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1.Voorwoord 
 

Het jaarverslag 2020 ligt voor u. Wij willen u graag op de hoogte stellen van de 
activiteiten in het afgelopen jaar. Zoals zoveel organisaties voor goede doelen, heeft 
AFOS, qua inkomsten, te lijden gehad aan het Coronavirus.  
Fysieke acties waren niet mogelijk. De jaarvergadering ging niet door. Wel werd het 
jaarverslag verspreid. Via de mail konden de donateurs op-of aanmerkingen doorgeven. 
Bestuursvergaderingen gingen online. De Sint Maartenactie op de basisschool De 
Wingerd werd geannuleerd. 
Gelukkig kwamen er wel donaties binnen waardoor AFOS een bijdrage kon leveren aan 
diverse acties in ons projectgebied in Burkina Faso. 
De samenwerking met stichting Steun voor Oudalan verliep zeer positief. Door de 
frequente contacten die de contactpersoon van stichting Steun voor  Oudalan heeft met 
de coördinator van de partnerorganisatie, bleven we goed op de hoogte van het wel en 
wee in de provincie Oudalan. 
Het gebied heeft door de ligging en de klimaatverandering te kampen  met grote 
droogte, waardoor het watertekort een enorm probleem is voor mens en dier. Dit wordt 
de uitdaging voor de komende twee jaar. U kunt over de plannen lezen in het hoofdstuk 
Lopende projecten. Ook de gewelddadige aanvallen van extremistische groeperingen 
belemmerden deels de voortgang van ontwikkelingshulp. Vluchtelingen zochten hun 
heil rondom de stad Gorom-Gorom.  Corona maakte het leven er niet beter op. De 
economie werd zwaar getroffen. Gelukkig heeft het virus minder vat op de bevolking 
dan in onze westerse samenleving.  
 
Onze voorzitter Piet Stam heeft in de bestuursvergadering van maart 2020 te kennen 
gegeven,  eind 2020 te willen stoppen met zijn bestuursfunctie. Wij zijn hem zeer 
erkentelijk voor zijn grote betrokkenheid en al het werk wat hij als voorzitter jarenlang 
voor AFOS heeft gedaan.  
Zolang AFOS een netwerk heeft van donateurs blijven we doorgaan met het leveren van 
een bijdrage  aan het belangrijke en zinvolle werk wat gedaan wordt in een van de 
armste landen ter wereld. 
Wij hopen dat u ons daarbij, ook in 2021, wilt steunen met uw bijdrage en uw 
betrokkenheid. 
 
Namens het bestuur 
Ditta Nicolaï 
da.nicolai@solcon.nl  
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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 2020 tot december 2023. 
Visie: Het verbeteren van de leefomstandigheden van de plattelandsbevolking in 
Burkina Faso in de noordelijke provincie Oudalan, behorend tot de Sahelregio. AFOS 
steunt de plaatselijke organisatie door een bijdrage te leveren aan de bestrijding van 
armoede, het creëren van watervoorzieningen en het vergroten van voedselzekerheid. 
Ook de toegang tot en verbetering van  het onderwijs, training en voorlichting van de 
bevolking zijn 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 
(ADR). 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. 

                                          
2.Voedselzekerheid bevorderen door tuinbouw met druppelirrigatie te introduceren 
en uit te breiden in de dorpen. 

http://www.afosflevoland.nl/
http://www.steunvooroudalan.com/
http://www.dagnalroobe.org/
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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: (door Corona werden wij in 2020 beperkt in onze 
acties) 
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 

http://www.wildeganzen.nl/
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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.   

   
 

3.  Politieke situatie en veiligheid in BF. 
In 2020 zijn er diverse gewelddadige aanslagen gepleegd door extremistische 

groeperingen, vooral in de grensstreek in het noorden van Burkina Faso, waardoor de 

bevolking genoodzaakt was te vluchten naar de hoofdstad van de provincie Oudalan, 

Gorom-Gorom. Door deze gevaarlijke situatie was het niet mogelijk voor afgevaardigden 

van stichting Steun voor Oudalan om de projecten te bezoeken. Door onze 

partnerorganisatie ter plekke werden we regelmatig  op de hoogte gehouden van de 

situatie. 

Het coronavirus is redelijk onder controle gehouden door hygiënische maatregelen en 

de beperking van het reisverkeer. De verkiezingen zijn rustig verlopen. De huidige 

president is herkozen. 

4.  Activiteiten en inkomsten in 2020 

In het kort een opsomming van giften en acties in 2020 
Maart: Een jaarlijkse gift uit Amerika: de opbrengst van de verkoop op de kerstmarkt 
van de Pres.Byt. Church in Wallingford door een familielid van het bestuur. 
 
April: Verspreiding jaarverslag  2019. Ivm Corona geen jaarvergadering gepland.  
Bijdrage door AFOS voor reparatie waterpompen. 
 

Verkoop zelfgemaakte mondkapjes.  
 
De actie op de middelbare scholen, ”Don’t Waste My World”, gesponsord door de EU 
en Wilde Ganzen, kon net op tijd worden afgerond. Deze actie werd mogelijk gemaakt 
door Stichting Steun voor Oudalan en AFOS. In mei volgde de online evaluatie. 
 Frame, Voice, Report! in 2020 Om de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) meer 
bekendheid te geven organiseerde Wilde Ganzen de afgelopen jaren namens de 
Europese Unie een campagne om deze doelen te promoten en mensen er meer bij 

https://www.wildeganzen.nl/over-ons/duurzame-ontwikkelingsdoelen
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te betrekken: Frame, Voice, Report! Dit alles gebeurde in samenwerking met diverse 
organisaties in Nederland en Europa. 2020 was het laatste jaar van deze campagne, 
met mooie resultaten. In totaal zijn er in heel Europa 177 projecten gesteund, 
waarmee miljoenen Europeanen zijn bereikt. 
In de provinciehoofdstad  Gorom-Gorom, kon in april de markt weer open. Het 
opruimen van het plastic zwerfafval kon beginnen. 
 
Mei: Actie Coronapakket. St. Steun voor Oudalan, ism AFOS, maakte het mogelijk dat 
aan 200 gezinnen  25 kilo rijst en een hygiënekit ter bestrijding van het virus, bestaande 
uit zeep, een emmertje en waterketel, werd uitgereikt door partnerorganisatie ADR. 
Wilde Ganzen verdubbelde de actieopbrengst met 100%. 
 

              
 
Juni/juli en aug. Fruitoogst, jamproductie en verkoop van “homemade jam”. De 
jamverkoop ging het hele jaar door. 

                                      
  
Op 29 augustus vond de nationale boomplantdag plaats in Gorom-Gorom. 800 
verschillende bomen werden geplant. Dit was mogelijk gemaakt door giften uit 
Nederland. De aanplant gebeurde deels bij het Lyceum en deels op de erven van mensen 
zodat er goed voor de jonge boompjes gezorgd kan worden. Onder grote belangstelling 
van de autoriteiten werd dit een zeer geslaagde actie.  

                               
 
 

https://www.framevoicereport.org/
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Sept: Opbrengst van 2 maanden statiegeldactie door Albert Heijn in centrum Dronten. 
Ook in 2021 mag AFOS 2 maanden meedoen met deze statiegeldactie voor goede doelen. 
 
Nov. Sint Maartenactie. Collecte tijdens de online dienst en een extra gift door de 
Protestantse Gemeente te Dronten. Gift van de RK Parochie van Dronten en Swifterbant. 
 
Dec. Verspreiding AFOSnieuwsbrief 2020. 
Online deelname kerstinloop personeel Meerpaal. 
 

Dec. 2020: Uit de Nieuwsbrief van Solar Cooking Nederland-KoZon  

Burkina Faso - Vijf vrouwen getraind in Gorom Gorom. 

 

(Heel mooi dat Hassane, de contactpersoon van stichting Steun voor Oudalan/ADR aan 

dit project een bijdrage kon leveren). 

 

 

Hassane Cissé is projectcoördinator van Association Dagnal Roobé (ADR) in 

Gorom Gorom in het noorden van Burkina Faso. Hij werkt veel met vrouwengroepen. 

Gorom Gorom ligt in een zeer kwetsbaar gebied. De politieke situatie is er op dit 

moment gespannen. Door veelvuldige aanslagen trekken vluchtelingen uit de hele regio 

naar de stad en is het inwonertal van Gorom Gorom verdubbeld. Hierdoor wordt er een 

groot beroep gedaan op de toch al schaarse natuurlijke hulpbronnen van de stad: er is 

een groot tekort aan water en hout. De omgeving van Gorom Gorom wordt steeds 

kaler, hout om te koken is er bijna niet meer. Toen Hassane hoorde dat HSB, een van 

onze partner-organisaties van Solar Cooking Nederland-KoZon in Burkina Faso, bezig 

was met zonnekoken, zag hij een kans voor de vrouwengroepen van ADR. Hassane ging 

op bezoek bij HSB in Pabré en dit bezoek mondde uit in een 3-daagse training van 5 

vrouwen van ADR begin november 2020. De training werd georganiseerd door HSB en 

gefinancierd door onze stichting met een geoormerkte donatie van Soroptimisten 

Utrechtse Heuvelrug. De vrouwen waren zeer enthousiast en konden aan het eind van 

de training goed vertellen  hoe de verschillende zonnekookproducten (Cookit, zonnebox 

en hooimand) gebruikt kunnen worden. Zij gaan nu demonstraties geven in Gorom 

Gorom om het gebruik van zonnekookproducten te promoten en de verkoop ervan te 

stimuleren. 
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5. Lopend project  voor 2021 en 2022 

                                                                             

 
 
Project Agroforestry in Burkina Faso.  

Vergroening van de Sahelregio in het noorden van Burkina 
Faso, WEST AFRIKA. 
 
Dit ambitieuze plan wordt werkelijkheid met uw hulp! 
 
AFOS en stichting Steun voor Oudalan gaan op zoek naar ondernemers (of particuliere 
belangstellenden) die voor 2 jaar een bijdrage willen leveren aan dit duurzame land- en 
tuinbouwproject. 
 

Doel: 
Het directe verschil maken tussen een uitzichtloze situatie (door droogte, 
klimaatverandering, armoede en een groot vluchtelingenprobleem)en een duurzaam 
toekomstperspectief. 
  
Startkapitaal nodig: 
Omheining en waterbronnen zijn noodzakelijk om de aanleg van de projecten 
mogelijk te maken.  
 
Methode: 
Een veelbelovende methode die toegepast zal worden in de projecten is die van 
agroforestry en agro-ecologie. Deze methode combineert duurzame land- en 
tuinbouw met fruitteelt en bosbouw en is dé oplossing om de kale droge regio te 
vergroenen en de uitgeputte bodem te herstellen. 
 
Veel draagvlak bij de bevolking  door duurzame inkomsten. 
De voordelen zijn groot; de bomen geven schaduw voor de gewassen en voorzien het 
vee van loof. De groente en fruitproductie  verbetert de voedselzekerheid in de regio 
waar deze productie nu nog schaars is.  Het helpt de vluchtelingen aan een inkomen 
waardoor zij niet meer het veld in zullen gaan om bomen te kappen voor brandhout. 
 

Uitvoering 
In eerste instantie is er 1 ha grond beschikbaar voor 100 gezinnen. De gezinsleden  
zullen de moestuinen aanleggen en er zullen fruitbomen worden geplant en bomen die 
de bodemstructuur verbeteren. Na twee jaar moet dit project volledig zelfstandig 
draaien dankzij de landbouwexperts die het project begeleiden.  Stichting Steun voor 
Oudalan (SVO) werkt sinds 2016 samen met een lokale organisatie die samen met de 
bevolking de leefbaarheid in de provincie tracht te verbeteren. Bij deze methode worden 
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bomen geplant in de akkers. Groentetuinen worden met organische mest en compost en 
natuurlijke bestrijdingsmiddelen verbouwd. De teelttechnieken voorkomen dat de 
bodem uitgeput raakt en zorgen jaar na jaar voor een goede oogst.   

 
Stichting SVO is op zoek naar Nederlandse bedrijven in de fruitteeltsector en de 
biologisch dynamische sector die gezamenlijk dit agroforestery project financieel 
mogelijk willen maken. De stichting werkt  direct samen met de uitvoerende 
experts en de lokale bevolking. Hierdoor kan, ondanks de fysieke afstand, de directe 
impact van de bijdrage worden gevolgd door foto’s en filmpjes. 
   
Goed om te weten is dat Stichting Wilde Ganzen op alle ingezamelde middelen 50% 
premie zal schenken. Dit maakt de bijdrage 1,5 keer zoveel waard!  
 
We hopen in juni te kunnen starten met de uitvoering van het project. 
 
Contactpersoon Stichting Steun voor Oudalan  is Dianne Nicolaï 
www.steunvooroudalan.com Tel: 06 16778113 

 
Artikel Trouw januari 2021 

 
Er is hoop.  

http://www.steunvooroudalan.com/
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6.  Financieel verslag 2020 

 
Stichting Aktiekomitee Flevoland voor Ontwikkelingssamenwerking/De Naaste Veraf.

2020 2019

31 dec. 31 dec.

Balans Balans

Euro Euro

Activa

Vorderingen

Donaties 25        -           

Overige vorderingen 120       818       

Totaal vorderingen 145       818       

Liquide middelen

Banken 4.235    3.940    

Totaal activa 4.380    4.758    

Passiva

Stichtingsvermogen 1.173    1.175    

Kortlopende schulden

Projecten nader te bepalen  Burkina Faso 2.600    3.500    

Vooruitontvangen donaties 582       65        

Bankkosten 25        18        

Totaal kortlopende schulden 3.207    3.583    

Totaal passiva 4.380    4.758    
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Stichting Aktiekomitee Flevoland voor Ontwikkelingssamenwerking/De Naaste Veraf.

 

2021 2020 2020 2019 2019
Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk Begroting

Euro Euro Euro Euro Euro

Baten

Donaties 3.500    3.634    3.500    3.812    3.200    

St.Maarten actie 100       120       250       282       400       

Overige acties 700       1.180    850       1.803    1.000    

Legaat -           -           -           195       -           

Overige giften 1.600    1.921    2.100    4.206    2.000    

Intrest -           -           -           2          10        

Totaal baten 5.900    6.855    6.700    10.300  6.610    

Lasten

Projecten Burkina Faso

Project plastic free -           -           -           15.000  -           

Projecten revisie waterpompen -           5.000    -           7.200    -           

Reeds gereserveerd vorig jaar -           3.500-    -           16.300-  -           

Project "hygiëne"supplies Corona -           -           -           -           

voor vluchtelingen in Gorom-Gorom -           2.150    -           -           -           

Projectgelden nader te bepalen 5.260    2.600    6.000    3.500    5.900    

Voorlichting/Bewustwording

Projectkosten -           -           -           -           50        

Inkoop goederen -           -           -           157       -           

Beheerskosten

Bestuurskosten -           -           -           -           50        

Kosten jaarverslag/jaarvergadering 295       263       340       312       300       

Kosten website afosflevoland.nl 85        84        100       176       30        

Kosten drukwerk -           -           -           -           -           

Kosten lidmaatschap 60        60        60        60        60        

Bankkosten 200       200       200       193       220       

Totaal lasten 5.900    6.857    6.700    10.298  6.610    

Overschot/ Te kort -           2-          -           2          -           
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7. Bestuur 
 
Voorzitter 
Vacant 
 
Secretaris/  
Penningmeester 
Dhr. André Nicolaï             V.d. Hamlaan 7                  8251 RX  Dronten 
              0321-312018                               diarca@solcon.nl  
Leden 
notuliste 
Mevr. Rita Pruim                Amazone 52                                  8252 EE Dronten 
 

Mevr. Joke Vlierman         Rozemarijn 145                  8252 CT  Dronten 
    
 
Contactpersoon voor Burkina Faso 
Mevr. Ditta Nicolaï            V.d. Hamlaan 7                  8251 RX  Dronten 
              0321-312018                               da.nicolai@solcon.nl  
 
 

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. 
 

 

      

mailto:diarca@solcon.nl
mailto:da.nicolai@solcon.nl
http://www.afosflevoland.nl/

