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1. Voorwoord
Allereerst wil ik donateurs en betrokkenen bedanken voor de steun aan AFOS in het afgelopen jaar.
Het was een bijzonder jaar, waarin we ons 50-jarig jubileum mochten vieren. Hierover meer in dit
jaaroverzicht. Ondanks de drukte die het organiseren van de feestelijke jaarvergadering met zich
meebracht, hebben we toch de projecten in Burkina Faso kunnen steunen.
Het geven van hulp aan een land als Burkina Faso is niet alleen geld overmaken om iets te laten
bouwen of te ontwikkelen. De samenwerking met organisaties ter plekke en het begrip voor elkaars
gewoonte en traditie is van essentieel belang om projecten te laten slagen.
De mensen in Burkina Faso hebben andere zorgen dan wij Europeanen. Wij Nederlanders voelen ons
verplicht om niet alleen aan vandaag te denken maar ook te zorgen voor morgen en overmorgen. We
sluiten verzekeringen af, doen ons best om een pensioenregeling te treffen om zo goed mogelijk de
toekomst in te gaan.
In ontwikkelingslanden is de dagelijkse zorg om het bestaan al ingewikkeld genoeg, laat staan het
plannen maken voor de toekomst. Als we vandaag maar te eten hebben, onze kinderen naar school
kunnen laten gaan en we gezond mogen blijven, dan zijn we tevreden.
Een voorbeeld: In de landbouw is men vooral afhankelijk van water. Er valt maar een paar maanden
per jaar regen in dit Sahelland. Daarna neemt de hitte weer de overhand. Dit betekent dat slechts één
keer per jaar kan worden geoogst.
Met de invoering van een druppelirrigatiesysteem is men in staat om drie keer per jaar te oogsten.
Het probleem ontstaat echter als er iets mis gaat met het irrigatiesysteem. Daarom is het belangrijk
dat een goede organisatie de mensen leert om wat geld opzij te leggen voor reparaties en/of
vervanging. Dus verder denken dan die ene oogst.
In de noordelijke provincie Oudalan met als hoofdstad Gorom-Gorom, de regio waar AFOS nu met St.
Steun voor Oudalan samenwerkt met de lokale partnerorganisatie, is een team gevormd van trainers
die het belang inzien van goede voorlichting om deze nieuwe ontwikkelingen te begeleiden.
Als er geen goede voorlichting wordt gegeven en de bewustwording van mensen niet wordt
gestimuleerd, kunnen projecten helaas mislopen en gaat men op de oude voet verder.
De conclusie is: ontwikkelingshulp in Burkina Faso is alleen mogelijk als de projecten worden
ingebed in een goede organisatie, die rekening houdt met de cultuur en gebruiken van het land en
bereid is tot samenwerking met Nederlandse stichtingen die financiële steun bieden.
Ondanks de zeer onrustige, onveilige situatie in het noorden van Burkina Faso gaat het werk gewoon
door. Het groentetuinproject in Oudalan is zeer succesvol. Wilde Ganzen heeft daar in het afgelopen
jaar diverse keren melding van gemaakt in hun nieuwsbrieven.
We zijn op verzoek van de bevolking een nieuwe uitdaging aangegaan om samen de ziekmakende
plasticvervuiling te lijf te gaan. Voor dit project hebben wij uw steun in de komende tijd heel hard
nodig.
Piet Stam voorzitter
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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.
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.
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) voor 12 dorpen in de provincie Oudalan, met als hoofdstad Gorom-Gorom.
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.
4

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 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
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 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.
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3. Feestelijke jaarvergadering 50-jarig bestaan
- Op zaterdag 22 september 2018 hield AFOS een reünie/feest voor oud-bestuursleden en mensen die
veel voor AFOS hebben betekend. Het werd een gezellig samenzijn in kerkcentrum Open Hof in
Dronten. Vanaf 11.00 uur stonden de deuren open en werden de gasten, die soms van ver kwamen,
ontvangen door de bestuursleden van AFOS. Oude bekenden ontmoetten elkaar weer na jaren en
waren soms zeer verrast iemand aan te treffen die men niet verwacht had. Gespreksstof genoeg
tijdens de koffie en de uitgebreide lunch. Alles goed verzorgd door het personeel van Open Hof.

Bestuursleden, Annie Lenis en Hanny Matijs, werden in de bloemetjes gezet door voorzitter Piet Stam,
vergezeld gaand van een fotocollage en een Afrikaans beeldje. Annie verlaat het bestuur en Hanny is
al 35 jaar bestuurslid.

.

Na de lunch, in aanwezigheid van Nienke Mauritz, afgevaardigde van Wilde Ganzen, werd d.m.v. een
powerpointpresentatie, het lopende project in Burkina Faso toegelicht door Dianne Nicolaï die een
week daarvoor thuisgekomen was van een bezoek aan de provincie Oudalan in het noorden van
Burkina Faso. Men was onder de indruk van al het werk wat al gedaan was en over de plannen om de
strijd aan te binden tegen de enorme vervuiling van plastic zwerfafval in dit gebied. Tot slot, terug in
de tijd: 50 jaar AFOS, de geschiedenis van 1968 - 2018, geprojecteerd op het scherm, in
krantenknipsels, verslagen uit de regionale kranten, foto's en verhalen. Dit alles gaf een mooi
overzicht van de inzet door zoveel enthousiaste vrijwilligers die de wereld een beetje beter hebben
willen maken.
De powerpointpresentatie “50 jaar AFOS” is te zien op de website onder Inkomsten subhoofdstuk
Publiciteit www.afosflevoland.nl

4. Activiteiten in 2018
-12 maart. Aftrap jubileumjaar. Met het tonen van de 35-jaar oude step, aan één van de ouddocenten van de CHLS (Chr. Hogere Landbouw School te Dronten, nu AERES), heeft AFOS een begin
gemaakt met het aandacht vragen voor haar 50-jarig jubileum. Deze step werd gebruikt voor de grote
stepactie in 1983 door de jubilerende studentenvereniging USRA. 12 studenten, waaronder Iet
Wouters (op de foto), stepten om beurten van Parijs naar Dronten. Deze stepactie bracht ƒ 14.000 op
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voor de projecten van De Naaste Veraf. In het werkcomité van De Naaste Veraf was destijds ook AFOS
vertegenwoordigd.

-maart. AFOS betaalde in maart € 925 voor het kledingtransport van een grote partij kleding, ter
beschikking gesteld door de kringloopwinkel in Leerdam, voor de kledingbank in Gorom Gorom.
-In maart ontving AFOS een cheque uit Amerika van $ 650,00. Het was de opbrengst van de
kerstmarkt die gehouden was in december 2017 door de Wallingford Presbyterian Church. Een
familielid van een van de bestuursleden is elk jaar actief binnen deze gemeente om voor Burkina Faso
geld in te zamelen.
-april. Door de verspreiding van het feestelijke jaarverslag en het interview van Gitta Montanus
in De Drontenaar werden donateurs, belangstellenden en oud-bestuursleden uitgenodigd voor de
feestelijke bijeenkomst op 22 september. Het opsporen van de oud-bestuursleden was een flinke klus,
maar heeft geresulteerd in een mooi weerzien.
-AFOS maakte een bedrag over aan St. Steun voor Oudalan voor uitbreiding van de groentetuinen
in de provincie Oudalan en de reparatie van drie waterpompen. Het project werd gesubsidieerd
door Wilde Ganzen. In maart 2019 verwachten de vrouwen voor het eerst in deze nieuwe tuinen te
kunnen oogsten.
-juni. St. Kreativo verkocht kaarten en andere artikelen voor AFOS in de bibliotheek.
- De werving van nieuwe bestuursleden leidde ertoe dat twee personen het bestuur wilden komen
versterken.
-juni. Wilde Ganzen publiceerde in hun Magazine de resultaten van het project in Oudalan.
-juli. De website www.afosflevoland.nl werd aangepast en vernieuwd door Duc Viët Ngyuen. Hij
heeft destijds de website gebouwd en zorgt nog steeds voor het onderhoud.
-22 sept. Feest in Open Hof. Persbericht en interview door De Drontenaar. Plaatsing interview en ppp
50 jr. AFOS op de website van Wilde Ganzen door Marten Groen.
-sept. Onze voorzitter vertegenwoordigde AFOS op de landelijke Partindag. De koepelorganisatie
voor kleine goede doelen.
-13 oktober werd een cheque van € 1000 uitgereikt door Odd Fellows voor het groentetuinproject.

-3 nov. Deelname aan de Int. Culturele Kunstmarkt in de Flevomeerbibliotheek
Waar exposities van stichting Kunstraad Dronten doorgaans een select publiek trekken, was het op
zaterdag 3 november een drukte van belang tijdens de interculturele kunstmarkt in de Flevomeer
bibliotheek. Er was een enorme variatie aan kunstenaars en kunstwerken. In het kader van de
armoedebestrijding kreeg stichting Kunstraad Dronten in februari een subsidie van € 3.000 van de
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gemeente Dronten. Met dit geld wilde de stichting kunstenaars met een laag inkomen een podium
bieden.
Ook AFOS was present met schilderijen en artikelen voor de verkoop. De opbrengst was voor het
water-en voedselzekerheidsproject in Burkina Faso.
-9 nov. Opnieuw zette Wilde Ganzen het project in Oudalan, als een van de geslaagde Particuliere
initiatieven, in de spotlights op hun website. "Project gelukt."

“Dit jaar was een goed jaar, veel beter dan daarvoor”, vertelt een van de vrouwen in haar moestuin. “We
zijn nu bijna alle dagen in de tuin aan het werk omdat dankzij het project de putten vol water staan en
de tuinen zijn afgerasterd. We hebben aardappelen, uien, sla, tomaten, aubergines, paprika, wortelen en
komkommers geteeld.”
-nov. Sint Maartenactie op basisschool De Wingerd in Biddinghuizen.
Het was weer een gezellige morgen op de Wingerd waar we elk jaar een warm welkom krijgen en
instaat gesteld worden om de kinderen te vertellen over ons ontwikkelingswerk. De kinderen van
groep 6, 7, en 8 waren vol aandacht. Via het digibord werd verteld over de projecten in het verleden
waar de school sinds 1972 aan bijgedragen heeft. Dit jaar werd er voorlichting gegeven over het
"Plasticfreeproject". De opbrengst van de actie was € 309,82.
De Afrikaanse kleding en een kleine expositie van gebruiksvoorwerpen bracht de stemming er al snel
in.

-nov. Een bestuurslid van AFOS woonde een lezing bij door Gert Jan van Tilburg over plastic recycling
door het bedrijf Van Werven in Biddinghuizen.
-nov. AFOS financierde het vooronderzoek van het project plasticfree, het opruimen van het
zwerfafval in Gorom Gorom.

Voor de selectie van medewerkers was veel belangstelling.
-nov. Kennismaking bij Wilde Ganzen met twee nieuwe contactpersonen voor AFOS. Nienke Mauritz
heeft afscheid genomen.
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-dec. Jaarlijkse verkoop op de kerstmarkt van de Pres.Byt. Church in Wallingford in de VS door een
familielid van het bestuur.
-dec. Verspreiding nieuwsbrief 2018.
-dec. Verkoop artikelen uit Burkina Faso en thuisgemaakte jam tijdens kerstinloop voor het personeel
van De Meerpaal.
-dec. De jamverkoop ging het hele jaar door. Eind 2018 kon er € 500 worden overgemaakt.

5. Lopend project

Het aantal groentetuinen met een druppelirrigatiesysteem is in 2018 uitgebreid tot totaal 120.
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Plannen voor 2019
In het noorden van Burkina Faso komt men om in het plastic zwerfafval. De laatste jaren worden veel
in plastic verpakte producten verkocht. Net als in Nederland, met dit verschil dat er geen
vuilophaaldiensten zijn en geen containers om het vuil in te deponeren. Alles wordt weggegooid met
als gevolg dat de markt vol ligt en dieren het plastic eten, het water in het eens zo schone meer
vervuild raakt en niet drinkbaar meer is. Kinderen staan bloot aan een bron van ziektekiemen. Vanuit
de bevolking is nu het initiatief ontstaan om het zwerfafval in te zamelen en op te ruimen. De
burgemeester is enthousiast over dit plan. Maar daarvoor is materiaal nodig en moet men de mensen
eerst bewust maken van dit probleem. AFOS wil stichting Oudalan helpen om dit project te laten
slagen. Ook Wilde Ganzen overweegt subsidie te geven. De voorbereidingen om het plastic zwerfafval
op te ruimen zijn in volle gang. In 2019 zal het project ingediend worden bij Wilde Ganzen.

AFOS zoekt sponsors om het “Plasticfreeproject” te laten slagen!!!
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6. Financieel verslag 2018
Stichting Aktiekomitee Flevoland voor Ontwikkelingssamenwerking/De Naaste
Veraf.
2018
31 dec.
Balans
Euro

2017
31 dec.
Balans
Euro

Vorderingen
Donaties
Overige vorderingen

95

110
143

Totaal vorderingen

95

253

Liquide middelen
Banken

17.643

31.653

Totaal activa

17.738

31.906

1.173

1.193

Kortlopende schulden
Projecten nader te bepalen Burkina Faso
Vooruit ontvangen donaties
Bankkosten

16.300
225
40

30.000
675
38

Totaal kortlopende schulden

16.565

30.713

Totaal passiva

17.738

31.906

Activa

Passiva
Stichtingsvermogen
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Stichting Aktiekomitee Flevoland voor Ontwikkelingssamenwerking/De
Naaste Veraf.
2019

2018

2018

2017

2017

Begroting

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

Begroting

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

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

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

3.622
200
398
928
10.000
12.210
4.174
32

3.200
200
400
400
1.900
10

Totaal baten

6.610

9.021

5.910

31.564

6.110

Projecten Burkina Faso
Project groentetuinen
Reeds gereserveerd vorig jaar
Project onderzoek plasticafval
Project transportkosten kleding
Projectgelden nader te bepalen

5.900

17.000
17.0002.287
925
3.300

3.000

12.804
12.00030.000

5.000

Voorlichting/Bewustwording
Projectkosten
Kosten markten
Inkoop goederen

-

-

-

-

110

Beheerskosten
Bestuurskosten
Kosten jaarverslag/jaarvergadering
Kosten website afosflevoland.nl
Kosten drukwerk
Kosten jubileum 50 jaar bestaan
Kosten verzekering
Kosten lidmaatschap
Bankkosten

50
300
30
60
220

56
286
768
120
1.049
60
190

30
300
177
123
2.000
60
220

278
177
29
60
226

70
340
177
153
60
200

6.610

9.041

5.910

31.574

6.110

Baten

Lasten

Totaal lasten
Overschot/ Te kort

50

-

20-

12

-

10-

-

7. Bestuur
In 2018 heeft AFOS drie bestuursleden uitgezwaaid. In januari nam Peter Wiss afscheid. In september
volgde Annie Lenis en Hanny Matijs sloot de rij in december, na 35 jaar trouwe dienst. Gelukkig
hebben we Rita Pruim bereid gevonden ons bestuur te versterken. Anneke Huisman heeft toegezegd
voorlopig mee te draaien tot september en daarna een besluit te nemen over deelname.
Voorzitter
Dhr. Piet Stam
Secretaris/
Penningmeester
Dhr. André Nicolaï
Leden
notuliste
Mevr. Rita Pruim
Mevr. Joke Vlierman

Cirrus 5
036- 5222175

p.stam@pietstamz.nl

3893 DC Zeewolde

V.d. Hamlaan 7
0321-312018

diarca@solcon.nl

8251 RX Dronten

Amazone 52
06-41100526

8252 EE Dronten

Rozemarijn 145
0321-315122

8252 CT Dronten

ritapruim@solcon.nl

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

8251 RX Dronten
da.nicolai@solcon.nl

Mevr. Anneke Huisman onder voorbehoud tot september 2019

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 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 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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