Beleidsplan
Onderstaande is een samenvatting van het ASAP-beleidsplan ten behoeve van dit jaarverslag. Het volledige
beleidsplan is een gescheiden document. Dit plan wordt regelmatig ge-update wanneer (grote) wijzigingen
optreden.

Missie en uitgangspunten
Stichting ASAP heeft als statutair doel ”het (doen) ontwikkelen, realiseren, ondersteunen en financieren van
kleine ontwikkelingsprojecten in Afrika”. Een drietal uitgangspunten vormt het startpunt voor het realiseren
van onze missie.
Geïntegreerd: Armoede verlichten kan alleen door in samenhang te werken aan onderwijs, gezondheid, milieu
en economie. Voldoende capaciteit van dorpen om zichzelf te organiseren is daarbij onontbeerlijk. Het
beleidsmodel is weergegeven in figuur 2.
Lokaal gedragen: De dorpelingen stellen zelf hun prioriteiten en kunnen voorstellen voor projecten doen. In alle
gevallen wordt van de betrokkenen een eigen bijdrage verwacht, dat kan in de vorm van geld, arbeid,
materiaal, of een combinatie zijn. Zonder die eigen bijdrage verleent ASAP geen steun.
Duurzaam: Bij elk project wordt gezorgd dat de resultaten op lange termijn duurzaam zijn. De
verantwoordelijkheden voor bijvoorbeeld onderhoud worden vastgelegd. De betrokkenen zijn daar primair zelf
voor verantwoordelijk, Er wordt een plan gemaakt om op lange termijn de projecten zonder inbreng van ASAP
te kunnen financieren, bijvoorbeeld met hulp van de lokale overheid, of uit bijdragen van de betrokkenen
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Geografisch beperkt de stichting zich tot afgelegen dorpen in de omgeving van Bobo Dioulasso, de tweede stad
van Burkina Faso. ASAP zal gelet op haar omvang nooit alle dorpen in de omgeving van Bobo Dioulasso kunnen
bereiken. Het streven is erop gericht om de dorpelingen te leren zichzelf te ontwikkelen. Als die kennis zich
binnen de regio verspreidt, zal de invloed en het resultaat vele malen groter zijn dan de initiële inspanning.

De rol van ASAP
De aanpak die ASAP volgt is het ontwikkelen van mensen, hun vaardigheden, kennis en netwerken. We doen
dit door het helpen uitvoeren van concrete projecten in de dorpen. Als de dorpelingen beter georganiseerd
worden, beter opgeleid zijn en vooruitgang zien, zal ASAP zich geleidelijk terugtrekken.
ASAP ondersteunt het ontwikkelen van nieuwe initiatieven: Eén van de uitgangspunten van ASAP is dat wij
dorpelingen helpen zélf te ontdekken hoe ze initiatieven kunnen ontplooien en hoe ze prioriteiten kunnen
stellen. De Appreciative Inquiry methode is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Dorpelingen kunnen te allen tijde
met nieuwe initiatieven komen. Daarbij gaan zij uit van het “Positief waarderend onderzoeken” De ASAPmedewerkers in Burkina Faso helpen hen met het verder uitwerken van het voorstel. Doordat ASAP al jaren
met dezelfde dorpen werkt, hebben we een hechte band opgebouwd met de dorpelingen en kunnen we de
behoeften van dorpen goed begrijpen. Verzoeken van dorpelingen voor nieuwe projecten kunnen we in de
regel daarom goed op hun effectiviteit beoordelen.
ASAP verschaft toegang tot financiële middelen: Eerst wordt er een voorstel opgesteld door de dorpelingen en
het team van ASAP in Burkina Faso. Vervolgens wordt een plan gemaakt voor het verkrijgen van de financiële
middelen. Waar mogelijk wordt gewerkt met leningen (Micro kredieten). Bij projecten die gericht zijn op
onderwijs of infrastructuur wordt gewerkt met giften, altijd met een eigen bijdrage van de betrokkenen. Een
project wordt pas opgestart als de middelen daarvoor zijn toegezegd en ontvangen
ASAP biedt ondersteuning bij de organisatie en realisatie van projecten: De rol van de ASAP-medewerkers is afhankelijk
van de complexiteit van het project en/of van de ervaring van de initiatiefnemers. Indien nodig schakelt ASAP lokale
professionals in, zoals leraren, aannemers, bodem- en zadendeskundigen en voorlichters.
ASAP biedt training en helpt met het opbouwen van kennis en relaties: ASAP biedt vele soorten training aan. De
ene training is meer technisch van aard (hoe verbouw ik het beste maïs), de andere heeft een meer
emanciperend karakter (hoe laat ik mijn stem horen als vrouw). ASAP helpt de dorpen ook relaties te leggen
met overheidsinstellingen en bedrijven en het zelf opbouwen van netwerken.
ASAP als monitor van voortgang en resultaat: ASAP vindt het belangrijk om voortgang en resultaat inzichtelijk te
maken. Hierbij zoeken we continu de balans tussen de kosten om informatie te verzamelen, en de waarde die
deze informatie heeft voor de programma’s. Op jaarlijkse basis meten en rapporteren we over de realisatie van
projecten in het jaarverslag. Elke drie tot vijf jaar wordt de gerealiseerde impact gemeten tegen vooraf
vastgestelde targets, op basis waarvan het beleid indien nodig wordt bijgestuurd. De realisatie van projecten is
beschreven in dit jaarverslag in de bijlage.
ASAP stimuleert ondernemersgeest: In 2015 is met behulp van de FAO ( Verenigde Naties) een start gemaakt
met de bijenteelt resp. het verkopen van honing. Er zijn bij 80 boeren bijenkorven uitgezet en ASAP koopt
tegen eerlijke prijzen de honing. Die wordt door ASAP verwerkt en geschikt gemaakt voor verkoop in Burkina
Faso. Deze activiteiten generen lokaal middelen, die weer ingezet kunne worden bij projecten. In 2018 gaan we
van start om Cashew noten te verbouwen. Er is voldoende geld binnen gekomen om 7.500 bomen te kunnen
planten.
ASAP verzorgt hygiënische bescherming: In 2016 is gestart met een initiatief om vrouwen te helpen
bescherming te vinden tijdens de menstruatie. Informatiebijeenkomsten zijn een onderdeel van zo’n project en
er wordt tegen een lage prijs uitwasbaar maandverband aangeboden
ASAP als motor achter een agrarische opleiding: Al sinds 2011 is ASAP de stuwende kracht achter de
Middelbare Agrarische School (Lycee Agricole Privé (LAP)) Na de eerste jaren basisonderwijs is het van groot
belang dat de kinderen een vervolgopleiding volgen. Naast algemene vakken wordt hen geleerd om een goede
ondernemer te worden. Inmiddels is een start gemaakt voor een vervolgopleiding aansluitend aan de eerste 4
jaar.

Met opmerkingen [JR1]:

Toelichting, communicatie en verantwoording
Op de website wordt regelmatig informatie verstrekt over de projecten en de economische activiteiten.
Uiteindelijk doel is om via die activiteiten lokaal de middelen te genereren om de projecten uit te
kunnenvoeren. In het Jaarverslag wordt gerapporteerd over de bereikte resultaten.
Financiën
In het jaarverslag wordt de financiële verantwoording afgelegd voor het gevoerde beleid. (In principe zal ook bij
een afname van de donaties) ASAP financieel in balans zijn. De projecten worden pas gestart als de middelen er
zijn. Toch is het van belang dat de middelen blijven komen. De organisatie in Burkina Faso is voor aansturing en
fondsenwerving nog grotendeels afhankelijk van ASAP in Nederland

