijf alert en vermijd plaatsen waar veel mensen samenkomen. Zie
de kaart en de rubriek ‘Veiligheidsrisico’s’ voor meer informatie.

4. Activiteiten en inkomsten in 2019
AFOS heeft dit jaar bijgedragen, in samenwerking met Wilde Ganzen, aan de
financiering van het materiaal voor de eerste fase van het plastic free project in de
stad Gorom-Gorom. Tonnen voor het plastic zwerfafval werden geplaatst. Drie
gemotoriseerde bakfietsen aangeschaft en borden met teksten om het belang van
inzameling aan te geven voor mens en dier.
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Helaas is de geplande tweede fase van dit project vertraagd doordat de
veiligheidssituatie de projectuitvoering bemoeilijkt.
Voor het plastic project is een korte documentaire, “Plastic afval, Moussa’s strijd”,
gemaakt door Seidou Samba Toure, te zien op de website van AFOS onder de pagina
Publiciteit www.afosflevoland.nl
Stichting Steun voor Oudalan heeft samen met AFOS Europese subsidie aangevraagd in
het kader van het programma FRAME, VOICE, REPORT wat beheerd wordt door Wilde
Ganzen. Met deze subsidie is het programma Don’t Waste My World opgezet om in
Nederland op het voortgezet onderwijs leerlingen bewust te maken van het belang van
inzameling en recycling van plastic afval. Dit project loopt door tot 1 april 2020. Ook de
klimaatverandering met o.a. grote gevolgen voor de voedsel-en watervoorziening in
Burkina Faso werd getoond in de documentaire een Zee van Dorst, speciaal gemaakt
voor de leerlingen. Op de website www.dontwastemyworld.nl vindt u alle informatie
over dit project.
De water- en voedselvoorziening is onder druk komen te staan door de grote
toename van de bevolking. Vele gezinnen in Gorom Gorom nemen families op die
gevlucht zijn uit het grensgebied.
AFOS kon door de inkomsten van o.a. spontane giften en donaties van onze vaste
donateurs nog steeds een bijdrage leveren in deze noodsituatie. In urgente gevallen
konden diverse waterpompen snel gerepareerd worden.
Om de grote problemen van de waterschaarste in beeld te brengen is de korte film een
Zee van Dorst te zien op de website van AFOS. Deze film is vertoond tijdens de Sint
Maartenactie op basisschool de Wingerd in Biddinghuizen en tijdens de dienst in
kerkcentrum Open Hof voorafgaand aan de collecte voor AFOS.
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In het kort een opsomming van giften en acties in 2019.
-jan: Collecte voor AFOS door prot. gemeente te Biddinghuizen
Gift prot. gemeente te Dronten.
Gift vanuit Amerika: opbrengst van de jaarlijkse verkoop op de kerstmarkt van de
Pres.Byt. Church in Wallingford door een familielid van het bestuur.
-mrt: Verspreiding jaarverslag 2018 en jaarvergadering op 27 maart.
-april: Start eerste fase project “Gorom Gorom plasticfree” in BF.
-mei: Gift Odd Fellows afd. IOOF.
-juni: Bijdrage van AFOS en St. Steun voor Oudalan aan de partnerorganisatie ADR in
Oudalan, voor de reparatie van 4 pompen.
-juni/juli en aug. Fruitoogst en jamproductie home made jam.
-aug: Dubbel verjaardagsfeest van twee 50-jarige vrienden. Aandacht voor de projecten
in Burkina Faso. Er werden veel potjes jam verkocht.

-sept: Statiegeldactie door Albert Heijn in centrum Dronten.
bestuursleden bezoeken in Nijkerk de Partin/Wilde Ganzendag.
-okt: Snelle actie in Burkina Faso nadat er een pomp kapot was gegaan.
Binnen 14 dagen kon deze met financiële steun van AFOS gerepareerd worden.
-nov. Sint Maartenactie op basisschool De Wingerd in Biddinghuizen.
Dit jaar werd er voorlichting gegeven over de grote waterschaarste in het noorden van
Burkina Faso. De film over dit grote probleem werd vertoond aan groep 6, 7 en 8. De
kinderen waren zeer onder de indruk van de schrijnende beelden. Verder werd door
bestuursleden via een powerpointpresentatie informatie gegeven over het project. In
Afrikaanse kledij luisterden de kinderen geïnteresseerd naar de verhalen.

De kleine expositie van gebruiksvoorwerpen werd met belangstelling bekeken.
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-nov: Collecte in diverse kerken voor de projecten in Oudalan.
-nov. Kreativo verkoopt zelfgemaakte kerstkaarten voor AFOS

-nov: Verspreiding nieuwsbrief 2019.
-nov: Op 30 nov bezoekt de voorzitter van AFOS een bijeenkomst van het
Burkina
Faso Platform. (zie voorwoord)
-dec. Opnieuw mocht Afos deelnemen aan de kerstinloop voor het personeel van De
Meerpaal waar we artikelen uit Burkina Faso en thuisgemaakte jam verkochten.
-dec. De kerstmarkt door Aeres waar AFOS als enige goede doel mocht staan, was een
groot succes.
-dec. De jamverkoop ging het hele jaar door.

5. Lopend project
Door klimaatverandering en het vluchtelingenprobleem is er voortdurend gebrek aan
water, vooral in het noorden van Burkina Faso dat grenst aan de woestijn. Het jaar
2019 stond dan ook in het teken van het grote watertekort. De film “Een zee van dorst”,
gemaakt door Seidou Samba Toure, die zelf uit deze streek komt, laat duidelijk zien
welke gevolgen deze waterschaarste heeft voor mens en dier.
AFOS spant zich daarom in financiële steun te geven en tegemoet te komen aan de
vraag om te helpen kapotte waterpompen te repareren of nieuwe aan te boren. Het
onderhoud van deze waterpompen wordt gegarandeerd omdat mensen een bijdrage
betalen voor het gebruik van water wat gereserveerd door het onderhoudscomité. De
laatste aanvraag betreft drie pompen die mede dankzij de subsidie van Wilde Ganzen
en AFOS in het eerste kwartaal van 2020 gerepareerd kunnen worden. De bodem van
de “geldkist van AFOS” is nu echt wel in zicht. Met vertrouwen zien we de
donateursactie van dit voorjaar 2020 tegemoet.
Met uw steun hopen wij ook dit jaar veel voor de bevolking te kunnen betekenen.
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6. Financieel verslag 2019
Stichting Aktiekomitee Flevoland voor
Ontwikkelingssamenwerking/DeNaaste Veraf.
2019
31 dec.
Balans
Euro

2018
31 dec.
Balans
Euro

Activa
Vorderingen
Donaties
Overige vorderingen

818

95

Totaal vorderingen

818

95

Liquide middelen
Banken

3.940

17.643

Totaal activa

4.758

17.738

Stichtingsvermogen

1.175

1.173

Kortlopende schulden
Projecten nader te bepalen Burkina Faso
Vooruitontvangen donaties
Bankkosten

3.500
65
18

16.300
225
40

Totaal kortlopende schulden

3.583

16.565

Totaal passiva

4.758

17.738

Passiva
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St. Aktiekomitee Flevoland voor Ontwikkelingssamenwerking/De Naaste Veraf.
2020
2019
2019
2018
2018
Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk Begroting
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Baten
Donaties
Lijfrenteschenking
St.Maarten actie basisscholen
Overige acties
Legaat
Overige giften
Intrest
Totaal baten

3500
250
850
2100
-

3812
282
1803
195
4206
2

3.200
400
1.000
2.000
10

3.645
200
399
1.151
3.612
14

3.200
200
400
600
1.500
10

6.700

10.300

6.610

9.021

5.910

-

15.000

-

17.000
-

-

-

7.200
16.300-

-

17.0002.287

-

Lasten
Projecten Burkina Faso
Project groentetuinen
Project plastic free
Projecten revisie
waterpompen
Reeds gereserveerd vorig jaar
Project onderzoek plasticafval
Project transportkosten
kleding
Projectgelden nader te
bepalen

-

-

-

925

-

6.000

3.500

5.900

3.300

3.000

Voorlichting/Bewustwording
Projectkosten
Kosten markten
Inkoop goederen

-

157

50
-

-

-

-

-

50

56

30

340

312

300

286

300

100
-

176
-

30
-

768
120

177
123

60
200

60
193

60
220

1.049
60
190

2.000
60
220

6.700

10.298

6.610

9.041

5.910

-

2

-

20-

-

Beheerskosten
Bestuurskosten
Kosten
jaarverslag/jaarvergadering
Kosten website
afosflevoland.nl
Kosten drukwerk
Kosten jubileum 50 jaar
bestaan
Kosten lidmaatschap
Bankkosten
Totaal lasten
Overschot/ Te kort
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7. Bestuur
Voorzitter
Dhr. Piet Stam
Secretaris/
Penningmeester
Dhr. André Nicolaï
Leden
notuliste
Mevr. Rita Pruim
Mevr. Joke Vlierman

Cirrus 5
036- 5222175

3893 DC Zeewolde
p.stam@pietstamz.nl

V.d. Hamlaan 7
0321-312018

8251 RX Dronten
diarca@solcon.nl

Amazone 52

8252 EE Dronten

ritapruim@solcon.nl

Rozemarijn 145

8252 CT Dronten

Contactpersoon voor Burkina Faso
Mevr. Ditta Nicolaï
V.d. Hamlaan 7
0321-312018
Bankrekening:

8251 RX Dronten
da.nicolai@solcon.nl

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 geplaatst. 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 schenkingen 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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