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Voorwoord 
 
 
Beste lezer, 
 
 
Dit rapport geeft u een beeld van Stichting A.S.A.P.. Wie zijn de mensen die de Stichting steunen, 
wat is een afgelegen dorp in Burkina Faso, wat voor ontwikkelingsprojecten worden er uitgevoerd 
en wat zijn de resultaten van die projecten.   
 
Het  is verbazingwekkend wat een kleine groep mensen kan bereiken door samen te werken aan 
hetzelfde doel: het steunen van de zelfontwikkeling van dorpelingen in Burkina Faso. 
 
Stichting A.S.A.P. is 10 jaar geworden. Wat hebben we bereikt? Stichting A.S.A.P. heeft zich ont‐
wikkeld van een kleine, amateuristische organisatie tot een kleine, maar professionele organisatie. 
 
Het voornaamste doel van de Stichting is geëvolueerd van het ontwikkelen van kinderen naar het 
ontwikkelen van dorpen. We zijn tot het inzicht gekomen dat het bouwen van scholen om kinde‐
ren de kans op onderwijs te bieden niet genoeg is. Ouders moeten de middelen en motivatie heb‐
ben om ze naar school te sturen en niet voor één jaar maar minstens tot en met het afronden van 
de basisschool. 
 
Onze benadering van de dorpen is ook veranderd. Van een trouble shooter benadering ‐“Wat is je 
probleem?” en “We gaan dit voor  jullie oplossen” – naar een meer op samenwerking gebaseerde 
benadering, die erop gericht is om dorpelingen te helpen om een eigen dorpsstructuur op te bou‐
wen en de ontwikkeling van het dorp te verbeteren. 
 
De continuïteit van onze contacten met de dorpen, net als de consistentie van onze benadering 
heeft  ertoe geleid dan de dorpen heel  veel  vertrouwen hebben  in de Stichting. Dit  vertrouwen 
maakt het mogelijk om nieuwe ideeën in te voeren in een conservatieve omgeving. 
 
We hebben ons ook gerealiseerd dat – ten gevolge van bestaande sociale problemen in de  lokale 
gemeenschap – onze directe benadering soms tot extra wrijving tussen groepen heeft geleid. In de 
loop der tijd hebben we besloten om wat extra afstand te nemen van 3 van de 12 oorspronkelijke 
dorpen en we hebben onze aandacht in 2007 vooral op 9 dorpen gericht. 
 
Samenvattend, treft hierna u een overzicht aan van wat A.S.A.P. in de afgelopen 10 jaar heeft ge‐
realiseerd, waarbij we de belangrijkste resultaten hebben gekoppeld aan de millennium doelstel‐
lingen. 
 
Ik maak graag gebruik van de gelegenheid om al onze vrijwilligers, donateurs en sponsors te be‐
danken. We zijn trots op onze resultaten en willen dit graag met u delen. 
 
Veel leesplezier, 

 
 
Hervé Millet 
Directeur Stichting A.S.A.P.  
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Deel 1. Operationeel Jaarverslag 

1 Visie, missie, doelstellingen en aanpak 

1.1 Visie 
Onze visie  is dat wij kunnen helpen bij het duurzaam verbeteren van de bestaanszekerheid van 
arme mensen in Afrika. 

1.2 Missie 
Stichting  A.S.A.P.  richt  zich  op  het  realiseren  van 
duurzame  verbetering  van  de  economische,  sociale  en 
gezondheidssituatie van de dorpelingen  in Burkina Faso. 
Zij doet dit op basis van samenwerking en in overleg met 
de lokale bevolking.  

 
De verbetering is gebaseerd op drie pijlers:  
1) educatie 
2) informatie en bewustwording en  
3) economische middelen.  

 
De  Stichting  maakt  onderwijs  mogelijk  voor  alle 
dorpsbewoners, informeert hen en maakt hen wegwijs in 
de eigen ontwikkelingsmogelijkheden en steunt hen met 
geld en productie middelen, zoals graanmolens en ossen. 

De projecten die A.S.A.P. uitvoert zijn kleinschalig en  richten zich op structurele verandering en 
ontwikkeling. Geografisch beperkt de Stichting zich tot afgelegen dorpen in de omgeving van Bo‐
bo Dioulasso, de tweede stad van Burkina Faso. 

1.3 Doelstelling 
A.S.A.P. heeft als statutair doel ”het (doen) ontwikkelen, realiseren, ondersteunen en financieren 
van kleine ontwikkelingsprojecten  in Afrika”. De Stichting biedt door haar activiteiten mensen  in 
Afrika de middelen om zelf de armoedespiraal te doorbreken. 

1.3.1 Uitgangspunten 

Bij het realiseren van de doelstelling hanteren wij een aantal uitgangspunten. Deze zijn: 

1. De verbetering van de levensomstandigheden van mensen in achtergestelde situaties in Afrika 
kan alleen plaatsvinden door een integrale en structurele aanpak en met hulp van buitenaf.  

2. De  verbetering  is alleen  structureel als het een  samenspel  is  van economisch ontwikkeling, 
educatie, medische zorg, infrastructuur en vooral bewustwording dat men – met hulp ‐ de ei‐
gen situatie kan veranderen. 

3. Het veranderingsproces moet niet opgelegd worden aan de betrokkenen, maar wordt in over‐
leg met de lokale bevolking uitgewerkt, waarbij lokale inzet en verantwoordelijkheid absolute 
voorwaarden zijn voor het starten en succesvol kunnen uitvoeren van projecten. 
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4. De  kleinste  eenheid waarop  deze  aanpak,  in  de  visie  van A.S.A.P.,  kan  plaatsvinden  is  op 
dorpsniveau. Want een dorp kent een eigen sociale structuur en cohesie en  is daarmee ook 
collectief aanspreekbaar op inzet en resultaten. 

5. Een dorp moet aan een aantal minimale eisen  (van organisatie en  samenwerking)  voldoen, 
voordat A.S.A.P.  succesvol projecten kan gaan uitvoeren. Dus niet  ieder dorp komt  in aan‐
merking voor hulp van A.S.A.P. 

6. Het aantal dorpen dat tegelijkertijd kan worden bediend is afhankelijk van de omvang en pro‐
fessionaliteit van de A.S.A.P. organisatie. Op dit moment kan de Stichting 11 dorpen begelei‐
den. Pas als een van de dorpen een bepaald niveau van zelfstandigheid heeft bereikt, wordt de 
hulp geleidelijk afgebouwd en kan een nieuw dorp geadopteerd worden.  

1.4 Operationele doelstellingen 
We onderscheiden algemene operationele doelstellingen (die  ieder  jaar opnieuw gehaald moeten 
worden) en specifieke operationele doelstellingen, die betrekking hebben op het verslagjaar. Deze 
operationele doelstellingen (zowel de algemene als de specifieke) worden door het bestuur van de 
Stichting vastgesteld, gecontroleerd en geëvalueerd. De uitvoering en de realisatie zijn de verant‐
woordelijkheid van de directie. 
 
De algemene operationele doelstellingen van de Stichting zijn: 

1. De fondsenwerving wordt efficiënt uitgevoerd en levert voldoende op om de beoogde pro‐
jecten, zowel op korte als op langere termijn te realiseren.  

2. Alle geplande projecten zijn uitgevoerd, binnen 
budget,  op  tijd,  efficiënt  en  tegen  de  beste 
prijs/kwaliteit verhouding.           

3. 90% van de  leningen aan de dorpelingen  is op 
tijd terugbetaald, rekening houdend met de be‐
schikbaarheid  van  liquide  middelen  bij  de  le‐
ningnemers. 

4. Er is totale transparantie met betrekking tot de 
uitvoering  van projecten  en  financiële  transac‐
ties. 

5. In  15  jaar  betrokkenheid  van A.S.A.P.  bij  een  dorp worden  de Millennium Development 
Goals  (MDG’s)1 voor dat dorp bereikt, behalve doel 3  (we werken wel aan een verbetering 
van de gelijkheid van vrouwen  ten opzichte van mannen) en doel 8  (wereldwijde partner‐
schap ligt buiten ons bereik). 

 
De specifieke operationele doelstellingen voor het verslagjaar 2007 zijn de volgende: 

6. De zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de dorpelingen moet worden vergroot door 
het invoeren van de Appreciative Inquiry (AI) Methode.    
Het bestuur wil de komende  jaren extra aandacht besteden aan de zelfstandigheid en de 
zelfredzaamheid van de dorpelingen. Dit is noodzakelijk om op termijn als organisatie suc‐
cesvol te kunnen zijn. Immers, het doel van A.S.A.P. is dat mensen uiteindelijk zelf controle 
krijgen over de verbetering van hun levensomstandigheden. De goede ervaringen die we in 
2006  hebben  opgedaan met  de Appreciative  Inquiry Methode moeten  verder  uitgebreid 

                                                                          
1 De Millennium Development Goals  (MDG’s) zijn acht  specifieke doelstellingen voor het  terugdringen van 
armoede voor 2015, opgesteld en overeengekomen  tussen alle  landen  in de wereld,  in 2000. A.S.A.P.  richt 
zich op het realiseren van de eerste zeven, op kleine schaal. De acht doelstellingen zijn: 
1. Uitbanning van extreme armoede  
2. Alle kinderen naar de basisschool  
3. Vrouwen en mannen gelijk  
4. Minder kindersterfte  
5. Minder moedersterfte  
6. Bestrijding HIV / Aids, malaria en andere ziektes  
7. Milieubescherming, veilig drinkwater en minder mensen in krottenwijken  
8. Wereldwijd partnerschap voor ontwikkeling  
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worden door  in minimaal  twee dorpen de methode  toe  te passen. Hiervoor moet samen‐
werking gezocht worden met de lokale trainingsorganisatie “Association Communautés En 
Action” ACEA, die ervaring heeft met het trainen in deze methode.  

7. Reorganisatie in Burkina Faso.   
De organisatie  in Burkina Faso moet versterkt worden om zelfstandiger  te kunnen opere‐
ren. Daartoe moeten nieuwe medewerkers worden aangetrokken, vooral op het terrein van 
vrouwen‐  en  hygieneprojecten.  Bovendien  zal  lokaal  samenwerking moeten worden  ge‐
zocht met andere organisaties, zoals voor training en kredietbeheer. 

8. Het verder uitwerken van het Opurkina Fonds.   
Het Opurkina Fonds moet de coöperatie in Sokourani van de grond trekken (voor details zie 
bijlage 10.2). Dat betekent onder andere, het oprichten van de coöperatie, het bouwen van 
de voorraadloods en het opzetten van de financieringsstructuur. Aan het eind van het  jaar 
vindt een evaluatie plaats en afhankelijk van de uitkomsten hiervan en de capaciteit van de 
organisatie kunnen soortgelijke vervolgprojecten worden opgestart. 

9. Wat betreft het realiseren van de millennium doelstellingen in de dorpen willen we in 2007 
het volgende bereiken: 

 Het terugdringen van armoede: Het inkomen van de boeren en vrouwen is structureel 
minstens 10% toegenomen.  

 De toegang tot basisonderwijs: 75% van de kinderen in de schoolgaande  leeftijd gaat 
naar de basisschool. 

 Gelijkheid tussen vrouwen en mannen: Het‐
zelfde  niveau  van  ondersteuning wordt  ge‐
geven  aan  vrouwen  als  aan mannen. Vrou‐
wen volgen trainingen om hen te helpen zit‐
ting te kunnen nemen in de dorpsraad.  

 Verminderen  van  kindersterfte: Het  uitvoe‐
ren van ondersteunende projecten die men‐
sen toegang geven tot medische faciliteiten 
voor  preventieve  en  curatieve  zorg.  Het 
sterftecijfer voor kinderen zou onder de 15% moeten komen te  liggen voor kinderen 
jonger dan 5 jaar.  

 Terugdringen  van  moedersterfte:  Het  uitvoeren  van  hulpprogramma´s  waardoor  
(aanstaande) moeders  toegang krijgen  tot medische  faciliteiten voor preventieve en 
curatieve zorg bij de geboorte.  

 Bestrijding van HIV/Aids, malaria en andere ziekten: Analyseer de situatie in ieder dorp 
en maak een plan van aanpak voor 2008. 

 Milieubescherming en toegang tot veilig drinkwater: 75% van de mensen moet gedu‐
rende het hele jaar toegang hebben tot veilig drinkwater. 

 Partnerschap voor ontwikkeling: Het onderhouden en verder ontwikkelen van contac‐
ten met andere internationale organisaties. 

1.4.1 Evaluatie van de operationele doelstellingen voor het verslagjaar 2007 

Samenvatting van de realisatie van de algemene operationele doelstellingen. 

1. De fondsenwerving over 2007 was zeer succesvol. In totaal is € 363.817 verkregen. Dit is 
voldoende om de voor 2008 geplande projecten te kunnen financieren. Voor meer infor‐
matie over fondsenwerving zie hoofdstuk 8. 

2. Vrijwel alle  voor 2007 geplande projecten  zijn daadwerkelijk uitgevoerd. Voor het niet 
uitvoeren van bepaalde projecten zijn goede en controleerbare redenen. Voor meer de‐
tails over de projecten zie hoofdstuk 3 en 4. 

3. De terugbetaling van de leningen verloopt goed voor kredieten die na 2002 zijn verleend. 
Voor meer details zie hoofdstuk 4. 

4. De transparantie met betrekking tot de uitvoering van projecten en financiële transacties 
is meer dan voldoende en zelfs verbeterd door het strakker formaliseren van de  interne 
betaal‐ en autorisatieregels en ‐procedures. Bovendien is onze Stichting in 2007 genomi‐
neerd  voor  de  Transparantprijs,  georganiseerd  door  PriceWaterhouseCoopers  en  Civil 
Society. 
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5. De realisatie van de millenniumdoelstellingen verloopt positief. Vooral op het gebied van 
het Millenniumdoel “Basisonderwijs voor alle kinderen” boeken we heel veel succes. Bo‐
vendien lopen de meisjes hun achterstand op jongens in. Echter, of we in 15 jaar tijd 100 
% zullen bereiken valt te bezien. Voor meer details zie de tabel in hoofdstuk 5.2. 

 
Samenvatting van de realisatie van de specifieke operationele doelstellingen voor 2007. 

6. De Appreciative  Inquiry Methode  is  geïntroduceerd  in  de  dorpen  Fina  en  Kofila.  Eind 
maart en begin april zijn in de dorpen 3 trainingen gegeven waaraan niet alleen gewone 
dorpelingen maar  ook  lokale  autoriteiten,  religieuze  lokale  leiders  en  dorpsnotabelen 
deelnamen. Het resultaat van deze trainingen is dat de dorpelingen zich beter realiseren 
dat ze zelf actie moeten en kunnen ondernemen, in plaats van af te wachten op hulp en 
initiatief van buitenaf. Daarnaast  realiseert men zich dat het nodig  is om een structuur 
met eigen  leiders  te organiseren en  te accepteren, wil men voor de gemeenschap  iets 
gedaan krijgen. 

7. De reorganisatie in Burkina Faso is 
slechts  ten  dele  uitgevoerd.  De 
voornaamste oorzaak van het feit 
dat de doelstellingen ten dele zijn 
gerealiseerd  is  dat  het  bijzonder 
moeilijk  is  gekwalificeerd  en  be‐
trouwbaar  personeel  te  vinden. 
Een deel van de geplande training 
heeft vertraging opgelopen. Voor 
2008 willen we  in  ieder geval één 
extra  persoon  aantrekken,  waar‐
door  een  betere  taakverdeling 
mogelijk wordt. 

8. Het Opurkina Fonds. De geplande 
activiteiten  en  financiering  voor 
het  fonds  zijn  conform  planning 
uitgevoerd. Helaas  is door droog‐
te de oogst tegengevallen. Voor meer details zie paragraaf 3.2.2.    
De evaluatie van het fonds heeft plaatsgevonden binnen de Raad van Bestuur. De con‐
clusie is dat het project naar omstandigheden prima verloopt, maar dat het verstandig is 
de resultaten gedurende de komende  jaren af te wachten alvorens nieuwe projecten te 
starten. Voor meer details zie bijlage 2. 

9. De samenvatting van de realisatie van de millenniumdoelstellingen is weergegeven in de 
tabel in hoofdstuk 4.2.  

 
 
In het algemeen kan gesteld worden dat de doelstellingen goed gerealiseerd worden. Één aan‐
dachtspunt blijft echter achter bij het gemiddelde. Dat is de gezondheidszorg, vooral die voor kin‐
deren onder de 5 jaar. Dit komt doordat we onvoldoende personeel in Burkina Faso hebben. Zodra 
uitbreiding van het personeel, zoals voorzien voor 2008, gerealiseerd  is kunnen we dit punt extra 
aandacht geven. 

1.5 Toelichting op onze aanpak 
A.S.A.P. richt zich op het mogelijk maken van duurzame zelfontwikkeling van dorpen in de omge‐
ving van Bobo‐Dioulasso in Burkina Faso. 
 
Kernbegrippen: 
 Zelfontwikkeling 
 Duurzaam 
 Burkina Faso  
 Mogelijk maken: de rol van A.S.A.P. 

Deze vier elementen worden hierna toegelicht. 

Gerard Bergsma, vriend:

“A.S.A.P. heeft een uitstekende 
kostenbeheersing. Van elke euro gaat er 97 cent 
naar Burkina Faso. Dankzij een nauwe samen-
werking, een beleid van mededogen en een 
consistente betrokkenheid van het A.S.A.P. team, 
gaat al het geld naar de dorpen.
Ik had in oktober 2008 het voorrecht om Hervé
Millet te vergezellen naar Burkina Faso. Daar heb 
ik samen met hem 5 dorpen bezocht en heb  ik 
kunnen ervaren wat A.S.A.P. over de laatste jaren 
heeft volbracht: scholen, waterputten, model-
boerderij, “maisons de la femme”en nog veel 
meer. Ik heb kunnen zien dat het vaak moeilijk en 
frustrerend werk geweest is. Echter, de resultaten 
geven veel voldoening. A.S.A.P. maakt zeker 
verschil voor de mensen daar.”

Gerard Bergsma, vriend:

“A.S.A.P. heeft een uitstekende 
kostenbeheersing. Van elke euro gaat er 97 cent 
naar Burkina Faso. Dankzij een nauwe samen-
werking, een beleid van mededogen en een 
consistente betrokkenheid van het A.S.A.P. team, 
gaat al het geld naar de dorpen.
Ik had in oktober 2008 het voorrecht om Hervé
Millet te vergezellen naar Burkina Faso. Daar heb 
ik samen met hem 5 dorpen bezocht en heb  ik 
kunnen ervaren wat A.S.A.P. over de laatste jaren 
heeft volbracht: scholen, waterputten, model-
boerderij, “maisons de la femme”en nog veel 
meer. Ik heb kunnen zien dat het vaak moeilijk en 
frustrerend werk geweest is. Echter, de resultaten 
geven veel voldoening. A.S.A.P. maakt zeker 
verschil voor de mensen daar.”
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1.5.1 1) Zelfontwikkeling2 

Het uiteindelijke doel van onze organisatie  is het opbouwen van een structuur van zelfontwikke‐
ling, waardoor dorpelingen beschikken over de vaardigheden, de middelen en de visie om hun ei‐
gen leven te verbeteren.  
In 2006 zijn we gestart met het  toepassen van de Appreciative  Inquiry  (AI) Methode. Dit  is een 
praktische,  ervaringsgerichte methode,  die  begint met  het  organiseren  van  de  eigen  gemeen‐
schap en de betrokkenen de ervaring geeft dat ze goed gedefinieerde behoeften kunnen omzet‐
ten in concrete oplossingen. De aanpak bestaat uit 4 fasen:  
 
  

1) Laat de bewoners ontdekken wat 
hun  dorp  is  en  werk  aan  het 
opbouwen  van  zelfvertrouwen 
(Discover). 

2) Laat  de  bewoners  aangeven  hoe 
zij  zouden  willen  dat  hun  dorp 
eruit ziet (Dream). 

3) Geeft  begeleiding  in  het  plannen 
en  het  stellen  van  prioriteiten  in 
hun ontwikkeling (Design). 

4) Geeft  opvolging  aan  de  imple‐ 
mentatie van hun ontwikkelings‐ 

      plan (Destiny). 
 
 
 
 

Bij het uitvoeren van deze aanpak letten we ook op culturele aspecten, zoals: 

 Het  versterken  van  het  gemeenschapsgevoel  door  een  omgeving  te  scheppen waarin  alle 
stemmen gehoord kunnen worden, ook die van vrouwen en jongeren. 

 Het elkaar houden aan afspraken. Dus bijvoorbeeld ook een graanmolen terugnemen als de 
lening niet afgelost wordt. 

 De gemeenschap verantwoordelijk stellen voor  toezeggingen en beloften, zoals het  leveren 
van een deel van de arbeid voor het bouwen van een school of het storten van een bescheiden 
bedrag in een eigen garantiefonds (Dit bedrag ontvangt men terug als de afgesproken presta‐
tie geleverd is). 

 Een eerlijke verdeling van de bijdrage van belanghebbenden in een project. 
 Het  creëren  van  inzicht  in  duurzaamheid  bij  dorpsbewoners  (herbebossing  en  biologische 

landbouw in plaats van het uitputten van de grond door kunstmest). 
 
Voor A.S.A.P. staat duurzame ontwikkeling gelijk met “het ontwikkelen van mensen”. De  nadruk 
ligt op het opbouwen van motivatie en vertrouwen, individuele kennis en doorzettingsvermogen. 
Bij  het  uitvoeren  van  projecten  zoeken  we  steeds  een  balans  tussen  de  inzet  van  middelen 
(meestal geld), arbeid, technologie en organisatie, om de specifieke behoeften en aspiraties van 
de betrokken dorpelingen te realiseren.  
 
A.S.A.P. werkt eraan om lokale instellingen in het leven te roepen, die uiteindelijk zonder inmen‐
ging van buitenaf kunnen functioneren. Denk hierbij aan scholen, coöperaties, dorpscommissies, 
vrouwenorganisaties, kleine ondernemingen of sociale en culturele organisaties die de trots en in‐
dividuele waardigheid van dorpelingen versterken. 
 
 
 

                                                                          
2 Bij het uitwerken van deze aanpak is zwaar geleund op het gedachtegoed van de de CHOICE Hu-
manitarian organisatie en het “Millennium Villages Project” van The Earth Insitute van de Universiteit 
van Columbia. 
 

Discover

Design

DreamDestiny

Discover

Design

DreamDestiny
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Dorpelingen worden er tegelijkertijd op gewezen, dat ze zich niet moeten beperken tot de structu‐
ren en  instellingen die met de hulp van A.S.A.P.  in het  leven worden geroepen. Het uiteindelijke 
doel is de lokale bevolking te leren te vertrouwen op hun eigen inzicht en vindingrijkheid en  hen te 
trainen en te motiveren om de verbeteringen aan elkaar te leren en tegelijkertijd te onderzoeken 
hoe ze zelf deze verbeteringen nog verder kunnen doorvoeren. 
  
A.S.A.P.  helpt  deze  dorpsorganisaties  bovendien  met  het 
bouwen van een netwerk buiten hun traditionele grenzen. Dit 
proces  van  het  opbouwen  van  'sociaal  kapitaal’3  biedt  hen 
toegang  tot  de  instrumenten,  hulpmiddelen  (geld)  en  kennis 
om  hun  eigen  oplossingen  voor  hun  behoeften  te 
implementeren.  Deze  aanpak  vereist  een  lange  termijn 
betrokkenheid.  Het  vereist  ook  de  training  van  lokale 
dorpsleiders  om  buiten  de  grenzen  van  het  traditionele 
dorpsleven te denken en te handelen. 
 
A.S.A.P. brengt de dorpelingen de kennis en vaardigheden bij door het dorp door een proces van 
zelfevaluatie te leiden, door het ontwikkelen van gemeenschapszin rond de voornaamste behoef‐
ten en door dorpelingen mogelijke oplossingen aan te reiken. A.S.A.P. helpt de dorpelingen met 
het  stellen  van  prioriteiten  en  het mobiliseren  van  hun  eigen middelen  (bijvoorbeeld  arbeids‐
kracht) om de gekozen oplossing uit te voeren. A.S.A.P. biedt alleen hulp en grijpt alleen in op die 
terreinen waar dorpelingen niet zelfstandig met een oplossing kunnen komen. 
 
Zodra  in een dorp het zelfvertrouwen en enthousiasme over het eigen kunnen groeit, begint ei‐
genlijk al het proces van loslaten door A.S.A.P. Dit schept de gelegenheid voor lokaal leiderschap 
en lokale structuren om het stokje over te nemen. Dit is een geleidelijk proces. Als inzicht, kennis, 
vaardigheden en netwerken sterker worden, neemt de noodzaak af om van buitenaf aan te sturen.  

 
Het ontwikkelingsproces waardoor mensen leren, groeien, 
zich organiseren en elkaar helpen  is veel belangrijker dan 
een betere oogst of een goed gevulde beurs. Hoewel beide 
hand  in hand moeten gaan  is ontwikkeling  in “de manier 
waarop” belangrijker dan “wat is er gerealiseerd”. 
 
Een organisatie die alleen maar materiële hulp schenkt of 
alles  zelf  invult  voor  de  lokale  bevolking  zal  geen  lange 
termijn resultaten boeken. Zo’n aanpak kan zelfs aanzien‐
lijk negatieve neveneffecten opleveren.  
 
De aanpak die A.S.A.P. volgt is het ontwikkelen van mensen, hun vaardigheden, kennis en netwer‐
ken door het helpen uitvoeren van concrete projecten  in de dorpen. Terwijl de dorpelingen beter 
georganiseerd worden, beter opgeleid zijn en vooruitgang zien, 
zal  A.S.A.P.  zich  geleidelijk  aan  terugtrekken.  Hoe  lang  een 
programma  duurt  en  hoe  ver  het  zichzelf  uitzaait  naar  andere 
dorpen in de omgeving is de lakmoestest van de effectiviteit van 
het ontwikkelingsprogramma. A.S.A.P. zal nooit alle dorpen in de 
omgeving van Bobo Dioulasso kunnen bereiken, maar als we de 
dorpelingen  kunnen  leren  zichzelf  te  ontwikkelen  en  als  die 
kennis  zich  binnen  de  regio  verspreidt,  zal  de  invloed  en  het 
resultaat  vele malen  groter  zijn  dan  de  initiële  inspanning  van 
A.S.A.P. 

 

                                                                          
 
3 Sociaal Kapitaal: de sympathie van een persoon of groep tegenover een andere persoon of groep, 
die kan leiden tot een mogelijk voordeel of voorkeursbehandeling van die andere persoon of groep, 
die verder gaat dan wat verwacht zou mogen worden op basis van een puur economische relatie. Of 
simpel gezegd: het proces van het scheppen van sociale netwerken 

Boer uit Toungana, over de 
AI methode:
“Wij zaten helemaal vast en 
dachten dat we niets konden 
doen. Na de opleiding is het 
alsof er kettingen van ons zijn 
afgevallen en we weer vrij 
zijn.” 

Boer uit Toungana, over de 
AI methode:
“Wij zaten helemaal vast en 
dachten dat we niets konden 
doen. Na de opleiding is het 
alsof er kettingen van ons zijn 
afgevallen en we weer vrij 
zijn.” 

Boer uit Kofila, over de 
AI Methode:
“Ik wachtte altijd totdat de 
dingen op me af kwamen. 
Nu begrijp ik dat ik er zelf 
achteraan moet om ze te 
zoeken.”

Boer uit Kofila, over de 
AI Methode:
“Ik wachtte altijd totdat de 
dingen op me af kwamen. 
Nu begrijp ik dat ik er zelf 
achteraan moet om ze te 
zoeken.”
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1.5.2 2) Duurzaam 

Met duurzaamheid bedoelen we  in dit verband de mate waarin een project of programma voort‐
leeft en zelfs groeit, onafhankelijk van de initiële investering van geld en middelen door A.S.A.P.  
 
Het uiteindelijke doel van dorpsontwikkeling is het in het leven roepen van lokale instellingen die 
door de eigen gemeenschap bestuurd en gedragen worden. Als we uit een dorp vertrekken zonder 
deze organisaties  in het  leven  te hebben geroepen en er niet voor gezorgd hebben dat ze auto‐
noom kunnen functioneren, zullen de uitgevoerde projecten en programma’s niet goed onderhou‐
den worden, niet het resultaat opleveren waarvoor ze  in het  leven geroepen zijn en zal ons werk 
voor niets zijn geweest. 

1.5.3 3) Burkina Faso 

Burkina Faso behoort tot de armste landen ter wereld. 
47,4% van de bevolking  is  jonger dan 15  jaar. De ge‐
middelde  levensverwachting bij geboorte  is 47,4  jaar. 
Een op de vijf kinderen sterft voordat het 5 jaar wordt. 
Analfabetisme onder volwassenen  is hoog  (meer dan 
80 %). Slechts 40% van de kinderen gaat naar de lage‐
re school en maar 10% volgt middelbaar onderwijs.4  
De  vertegenwoordiging  van  A.S.A.P.  is  gevestigd  in 
Bobo Dioulasso. A.S.A.P. richt zich uitsluitend op dor‐
pen die vanuit Bobo Dioulasso binnen een dag bereis‐
baar zijn. Deze keuze  is niet alleen gemaakt op basis 
van praktische overwegingen; door meerdere dorpen in eenzelfde omgeving te adopteren kan er 
een wisselwerking ontstaan tussen (de bewoners van) die dorpen.  

1.5.4 4) De rol van A.S.A.P. 

A.S.A.P.  is meer een procesbegeleider dan uitvoerder van verbeteringen. A.S.A.P. biedt hulp op 
het gebied van onderwijs en training en helpt mensen eigen organisaties op te richten  (coöpera‐
ties). Ook fungeert A.S.A.P. als een  informatiecentrum. A.S.A.P. helpt de dorpelingen om zelf te 
ontdekken hoe ze  initiatieven kunnen ontplooien, hoe ze prioriteiten kunnen stellen, betrokken‐
heid en motivatie van anderen kunnen stimuleren en zichzelf beter kunnen organiseren. A.S.A.P. 
faciliteert met financiële middelen en het beheren van die middelen, maar ook door het inschake‐
len van lokale professionals, zoals leraren, aannemers, bodem‐ en zadendeskundigen, voorlichters 
en dergelijke. 
 
Continuïteit 
Omdat  A.S.A.P.  al  jarenlang 
met  dezelfde  dorpen  werkt, 
hebben  we  een  hechte  ver‐
trouwensband  kunnen  op‐
bouwen  tussen  de  dorpelin‐
gen  en  onze  organisatie.  Dit 
stelt ons  in staat om de effici‐
entie en de resultaten van on‐
ze projecten te meten. Terwijl 
dorpen  zich  ontwikkelen  ver‐
andert de aard van de projec‐
ten die we uitvoeren. Door de 
continue  betrokkenheid  kun‐
nen we  de  behoeften  van  de 
dorpen  beter  begrijpen  en  de 
wensen  van  dorpelingen  voor 
nieuwe projecten beter op hun 
waarde beoordelen. 
 
 

                                                                          
4 bron: 2006 Human Development Report van de Verenigde Naties. 

 

Aantal jaren dat ASAP in een dorp werkt (2007)
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Consistentie 
Doordat we een consistente en consequente aanpak volgen bij alles wat we met de dorpelingen 
doen, bieden we ze een  referentie op het  terrein van waarden en normen. We constateren heel 
vaak dat  in hun dagelijkse omgeving daden geen consequenties hebben. Zo maakt het bijvoor‐
beeld niet uit of je een goede of slechte leraar bent; je ontvangt hetzelfde salaris en een eventuele 
promotie  is niet gebaseerd op  je  competenties.  In de  relatie met ons  is dat anders. Als we een 
overeenkomst hebben getekend met een dorp en men houdt zich niet aan de afspraak, dan stop‐
pen we het project of stellen de start ervan uit. Zo hebben we een brug in Sissa gebouwd, maar wel 
een jaar later dan gepland, omdat het dorp haar deel van de overeenkomst niet eerder nakwam.  

1.6 Evaluatie van de organisatie 
A.S.A.P. werkt aan voortdurende verbetering van haar aanpak en organisatie. Een jaarlijks onder‐
deel van de vergaderingen van de Raad van Bestuur is een evaluatie van de eigen organisatie. De 
resultaten hiervan zijn in de volgende sterkten en zwakten tabel weergegeven.  
 

Sterkten Zwakten 

 10 jaar ervaring met de dorpen. 
 Een professionele organisatie. 
 Kwaliteit van de uitvoering, rapportage en opvol-

ging van  de projecten. 
 Transparantie in alles. 
 Geen salariëring van de Nederlandse inzet (vrijwil-

ligers). 
 Inzet van lokale kennis en hulpmiddelen. 
 Toepassing van bewezen technieken en metho-

den. 

 De ervaring is geconcentreerd bij een paar personen 
en beperkt gedocumenteerd. 

 Een mogelijk probleem van continuïteit indien be-
langrijke vrijwilligers besluiten niet meer deel te ne-
men. 

 Moeilijk bestuurbaar doordat er alleen met vrijwilli-
gers wordt gewerkt. 

 Te veel activiteiten worden vanuit Nederland aange-
stuurd. 

 De lokale organisatie is nog niet voldoende ontwik-
keld. 

 Intern nog geen kennis van toegepaste technieken 
(zoals de AI methode). 

Kansen Bedreigingen 

 Mogelijkheden om enkele of zelfs meerdere acti-
viteiten samen met andere organisaties uit te 
voeren. 

 De mogelijkheid om onze aanpak (methodologie) 
naar andere organisaties te exporteren. 

 

 Politieke stabiliteit van Burkina Faso. 
 Decentralisatie in Burkina Faso kan onduidelijkheid 

scheppen over de rol van lokale autoriteiten. 

 
 
 
Uitgaande  van deze  evaluatie heeft de Raad  van Bestuur  van A.S.A.P. besloten om  speciaal  te 
werken aan: 

 Een betere verdeling van taken tussen Leden van de Raad van Bestuur in Nederland. Deze 
doelstelling moet eind 2008 zijn gerealiseerd. 

 Verder werken aan de ontwikkeling van de organisatie in Burkina Faso zodat deze meer op 
eigen kracht kan functioneren. Deze doelstelling moet eind 2009 zijn gerealiseerd.  

 Het intensiveren van contacten met andere organisaties om de mogelijkheid van intensieve‐
re samenwerking te onderzoeken voor delen van of zelfs al onze activiteiten (in Nederland, 
Burkina Faso en Frankrijk).  

 Het vastleggen van onze aanpak bij het ontwikkelen van de dorpen. 

De strategie en het beleid van de Stichting worden jaarlijks door de Raad van Bestuur geëvalueerd 
en zo nodig bijgesteld. Gegeven de goede resultaten van de Stichting over de voorgaande jaren en 
het afgelopen jaar in het bijzonder, ziet de Raad van Bestuur geen noodzaak om de strategie of het 
beleid aan te passen. 
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Waarom zou u Stichting A.S.A.P. sponsoren? 
 
Stichting A.S.A.P. onderscheidt zich op de volgende terreinen van andere charitatieve organisaties: 

 Van de gedoneerde gelden wordt 97% besteed aan de lokale uitvoering van de projecten. De Stichting draagt zelf de 
in Nederland gemaakte kosten. 

 Alle projecten zijn gericht op duurzame ontwikkeling en structurele resultaten. 

 De projecten zijn kleinschalig en overzichtelijk en er vindt een duidelijke en regelmatige rapportage plaats over de re-
sultaten van ieder project. 

 De projecten worden in samenspraak, op dorpsniveau uitgevoerd. Daardoor ontstaat synergie, waardoor het resultaat 
en de impact van het geheel groter is dan de som van de individuele projecten.  

 A.S.A.P. gebruikt een bewezen methode die resulteert in een hoge effectiviteit van de inspanningen. 

 De projecten worden vooraf gedefinieerd. Pas daarna wordt het benodigde geld geworven.  

 Een sponsor kan – indien gewenst - zelf bepalen waaraan de donatie besteed wordt.. 

 De Stichting heeft een eenvoudige, effectieve en open organisatie met korte communicatielijnen. 

 De Stichting heeft rechtstreeks controle op de hele keten van werving tot en met uitvoering van projecten. 

 Particulieren en bedrijven, die hun maatschappelijke betrokkenheid anders dan alleen met geld willen invullen, kun-
nen actief een bijdrage te leveren, bijvoorbeeld door mee te werken in de organisatie, in Nederland of in Burkina Faso. 

 Sponsoren kunnen op eigen kosten projecten bezoeken. 
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2 Organisatie en interne sturing 

2.1 Organisatiestructuur 
Stichting A.S.A.P. is een non‐profit organisatie, geregistreerd in Nederland en in Burkina Faso. 
 

Stichting A.S.A.P.  Nederland
Raad van Bestuur

Stichting A.S.A.P.  Nederland
Raad van Bestuur

A.S.A.P. Nederland
Operationeel directeur

A.S.A.P. Nederland
Operationeel directeur

Burkin’art
Manager

Burkin’art
Manager

A.S.A.P. Burkina Faso
Operationeel directeur

A.S.A.P. Burkina Faso
Operationeel directeur

Raad van AdviesRaad van Advies

 
 
In Nederland heeft de Stichting een Raad van Bestuur met zeven leden. De rol van deze Raad van 
Bestuur is richting en sturing te geven aan de activiteiten van de Stichting. 
De dagelijkse activiteiten in Nederland worden door de voorzitter van het bestuur aangestuurd; de 
activiteiten in Burkina Faso door de officiële vertegenwoordiger van de Stichting aldaar. In Burkina 
Faso biedt een groep van drie adviseurs ondersteuning aan de lokale manager. Het bestuur in Bur‐
kina Faso ontmoet elkaar een maal per maand. Het bestuur in Nederland ontmoet elkaar minimaal 
3 keer per jaar.  
 
De voorzitter van het bestuur heeft geen betaalde of onbetaalde nevenfuncties. 

2.2 Het Bestuur 

2.2.1 Samenstelling  

Naam, functie  Functie in het dagelijkse leven 
Millet Hervé Bernard George, voorzitter  Voorzitter Stichting A.S.A.P. 
Wersch van, Jean secretaris  Business development coach 
Porton – Straub, Marina, penningmeester  Huisvrouw 
Kissels, Peter Paul, lid  Ondernemer  
Overhage, Pieter Johannes Maria, lid  Commercieel directeur 
  Buter, Hendrikus Lambertus, lid  Gepensioneerd directeur 
Korver, Bernard Wilhemus, lid  Directeur KPMG 

2.2.2 Rooster van aftreden 

Bestuursleden  Datum van aantreden  Datum van aftre‐
den 

Korver, Bernard Wilhelmus *  14‐11‐07  14‐11‐12 
Kissels, Peter‐Paul *  01‐12‐06  30‐11‐11 
Millet, Hervé Bernard George *  14‐11‐07  14‐11‐12 
Porton–Straub, Martina *  31‐03‐05  31‐03‐10 
Overhage, Pieter Johannes Maria *   15‐03‐07  15‐03‐12 
Buter, Hendrikus Lambertus *  15‐03‐07  15‐03‐12 
Wersch van, Jean *  01‐01‐05  01‐01‐10 

(*) herbenoembaar 
 



Pagina   18 

In Burkina Faso 
Naam  Functie 
Désiré Ouattara  Plaatselijk vertegenwoordiger / operationeel directeur 
Jean François Millogo  Leningen administratie / relatie met de overheid 
Natacha Toe  Adviseur basisonderwijs 
Béma Ouattara  Adviseur onderwijs aan volwassenen 
Andere adviseurs   
Bakari Kassamba  Technisch adviseur karité project 
Elise Guiro  Adviseur karité project 
Jacob Sanou  Adviseur voor landbouw 
Felix Héma  Adviseur voor de modelboerderij 

2.2.3 Vergoedingen en salariskosten 

Alle medewerkers  in Nederland zijn vrijwilligers. De salariskosten  in Nederland over 2007 bedra‐
gen € 0,00. Alle leden van de Raad van Bestuur zijn vrijwilligers en voeren hun taken belangeloos 
en  zonder bezoldiging uit. Er  is ook geen onkostenvergoeding. De voorzitter krijgt  jaarlijks drie 
vluchten naar Burkina Faso vergoed door de Stichting. Alle andere leden van de Raad van Bestuur 
betalen zelf voor hun vervoer indien zij projecten bezoeken. Ook de verblijfskosten zijn voor eigen 
rekening van de bezoekers. 
 
De  totale personeelskosten over 2007  in 
Burkina  Faso  bedragen  €  9.076.  Onze 
plaatselijke  directeur  in  Burkina  Faso, 
Désiré Ouattara, ontvangt een maandsa‐
laris van 175.000 CFA (€ 267). De Admini‐
strateur Leningen, Jean François Millogo, 
en  onze  relatiemanager  met  de  lokale 
overheid ontvangt een maandelijkse ver‐
goeding  van  70.000  CFA  (€  106).  Béma 
Ouattara  is  verantwoordelijk  voor  onze 
opleidingsprojecten.  Hij  ontvangt  een 
vergoeding van  120.000 CFA  (€  183) per 
maand.  Onze  penningmeester,  Natacha 
Toé, ontvangt een vergoeding van 25.000 
CFA (€ 38) per maand. 
Daarnaast werken  er  3 mensen  op  onze 
modelboerderij:  een  boer  met  een 
maandsalaris van   37.000 CFA (€ 57) en 2 
trainees die een maandelijkse vergoeding 
ontvangen  van  25.000  CFA  (€  30)  en 
15.000  CFA  (€  22).  Andere  adviseurs  in 
Burkina Faso ontvangen een variabele beloning, afhankelijk van hun werkzaamheden en inzet. 

2.2.4 Verslag en evaluatie 

De Raad van Bestuur heeft  in 2007 5 keer vergaderd. Die bijeenkomsten worden  iedere keer ge‐
houden na het bezoek van de voorzitter aan Burkina Faso. De voornaamste doelstellingen van de‐
ze bijeenkomsten zijn: 

 Het informeren door de voorzitter over de status van projecten in Burkina Faso; 
 Het analyseren van de bereikte resultaten in Burkina Faso en Nederland en het uitstippelen 

van toekomstige acties; 
 Het bespreken en eventueel goedkeuren van projecten en projectbekostiging, uitvoering en 

opvolging; 
 Het evalueren van de werking van de organisatie, evenals haar ontwikkeling en de  lange 

termijn strategie, met als doel de efficiëntie en transparantie te verhogen en de continuïteit 
te waarborgen. 

 
 
 

Het bestuur in Burkina FasoHet bestuur in Burkina Faso
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Het bestuur is tevreden met de activiteiten die de Stichting heeft uitgevoerd en de behaalde resul‐
taten,  in  relatie  tot  de  doelstellingen. De  verhouding  tussen  de  directie  en  het Bestuur  van  de 
Stichting  is bijzonder open, pragmatisch en constructief. De Raad van Bestuur  is zeer te spreken 
over de prestaties van de directie en het dagelijkse bureau, zowel in Nederland als Burkina Faso.  

2.3 De Nederlandse medewerkers 
De uitvoerende werkzaamheden in Nederland worden verricht door Hervé Millet de algemeen di‐
recteur en Tineke Porton de penningmeester, met name voor de  financiële transacties. De alge‐
meen directeur heeft de dagelijkse organisatorische, financiële en administratieve  leiding van de 
organisatie in Nederland. Hij is aangesteld als gedelegeerd bestuurder. In die hoedanigheid vormt 
hij in belangrijke mate het gezicht van de Stichting en wordt hij toegevoegd aan het Bestuur, waar 
hij rechtsreeks verantwoording aflegt voor de dagelijkse gang van zaken in Nederland en Burkina 
Faso.  

2.4 De Vrijwilligers 
Bij de uitvoering van de werkzaamheden in Nederland wordt alleen gebruik gemaakt van vrijwilli‐
gers. Op dit moment vindt er geen training of begeleiding plaats. De vrijwilligers zijn wel verzekerd 
en geven zelf aan tevreden te zijn over hun werkzaamheden binnen de organisatie en het resultaat 
van hun inzet. Niettemin bestaat er binnen de Stichting behoefte aan het opzetten van een regle‐
ment en vrijwilligerscontracten. We verwachten dat dit  leidt  tot een betere structurering van de 
inzet van vrijwilligers.  

2.5 De medewerkers in Burkina Faso 
Alle medewerkers van A.S.A.P. in Burkina Faso zijn verzekerd via nationale sociale verzekeringen. 
Voor  ieder van hen bestaat een  individueel ontwikkelprogramma, waarin ook training en evalua‐
ties zijn opgenomen. Aansluitend aan de strategie van A.S.A.P. zullen zij in de nabije toekomst lei‐
ding gaan geven aan de ontwikkeling van de organisatie in Burkina Faso.  
Naast de mensen die een contract hebben met A.S.A.P. Burkina, dat zijn degenen die in paragraaf 
2.2.2 zijn genoemd, zijn er vele anderen die bijdragen aan de ontwikkeling van A.S.A.P. Burkina. 
 
Allereerst moeten we de bedrijven noemen die we  inhuren voor specifieke kennis en mankracht, 
waar we  in de  loop der  jaren een op vertrouwen gebaseerde band mee hebben opgebouwd: EG‐
TRA, PMB entreprise. Zij hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van A.S.A.P. 
 
Daarnaast noemen we de artiesten die de bronzen beelden maken die we in Nederland verkopen. 
Dank zij de kwaliteit van hun werk hebben we onszelf 
kunnen promoten. 
 
Voor  ieder project worden mensen  ingehuurd, afhan‐
kelijk van het type werkzaamheden: uniformen maken 
voor  de  schoolkinderen,  voedsel  leveren  voor  het 
lunch programma, het helpen met het uitladen van de 
container, het bouwen van scholen, putten en opslag‐
plaatsen. Dankzij   deze mensen kunnen we dorpelin‐
gen professioneel ondersteunen. 

2.6 Leden 
Stichting A.S.A.P. beschikt over 1500 leden. De leden van Stichting A.S.A.P. zijn vooral mensen die 
met ons in contact zijn gekomen d.m.v. een bezoek aan de galerie Burkin’art, evenementen waar 
onze beelden werden verkocht of via een van onze websites. Zij ontvangen 3 nieuwsbrieven per 
jaar, zonder verplichting tot donaties aan de Stichting. 
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2.7 Samenwerkingsverbanden 
Stichting A.S.A.P. heeft een aantal samenwerkingsverbanden. 
In Nederland zijn dit met name:  

 Stichting Aqua 4 All. Deze stichting, die zich inzet voor verbetering van drinkwater‐ en sani‐
taire voorzieningen in de Derde Wereld, helpt ons met speciale projecten met betrekking tot 
watervoorziening.  

 Impulsis, die de stichting assisteert op specifieke terreinen, zoals kredieten en organisatie 
 
Samenwerking ter plekke 

 ACEA. De “Association Communautés En Action” (ACEA) is sinds haar oprichting in november 
2000 actief in Burkina Faso. De organisatie richt zich 
op het  verbeteren  van de  sociaal‐economische  sta‐
tus van plattelands‐gemeenschappen in het land. Zij 
is gespecialiseerd in het geven van trainingen in Ap‐
preciative  Inquiry  (AI). De  toegevoegde waarde van 
deze  relatie  voor  de  Stichting  is  dat  er  kwalitatief 
hoogwaardige  trainingen  worden  gegeven,  zonder 
dat de Stichting de  instructeurs zelf  in dienst heeft. 
Een goede beoordeling van de inzet en de resultaten 
van de ACEA vindt plaats doordat er altijd medewer‐
kers  van  A.S.A.P.  betrokken  zijn  bij  de  trainingen, 
ACEA schriftelijk rapporteert en er een feedback van dorpsbewoners plaatsheeft.  

 INERA Burkina, die trainingen verzorgt voor boeren, over het bewerken van het land. 
 Mw. Elise Guiro. Zij  is  specialiste op het  gebied  van Karitéboter  en de  verbetering  van de 

vrouwenassociaties. Mw. Guiro helpt de Stichting bij de communicatie met de vrouwenasso‐
ciaties en bij het trainen om een betere organisatie te bereiken. 

 Dhr. Bakari Kassamba is tevens technisch specialist op het gebied van het maken van Karité‐
boter. Hij geeft technische adviezen aan Burkinakarité.  

 Petit à Petit is een stichting in Burkina Faso die ervaring heeft in het opzetten van bibliothe‐
ken en de verlichting van klaslokalen met zonne‐energie. 

 GRAAP Afrique, specialist in training van analfabeten. Zij verzorgen de opleiding van het be‐
stuur van de dorpsassociaties. 

 
Daarnaast werkt de Stichting ten behoeve van fondsen‐
werving samen met MFO’s (NCDO, ICCO, Wilde Ganzen 
en  Impulsis)  en  andere  organisaties,  zoals A  Petit  Pas, 
Zonta, DLN (investeringsmaatschappij) en scholen. Deze 
organisaties worden behandeld  in het hoofdstuk 8 over 
Fondsenwerving. 

2.8 Interne controle 

2.8.1 Financiële controle 

Controle van financiële transacties is eenvoudig als er transparante procedures zijn en het toezicht 
op de naleving hiervan goed is  ingevuld. Met hulp van onze accountant hebben we procedures  in 
het leven geroepen, die betrekking hebben op de financiële organisatie van de Stichting, waardoor 
er een beter toezicht is ontstaan en de transparantie is toegenomen. 
Drie  personen  zijn  verantwoordelijk  voor  overboekingen  van  onze  bankrekeningen:  onze  pen‐
ningmeester in Nederland, Tineke Porton voor onze Rabobank rekening en onze penningmeester 
in Burkina Faso, Natacha Toe voor onze BICIA‐B rekening‐courant. De derde persoon is Jean Fran‐
çois Millogo, verantwoordelijk voor alle transacties die betrekking hebben op leningen.  
Er zijn procedures voor de betaling van  ingehuurde krachten en voor de controle op de uitgaven 
van onze locale directeur. Alleen de lokale directeur beschikt over contanten om dagelijkse uitga‐
ven te kunnen doen (brandstof, onderhoud en dergelijke). 
 
Dank zij het internet is ook vanuit Nederland controle mogelijk over de geldboekingen in Burkina 
Faso. 

 

Marja Appel van de Zonta Club:
“A.S.A.P. is een kleinschalige 
transparante organisatie, wat een 
sterk gevoel van vertrouwen geeft. 
Een organisatie die, met respect 
voor de eigen cultuur van de 
mensen, hen leert nadenken over 
hun eigen leefomstandigheden en 
hoe zij daar verbetering in aan 
kunnen brengen.”

Marja Appel van de Zonta Club:
“A.S.A.P. is een kleinschalige 
transparante organisatie, wat een 
sterk gevoel van vertrouwen geeft. 
Een organisatie die, met respect 
voor de eigen cultuur van de 
mensen, hen leert nadenken over 
hun eigen leefomstandigheden en 
hoe zij daar verbetering in aan 
kunnen brengen.”
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2.8.2 Gedragscode 

Alle  financiële  en  niet‐financiële  transacties  die  na‐
mens  Stichting  A.S.A.P.  zijn  uitgevoerd,  worden 
schriftelijk vastgelegd. Voor alle bij A.S.A.P. betrokken 
bestuursleden, medewerkers, donateurs en andere ge‐
interesseerde  personen  is  deze  informatie  beschik‐
baar.  Daarom  kan  geconcludeerd  worden  dat  Stich‐
ting A.S.A.P. en al haar medewerkers voldoen aan een 
transparante informatievoorziening. 
 
Alle  bestuursleden  en  medewerkers  van  Stichting 
A.S.A.P. voeren hun activiteiten uit op vrijwillige basis. 
Hierbij  hanteren  zij  de  normale  omgangsvormen  van  goed  gedrag, waarbij  het  opzettelijk  ver‐
strekken van misleidende of onjuiste informatie en uitingen van intimidatie uitgesloten worden. 
 
Medewerkers die zich niet aan deze gedragscode houden, zullen door het Bestuur hierop worden 
aangesproken. Een consequentie van het niet voldoen aan deze gedragscode kan zijn het beëindi‐
gen van het dienstverband als vrijwilliger van Stichting A.S.A.P.. 

2.8.3 Klachtenprocedure 

Donateurs en andere belanghebbenden worden via de website verzocht ideeën, wensen of klach‐
ten aan de Stichting kenbaar te maken. Er is een klachtenprocedure, die aangeeft hoe klachten ge‐
registreerd,  beoordeeld,  opgelost  en  gerapporteerd moeten worden. We  hebben  in  2007  geen 
klachten ontvangen. In de boekjaren 2006 en 2005 hebben we steeds één klacht ontvangen. Deze 
zijn snel en naar tevredenheid van de betrokkenen opgelost.  
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3 Resultaten in 2007 

3.1 Algemene projecten  

Referentie Project Situation 12-07 Toelichting 
In 2007 
 begroting ? 

2006-22 Brug in Sissa Uitgevoerd 1 Ja 
2007-01 Lunch Project 2007 Deels uitgevoerd 2 Ja 
2007-02 Uniformen Programma Uitgevoerd  Ja 
2007-03 Studiebeurzen 2007 Uitgevoerd  Ja 
2007-04 Schoolbenodigdheden 2007 Deels uitgevoerd 3 Ja 
2007-05 Schoolboeken 2007 Niet uitgevoerd 4 Ja 
2007-06 Structurele kosten kleuterschool Kofila en Mogobasso Uitgevoerd  Ja 
2007-07 Structurele kosten voor alfabetisering Niet uitgevoerd 5 Ja 
2007-08 Training voor leraren Uitgevoerd  Ja 
2007-09 Beroepsopleidingen Uitgevoerd  Ja 
2007-10 Normalisatie van de school in Nefrelaye Uitgevoerd  Ja 
2007-11 Kleuterschool in Mogobasso Uitgevoerd  Ja 
2007-12 Maison de la Femme Nefrelaye Uitgevoerd  Ja 
2007-13 Maison de la Femme Kwekwesso Uitgevoerd  Ja 
2007-14 Maison de la Femme Kofila Uitgevoerd  Ja 
2007-15 Maison de la Femme Mogobasso Uitgevoerd  Ja 
2007-16 Waterput Kofila voor de bevolking Uitgevoerd  Ja 
2007-17 Waterput Mogobasso Niet uitgevoerd 6 Nee 
2007-18 Waterput Oualana Uitgevoerd  Nee 
2007-19 Bibliotheek Toungana Uitgevoerd  Ja 
2007-20 Bibliotheek Sokourani Uitgevoerd  Ja 
2007-21 Herbebossingsproject Uitgevoerd  Ja 
2007-23 Werk aan de marigot van Mogobasso Deels uitgevoerd 7 Ja  
2007-24 Training van dorpelingen Uitgevoerd  Ja 
2007-25 Dorpsanalyse Deels uitgevoerd 8 Ja 
2007-26 Versturen van een  container Uitgevoerd  Ja 
2007-29 Burkinakarité Uitgevoerd  Ja 
2007-30 Bibliotheek Bona Uitgevoerd 9 Nee 
2007-31 Bibliotheek Mogobasso Uitgevoerd 10 Nee 

2007-32 
Stroomvoorziening bibliotheken van Toungana, Sokou-
rani and Mogobasso Uitgevoerd  Ja 

2007-33 Maison de la Femme Toungana Uitgevoerd  Ja 
2007-34 Waterput Kofila voor vee Uitgevoerd  Ja 
2007-35 Maison de la Femme  Sissa Niet uitgevoerd 11 Nee 
2007-40 Stroomvoorziening bibliotheken van Sissa en Kofila Uitgevoerd 12 Nee 
2007-41 Ontwikkelingscentrum A.S.A.P. in Bobo Dioulasso Deels uitgevoerd 13 Nee 
2007-37 Limanja feest  Uitgevoerd  Ja 
2007-38 Opurkina Fonds Deels uitgevoerd 14 Ja 
2007-28 Graancoöperatie voor boeren  Uitgevoerd  Ja 
2007-36 Additionele  microkredieten voor vrouwen  Uitgevoerd  Ja 
2007-39 Graanmolen Nefrelaye Niet uitgevoerd 15 Ja 
2007-42 Graanmolen Kwekwesso Niet uitgevoerd 16 Ja 
2007-43 Extra krediet aan boeren Niet uitgevoerd 17 Ja 
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Toelichting 
1. Brug in Sissa: Dit project stond gepland voor 2006. Maar omdat het dorp te laat was met het ver‐

lenen van een betalingsgarantie is de brug pas in 2007 gebouwd.  
2. Lunchprogramma 2007: wij verstrekken ons deel  in het  lunchprogramma  in  twee  fasen, voor de 

periode oktober t/m  januari  in oktober en februari t/m  juni  in februari. Voor het schooljaar 2006‐
2007 hebben we de goederen, benodigd voor het tweede semester, in februari 2007 verstrekt. Het 
Ministerie voor Basisonderwijs van Burkina Faso heeft ook een  lunchprogramma, dat mede gefi‐
nancierd werd door de Verenigde Staten tijdens het droogste seizoen in Burkina Faso. Dit jaar had 
men voedsel over en heeft men ook voedsel  in ons gebied uitgedeeld. Dit vond tussen maart en 
juni 2007 plaats. Nadat we onderzocht hadden wat er was uitgedeeld, hebben we besloten om al‐
leen bepaalde goederen aan te vullen, om zo de behoefte gedurende het eerste kwartaal van het 
schooljaar 2007‐2008 te dekken. 

3. Schoolbenodigdheden: Via een programma van de Wereldbank zijn alle lagere scholen in Burkina 
Faso van schoolbenodigdheden voorzien. De  inschatting van de behoefte was gebaseerd op het 
aantal leerlingen van het jaar ervoor. Wij hebben alleen het deel aangevuld dat nodig was vanwege 
de groei van het aantal leerlingen. 

4. Schoolboeken: In oktober 2007 is aan iedere school een aantal boeken verstrekt door de regering.  
5. Structurele kosten voor alfabetisering: de  resultaten van het vorige  jaar en de motivatie van de 

dorpelingen  zijn niet  erg bemoedigend. De gebruikte methode  vormt  een  van  de belangrijkste 
problemen. We hebben besloten om met dit programma te stoppen tot we een geschikte metho‐
de hebben gevonden. 

6. Vanwege de bodemgesteldheid hebben we  veel problemen gehad met het  slaan  van putten  in 
Mogobasso. We willen eerst zeker weten dat de put die bij de school is aangelegd ook in het droge 
seizoen voldoende water levert, voor we een nieuwe put aanleggen. Als die positief uitvalt, zal de‐
ze put in 2008 worden gerealiseerd. De beslissing hierover wordt in april 2008 genomen. 

7. Werk aan de marigot van Mogobasso: een onderzoek van de marigot (een tijdelijk meertje) is uit‐
gevoerd. Om met dit project door te kunnen gaan hebben we de dorpelingen gevraagd een lijst te 
maken met de  landeigenaren aan beide oevers  van het meertje. Elke  eigenaar moet  ermee  in‐
stemmen om een stuk  land van 50 meter af te staan aan een commissie die de marigot beheert. 
Dit is niet gebeurd. Daarom is dit project tijdelijk stilgelegd. 

8. Dorpsanalyse: Wegens gebrek aan adequate medewerkers is er slechts basisinformatie van 4 dor‐
pen verzameld. Dit project zal in 2008 afgerond worden. 

9. Bibliotheek  in Bona: Dit  project  is  toegevoegd  aan het programma  voor  2007  dankzij de grote 
fondsenwerving van de school ’t Atrium uit Amersfoort. 

10. Bibliotheek in Mogobasso: Ook dit project is toegevoegd aan het programma voor 2007 dankzij de 
grote fondsenwerving van de school ’t Atrium uit Amersfoort. 

11. Maison de  la Femme  in Sissa: dit project was niet gepland voor 2007. Niettemin zijn er donaties 
voor dit project ontvangen. Omdat we niet het totale benodigde bedrag hebben ontvangen staat 
het project gepland voor 2008. 

12. Stroomvoorziening bibliotheken Sissa en Kofila: Ook dit project  is toegevoegd aan het program‐
ma voor 2007 dankzij de grote fondsenwerving van de school ’t Atrium uit Amersfoort. 

13. Ontwikkelingscentrum A.S.A.P. in Bobo Dioulasso: Dit project is toegevoegd aan ons budget, me‐
de op aandringen van de Raad van Bestuur. In 2007 is de benodigde grond aangekocht en rondom 
een muur opgetrokken. De bouw van het centrum zal in 2008 plaatsvinden. 

14. Het project Opurkina was opgericht als middel om het bedrijfsleven op te roepen de activiteiten 
van de Stichting te sponsoren. Hiervoor hebben we een speciale wervingscampagne  in het  leven 
geroepen. Deze was echter geen succes. Dit lag voornamelijk aan het feit dat contactgegevens via 
de Kamer van Koophandel zijn verkregen. De kosten zijn via additionele sponsoring gedekt.  

15. Graanmolen voor Nefrelaye: vanwege eerdere slechte ervaringen met dit type project, moeten we 
nauwer met de vrouwen van Nefrelaye samenwerken alvorens we fondsen kunnen gaan werven. 

16. Graanmolen Kwekwesso: zie hierboven No 15. 
17. Extra krediet aan boeren: een Nederlandse stichting heeft voorgesteld om krediet voor boeren ter 

beschikking te stellen. Het contract zou rechtstreeks getekend worden tussen de Nederlandse in‐
stelling en de boeren associatie, waarbij A.S.A.P. een intermediaire rol zou spelen. We waren van 
mening dat we  (nog) niet klaar zijn om dergelijke overeenkomsten uit  te voeren en hebben het 
aanbod afgewezen. 
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3.2 Speciale projecten 

3.2.1 Burkinakarité 

Bukinakarité  is  een  unie  van  vrouwenassociaties  van  de  dorpen 
Kofila, Kwekwesso, Oualana, Toungana en Mogobasso.   
Burkinakarité  is  gericht  op  de  productie  en  verkoop  van    karité 
(shea) boter. 
 
Voor meer  details  over  deze  stichting,  zie  bijlage  10.1  en  onze 
website www.burkinakarite.com 
 
De unie  is  in 2006 begonnen  in 4 dorpen en heeft toen 18.000 kg 
boter  geproduceerd,  waarvan  bijna  16.000  kg  verkocht  zijn  aan 
een Nederlandse klant. De netto prijs die de 312 vrouwen per kilo 
geproduceerde boter ontvingen was € 0,77. Dit is bijna vier keer zo veel als de locale marktprijs van 
€ 0,20 per kilo. 
 
In 2007 heeft het dorp Mogobasso  zich aangesloten bij Burkinakarité. De productie was  slechts 
8000 kilo, ten gevolge van een tekort aan noten en acties van sommige speculanten. Deze boter is 
aan een andere lokale associatie verkocht, die deze boter nodig had om een order te kunnen ver‐
vullen. De netto prijs die de vrouwen ontvingen was € 1,22 per kg. 
 
Om enige reserve op te bouwen, heeft Burkinakarité respectievelijk € 0,01 en €0,05 per kg  in de 
unie achtergelaten. 
 

3.2.2 Opurkina 

In  2006  heeft  Stichting A.S.A.P.  het  fonds OPURKINA opgericht, 
dat leningen verstrekt aan coöperaties van boeren in Burkina Faso. 
Met  dit  geld  kunnen  boeren  zelfstandiger  en minder  afhankelijk 
worden  van  het  verbouwen  van  katoen.  Voor  meer  details  zie 
bijlage 10.2 en onze website www.opurkina.org.  
 
De praktische realisatie van dit project is in 2007 gestart in het dorp 
Sokourani.  De  eerste  stap  was  het  bouwen  van  een  graansilo, 
gefinancierd met een  lening en een subsidie. Een andere  lening  is 
gebruikt voor zaaigoed en mest.  
Helaas was het regenseizoen erg slecht en daardoor was de opbrengst per hectare heel laag. Het 
aantal zakken graan is de helft van wat voorzien was. Omdat de terugbetaling van de lening en de 
rente gebaseerd is op het resultaat van de opbrengst van de oogst, zal de looptijd langer duren.  
Zelfs na veel training is het duidelijk dat het voor het bestuur van de coöperatie niet gemakkelijk is 
om  een  eigen  bedrijf  te  runnen.  In  2008  zal  veel  aandacht worden  besteed  aan  aansturing  en 
transparantie. 
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4 Realisatie van de doelstellingen  

4.1 Resultaten van de afgelopen 10 jaar 
Zoals op de voorgaande pagina’s aangegeven, zijn veel projecten gerealiseerd of in ontwikkeling. 
Als zodanig zijn de activiteiten van A.S.A.P. zeer succesvol en oogsten ze resultaat. 
 
Daarnaast moeten we de resultaten afzetten tegen de  lange termijn doelstellingen van A.S.A.P., 
waarbij  de  Stichting  duidelijk  aansluiting  zoekt  bij  de Millennium Development Goals. A.S.A.P. 
heeft als doelstelling op kleine schaal de eerste 7 van de millenniumdoelstellingen te realiseren. De 
8ste doelstelling “het ontwikkelen van een wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling” valt bui‐
ten de scope en reikwijdte van de organisatie. 

4.1.1 Resultaten van algemene projecten 
 

Scholingsprojecten 

Realisatie / project  Resultaten in de 9 actieve dorpen  Millennium doel 

Het bouwen van 10 basisscholen 
en 35 huizen voor leraren 

Van 465 schoolgaande kinderen in 1997 naar 2.082 in 2007   2 

Het bouwen van 2 kleuter‐
scholen en 2 huizen voor leraren 

Van 0 naar 144 kinderen op de kleuterschool  2 

Lunch project voor alle leer ‐
lingen: 2.082 kinderen in het 
schooljaar 2006‐2007 

Een afname van ziekte bij kinderen met minimaal 25%, on‐
der andere door extra maaltijden. Extra motivatie om naar 
school te gaan 

2, 4 

Groentetuinen voor 8 scholen  De opbrengst wordt gebruikt als aanvulling op het lunch‐
programma en leert kinderen hoe ze groenten kunnen ver‐
bouwen 

1, 4 

Schoolbenodigdheden voor 450 
nieuwe leerlingen in 2006‐2007 

Motiveert de ouders om hun kinderen naar school te sturen  2 

Schoolboeken: meer dan 3.000 
uitgedeeld 

Verbetert de kwaliteit van de lessen en help de leraren in 
hun werk 

2 

Schoolbibliotheken: meer dan 
6.000 boeken in 9 bibliotheken 

In scholen waar een bibliotheek beschikbaar is, is het resul‐
taat van de eindtoets in 3 jaar tijd met 50% verbeterd. 

2, 4 

Elektriciteitsvoorziening van de 
bibliotheek en een klaslokaal 
met zonnepanelen 

De eerste elektriciteitsvoorzieningen zijn in 2007 geïnstal‐
leerd. Er zijn nog geen resultaten te melden 

2 

Studiebeurzen voor middelbare 
school studenten. 4 jaar geleden 
begonnen: 15 beurzen in 2007 

De eerste resultaten zullen in 2008 bekend worden. Tot nu 
toe is het verloop 50% ten gevolge van slechte resultaten, 
versus 75% verloop als schoolgemiddelde. Ons doel was 
50% geslaagden voor het  “BEPC” examen 

1 

Studiebeurzen voor beroepsop‐
leidingen: 12 verstrekt in 2007 

Dit programma is pas in 2007 gestart. Het doel is dat mini‐
maal één getrainde dorpeling teruggaat naar zijn/haar dorp 
na voltooiing van de studie, om een eigen bedrijfje op te 
starten. 

1 
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Aantal schoolgaande kinderen per dorp
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Vrouwenprojecten 

Realisatie / project  Resultaten in de 9 actieve dorpen  Millennium doel 

Graanmolen voor vrouwenassociaties: De 
eerste drie graanmolens  zijn geschonken 
aan de vrouwenorganisaties. De andere 6 
zijn  neergezet  tegen  een  lening met  5% 
rente per jaar. 

Van de 3 geschonken molens zijn er nog 2 
operationeel.  De  derde  werkt  niet meer 
ten  gevolge  van  problemen  in  het  dorp. 
Van de 6 die op basis van een  lening zijn 
verstrekt zijn er 3 teruggenomen omdat er 
2 jaar niet afgelost is , de 3 andere zijn nog 
steeds operationeel 

1,3,4 

Microkrediet voor vrouwen: 1214 vrouwen 
van 9 associaties hebben een kleine lening 
van  €  15  voor  een  jaar,  tegen  een  rente 
van 5% 

Na 3  jaar hebben we 100%  terugbetaling 
van  alle  leningen  bereikt. Het  is moeilijk 
de  exacte  resultaten  van  het  project  te 
meten. We  weten  wel  dat  deze  injectie 
van contant geld in de dorpen de vrouwen 
enorm helpt.  

1,3,4 

Het  bouwen  van  5  vrouwenhuizen  (Mai‐
sons de la Femme). 

 

De mate van gebruik van het vrouwenhuis 
wisselt  per  vrouwenassociatie:  het  is  de 
enige plek in het dorp die aan de vrouwen 
toebehoort.  Het  is  ook  een  neutraal  ge‐
bied  voor  ontmoetingen  en  medische 
consulten 

3,4,5 

Het opstarten van Burkinakarité, een unie 
van meer  dan  300  vrouwen  uit  5  dorpen 
voor  de  productie  en  verkoop  van  karité 
boter 

Dankzij de unie ontvangen vrouwen 3 tot 
4  keer  zoveel  voor  hun werk met  Karité 
(Shea) noten. 

1,3 

 
 

Projecten voor mannen 

Realisatie / project  Resultaten in de 9 actieve dorpen  Millennium doel 

Leningen met een looptijd van 4 jaar tegen 
7%  rente  per  jaar:  124  spannen  ossen  en 
gereedschappen aan boerenassociaties in 7 
dorpen. 

Het programma is in 1999 gestart. 80% van 
de  terugbetalingen  gebeurt  op  tijd.  Voor 
leningen die na 2002 zijn verstrekt hebben 
we  100%  terugbetaling. Boeren  cultiveren 
met ossen 3 keer zoveel land als voorheen, 
met minder inzet van familieleden. 

1 
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Leningen met een looptijd van 4 jaar tegen 
7% rente per jaar: 8 zaaimachines 

Hiervan  is  100%  terugbetaald.  Inzet  van 
deze machines  leidt  tot minder werk voor 
vrouwen en kinderen en een toename van 
de opbrengst van 30%. 

1 

Leningen met een looptijd van 1 jaar tegen 
7%  rente  per  jaar  voor  onkruidbestrijding 
en meststoffen 

Dit programma is in 2000 gestart. 70% van 
de terugbetaling vindt op tijd plaats, terwijl 
dit  voor  leningen  die  na  2002  zijn  afge  ‐
geven 100% bedraagt. De effectieve resul‐
taten wisselen per boer. 

1 

Leningen met een looptijd van 1 jaar tegen 
7%  rente  per  jaar  voor  de  aanschaf  van 
gecertificeerde zaden voor maïs 

100%  terugbetaling.  Gebruik  van  deze 
zaden  leidt  tot  een  toename  van  30%  tot 
40% in opbrengst 

1 

Leningen met een looptijd van 1 jaar tegen 
7% rente per jaar aan herders: cashflow en 
voedsel voor vee 

100%  terugbetaling.  Een  toename  van  de 
melkproductie met een factor 4. 

1 

Leningen met een looptijd van 1 jaar tegen 
7%  rente  per  jaar  aan  vissers:  bootjes  en 
netten 

100%  terugbetaling maar met  vertraging. 
Nog geen informatie over de effecten.   

1 

Herbebossingproject:  het  uitdelen  van 
ongeveer 60.000 bomen aan boeren, over 
een periode van 3 jaar 

60% van de bomen overleeft.  1, 7 

Het opstarten van Opurkina, een graanco‐
operatie met  leningen  tegen  8% met  een 
looptijd van 7 jaar 

De resultaten over het eerste jaar zullen in 
2008 bekend worden. Een slecht regensei‐
zoen en wat management problemen heb‐
ben geleid tot een wat tegenvallende start 
van dit belangrijke project. 

1 

 
Projecten voor allen 

Realisatie / project  Resultaten in de 9 actieve dorpen  Millennium doel 

Training  van  dorpsassociaties:  vrouwen, 
boeren, ouders 

De  resultaten wisselen afhankelijk van het 
alfabetisatie‐niveau van de bestuursleden. 
We  zien  een  duidelijke  verbetering  in  de 
verdeling  van  verantwoordelijkheden  en 
het ondernemen van actie. 

1 

Training van de dorpsorganisaties door het 
toepassen  van  de  Appreciative  Inquiry 
Methode  

Deze  aanpak  schudt  de  dorpelingen wak‐
ker,  doet  ze  inzien  dat  ze  voor  zichzelf 
moeten opkomen. We zitten nog te vroeg 
in  het  proces  om meetbare  resultaten  te 
kunnen rapporteren. 

1 

De bouw van 4 medische centra  in de dor‐
pen.  Ieder  centrum  beschikt  over  een  kli‐
niek,  een  kraamkliniek,  een  farmaceuti‐
sche opslag en 2 huizen voor het medische 
personeel. 

Veel  betere  toegang  tot  gezondheidszorg 
voor  ongeveer  25.000  dorpelingen.  Een 
betere controle over zwangerschap, betere 
invloed op de ontwikkeling van kleine kin‐
deren, een betere controle over vaccinatie . 

4,5,6 

De  bouw  van  6  alfabetiseringcentra  voor 
volwassenen 

De  gevolgde  alfabetisatie‐aanpak  leverde 
niet de verwachtte  resultaten op. De  leer‐
methode  is  niet  erg  goed. We  zijn  bezig 
een betere methode  in te voeren, die nau‐
wer aansluit bij de  leefwereld  van de dor‐
pelingen. 

1 
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De  bouw  van  21 waterputten met  hand  ‐
pompen.  Waterputten  staan  bij  scholen, 
medische centra en in de dorpen. 

We schatten dat meer dan 10.000 mensen 
nu toegang hebben tot schoon water, dank 
zij deze putten. 

1, 4, 6, 7 

De  bouw  van  3  grote  traditionele water  ‐
putten voor vee. 

Deze  putten  liggen  een  beetje  buiten  de 
dorpen en verschaffen het vee water gedu‐
rende  het  droge  seizoen.  Hierdoor  hoeft 
het  vee minder  te  lopen  en  leidt  tot  een 
vermindering van conflicten tussen boeren 
en minder vervuiling van de andere water‐
putten. 

1, 7 

 

4.1.2 Resultaten van leningen aan boeren‐ en vrouwenassociaties 

Een  heel  belangrijke  factor  voor  de  ontwikkeling  van 
dorpelingen  is  toegang  tot krediet. We zijn  in 1999 be‐
gonnen met het  verstrekken  van  leningen  aan boeren‐ 
en  vrouwenassociaties.  Samenvattend  kunnen we  con‐
cluderen dat voor de boeren leningen goed werken als ze 
verstrekt worden voor de aanschaf van ossen, maar niet 
als  er  kunstmest  voor gekocht wordt. Wat de  leningen 
aan de vrouwenassociaties betreft, werken de microkre‐
dieten erg goed, maar niet de leningen voor de aanschaf 
van graanmolens. 
 
Leningen aan associaties van boeren 
Sinds 1999 verstrekken we  leningen aan boerenassociaties voor de aanschaf van ossen, werktui‐
gen, meststoffen, gecertificeerde zaden en veevoer. 
 
De tabel geeft inzicht in de hoogte van de verstrekte leningen en  de terugbetalingen. 

Leningen (cumulatief) en achterstanden, boeren sinds 1999
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euro

 

De terugbetalingsdiscipline varieert per dorp en ook per type  lening. De dorpen Fina en Yessora 
hebben veel organisatorische problemen, onder andere door zwak  leiderschap. Als we die  twee 
dorpen niet meenemen, loopt de niet‐terugbetaling terug naar 4%, versus 13,8% voor alle dorpen. 
De leningen waarmee terugbetalingsproblemen zijn, zijn vooral in 2002 verstrekt. Op basis van de 
sindsdien opgedane ervaringen zijn we voorzichtiger geworden bij het verstrekken van nieuwe le‐
ningen. We hebben inmiddels ook een beter beeld van de boerenassociaties die leningen aanvra‐
gen. Deze  voorzichtigheid  van onze  kant  verklaart ook waarom met  aantal nieuwe  leningen  in 
2007 lager was dan in 2006. 
 
  2007  2006 
Leningen aan boeren  € 21.258   € 26.130  
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Leningen aan vrouwenassociaties 
Ook  aan  vrouwenassociaties  verstrekken  we  sinds  1999  leningen. We  zijn  begonnen met  een 
graansilo  in Fina, daarna met  leningen voor graanmolens  in 2003 en ten slotte microkredieten  in 
2004. 
De leningen voor de silo en de graanmolens kunnen we helaas niet echt een succes noemen. Aan 
de andere kant zijn de microkredieten een enorm succes, zoals de tabel hierna laat zien. 
De graanmolens die niet (voldoende) terugbetaald zijn, hebben we teruggehaald en verkocht.  

Leningen (cumulatief) en achterstanden, vrouwen sinds 1999

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000

Leningen cumulatief

Betalingsachterstand

Microkredieten

Betalingsachterstand

Leningen voor graanmolens

Betalingsachterstand

euro

 

De analyse van de leningen per dorp toont hetzelfde beeld als die van de leningen aan de boeren; 
vooral Fina en Yessora zijn zwak. Als we deze twee dorpen niet meetellen zou het percentage van 
niet‐terugbetaling teruglopen van 15% naar 7%.  
Gegeven de bemoedigende  resultaten met de microkredieten hebben we besloten om deze aan 
meer vrouwen aan te bieden. 
 
  2007  2006 
Leningen aan vrouwen  € 17.153   € 14.672  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Pagina   30 

4.2 Overzicht van de doelstellingen versus de millenniumdoelstellingen 
Bijgaand overzicht geeft per dorp aan in welke mate de doelstellingen zijn gerealiseerd en wat hun 
ontwikkeling is. 
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1. Het uitbannen van armoede en honger 
Halveer het 
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sen dat rond 
moet komen 
van minder 
dan een dollar 
per dag. 

60
%
‐ 8

0%
 

<4
0%

 

60
%
‐ 8

0%
 

60
%
‐ 8

0%
 

60
%
‐ 8

0%
 

60
%
‐ 8

0%
 

60
%
‐ 8

0%
 

60
%
‐ 8

0%
 

60
%
‐ 8

0%
 

60
%
‐ 8

0%
 

<4
0%

 

Halveer het 
aantal men‐
sen dat hon‐
ger lijdt.  10

0%
 

50
%
‐7
5%

 

10
0%
 

10
0%
 

10
0%
 

10
0%
 

10
0%
 

10
0%
 

10
0%
 

10
0%
 

50
%
‐7
5%

 

2. Het bereiken van een universele basisscholing 
Zorg  dat  jon‐
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jes  een  volle‐
dige  basisop‐
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3. Gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen 
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4. Kindersterfte tegengaan 
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5. Het tegengaan van moedersterfte 
Reduceer het 
aantal geval‐
len van moe‐
dersterfte met 
driekwart.  

H
oo

g 

M
ed

iu
m
 

M
ed

iu
m
 

M
ed

iu
m
 

H
oo

g 

H
oo

g 

H
oo

g 

M
ed

iu
m
 

H
oo

g 

H
oo

g 

H
oo

g 

6. Het uitbannen van HIV / AIDS, malaria en andere ziekten 
Stop / dring 
HIV / AIDS 
terug  
Stop / dring 
gevallen van 
malaria terug.  
Stop / dring 
gevallen van 
TBC terug. 

A.S.A.P. heeft 4 medische centra gerealiseerd. Deze bieden algemene ondersteuning op het gebied van gezond‐
heidszorg. A.S.A.P. heeft zich tot nu toe nog niet specifiek gericht op het terugdringen van aids, malaria en tu‐

berculose. Aan het realiseren van deze doelstelling zal vanaf 2008 aandacht worden besteed 
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7. Het verzekeren van een duurzame omgeving 
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   Legenda: trend naar realisatie in 2020 

 
Doelstelling gehaald    
Doelstelling ligt op schema 
Doelstelling loopt achter op schema 
Doelstelling wordt niet gehaald 
Onvoldoende gegevens 

 
Voor een vergelijking  van dit voortgangsoverzicht met een overzicht van de voortgang  van het 
realiseren van de wereldwijde millenniumdoelstellingen kunt u kijken op:  
http://millenniumindicators.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2006/MDGProgressChart2006.pdf 
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5 Financiële verantwoording 

De gedetailleerde  financiële  resultaten van Stichting A.S.A.P.  treft u aan  in deel 2 van dit  jaar  ‐
verslag.  
 

5.1 Verkort financiëel verslag 
Fondsenwerving over 2007. 
 

€ 
2007  

Gerealiseerd 
2007  

Begroting 
2006 

Gerealiseerd 
Totale baten uit eigen fondsenwerving  301.981  320.166  182.542 
Kosten eigen fondsenwerving  9.854  15.655  3.653 
In % van baten uit eigen fondsenwer‐
ving 

3,26%  4,89%  2,00% 

Resultaat verkopen artikelen  18.985  11.795  32.462 
Beschikbaar uit eigen fondsenwerving 311.111  316.306  211.351 
       
Subsidies overheden en anderen  42.851  83.328  75.523 
Kosten fondsenwerving subsidies  5.362  3.085  1.594 
Totaal beschikbaar voor doelstelling  348.600  396.549  286.283 
       
Uitvoeringskosten in Nederland  5.994  2.955  4.912 
Uitvoeringskosten in Burkina Faso  27.135  23.496  23.269 
Eigen projecten  338.223  370.098  235.692 
Overschot / tekort  ‐22.752  0  22.410 

 
 

  2007    2006 
Fondsen voor Leningen   62.393    81.591 
       
Voorraad bronzen beelden  26.404    32.100 
       
Langlopende schulden  0    5.275 
Kortlopende schulden  12.929    17.073 

5.2 Analyse van het financiële resultaat 
Stichting A.S.A.P. heeft altijd fondsen geworven voor specifieke projecten, nooit voor de Stichting 
in het algemeen.  
De geworven fondsen  in 2007 bedragen 91,5% van de begroting. Dit verschil  is ontstaan door de 
omvang van de subsidies. Sommige subsidies voor 2007 werden al in 2006 gestort en werden der‐
halve in de cijfers van 2006 opgenomen.  
Gedurende 2007 was er een evolutie  in de projectenbegroting. Nieuwe projecten werden  toege‐
voegd en bestaande projecten niet gerealiseerd. Details hierover kunt u lezen in hoofdstuk 3 “Re‐
sultaten in 2007”. We hebben gebruik gemaakt van een deel van onze reserves om al de projecten 
te kunnen realiseren.  
 
Alle medewerkers van Stichting A.S.A.P.  Nederland helpen mee op vrijwilligersbasis. Er zijn geen 
personeelskosten en 100% van de fondsen geworven voor een project gaan ook naar dat project. 
 
De kosten van onze eigen fondsenwerving bedragen 3,26% van het geworven bedrag. We zitten 
hiermee ver onder de limiet van 25% van het CBF. Deze kosten worden gedekt door de opbrengst 
van de verkoop van bronzen beelden. 
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De resultaten van de verkoop van bronzen beelden waren beter dan verwacht. Ondanks het  feit 
dat de galerie vanaf 1 juli 2007 gesloten was op de normale openingstijden, waren de verkoopcij‐
fers maar 14% lager dan die van 2006. De kosten van de beelden zijn nogal gestegen, vooral door 
de metaalprijzen en transportkosten.  

       
De hoeveelheid beschikbare fondsen voor de doelstellingen van Stichting A.S.A.P.  is in 2007 22% 
gestegen in vergelijking met 2006. Gezien de grootte van onze organisatie, zijn dit fantastische re‐
sultaten.  
 
De uitvoeringskosten zijn iets hoger dan het gebudgetteerde bedrag. Dit werd vooral veroorzaakt 
door hogere kosten voor consulting en salarissen in Burkina Faso. 

 
Alle beschikbare fondsen van Stichting A.S.A.P.  staan op een spaarrekening van de Rabobank.  
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6 Toekomstige ontwikkelingen 

6.1 Ontwikkeling van de organisatie 

6.1.1 In Burkina Faso 

Het aanstaande jaar zal de nadruk komen te liggen op het versterken en verzelfstandigen van onze 
organisatie in Burkina Faso. Op dit moment is de entiteit in Bobo Dioulasso een dochterorganisatie 
van Stichting A.S.A.P. We streven ernaar dat er een nieuwe, 
onafhankelijke,  lokale  associatie  ontstaat  die  het  werk  ter 
plekke  overneemt  en  uitvoert. Deze  entiteit wordt  dan  de 
partner van Stichting A.S.A.P.. De doelstellingen, aanpak en 
motivatie zullen hetzelfde zijn als die van Stichting A.S.A.P.. 
De nieuwe associatie zal op den duur z’n eigen  budget moe‐
ten ontwikkelen. Denk daarbij aan het definiëren van projec‐
ten, maken van begrotingen, het beheren van  implementa‐
tie‐ en   organisatiekosten etc. Men zal op termijn ook eigen 
verantwoordelijkheid  krijgen  voor  fondsenwerving,  waarbij 
Stichting A.S.A.P. een van de bronnen van  inkomen wordt. 
Het streven  is om de contouren van deze organisatie  tegen 
het einde van 2010 gereed te hebben. We realiseren ons dat 
dit  een  ambitieus  streven  is, maar  zijn  ervan  overtuigd  dat 
deze structuur op termijn de meeste toegevoegde waarde zal 
bieden en onderdeel is van het volwassenwordingproces van 
de organisatie. 

6.1.2 In Nederland 

Tegen 2010 zal Stichting A.S.A.P. zich voornamelijk  richten op  fondsenwerving en advisering en 
bestuur  van de organisatie  in Burkina Faso.  In 2009  zal  veel  aandacht worden besteed  aan het 
ontwikkelen en  invoeren van de procedures voor de nieuwe organisatie  in Burkina Faso.  In 2008 
zullen we beginnen om bepaalde activiteiten, die nu door Stichting A.S.A.P. worden uitgevoerd, te 
delegeren aan A.S.A.P. Burkina Faso, waarbij erop toegezien wordt dat de juiste aanpak en proce‐
dures worden gevolgd: het onderhandelen met aannemers en de dorpen; het tekenen van contrac‐
ten, betalingen aan derden, rapportage over de bereikte resultaten en dergelijke. 

6.2 Projecten 

6.2.1 Vooruitblik op de inkomsten, benodigd voor projecten 

Stichting A.S.A.P. doet alleen fondsenwerving voor spe‐
cifieke  (benoemde)  projecten. Door  een  lichte  afname 
van het aantal voor 2008 voorziene projecten, zal de be‐
hoefte aan  fondsen voor projecten ook  iets minder zijn 
dan die  in 2007. Er  zal meer aandacht worden besteed 
aan het opbouwen van de lokale organisatie en het trai‐
nen  van  dorpelingen.  Die  projecten  leggen  een  groter 
beslag op onze  lokale organisatie dan bij  voorbeeld  in‐
frastructurele projecten, maar zijn minder kostbaar. We 
voorzien weer een  lichte stijging van het projectenbud‐
get in de periode 2009‐2010. 

 
Jaar  2008  2009  2010 
Fondsen ten behoeve van projecten  277.871  291.765  306.353 

 

 



Pagina   35 

6.2.2 Vooruitblik op de implementatiekosten 

Deze kosten hebben betrekking op zowel Nederland als Burkina Faso. De begroting gaat ervan uit 
dat deze kosten ongeveer 10% bedragen van het totaalbedrag dat de Stichting beschikbaar heeft. 
 
Jaar  2008  2009  2010 
Uitvoeringskosten in Nederland  7.435  7.807  8.197 
Uitvoeringskosten in Burkina Faso  30.060  30.618  32.149 
Totale uitvoeringskostenkosten  37.495  38.415  40.346 

6.3 Fondsenwerving 

6.3.1 Fondsenwerving door het verkopen van bronzen beelden, gemaakt door Burkinabés 

Sinds  1999  heeft  Stichting  A.S.A.P.  bronzen  beelden  verkocht  in 
Galerie  Burkin’art.  De  activiteiten  die  hiermee  gemoeid  waren, 
werden uitgevoerd als een onderdeel van de Stichting. Galerie Bur‐
kin’art had nog  twee andere doelstellingen: enerzijds de promotie 
van Burkinabé kunstenaars in Nederland en het stimuleren van hun 
ontwikkeling door het aankopen  van hun beelden. Anderzijds het 
opbouwen van een netwerk voor Stichting A.S.A.P., door bezoekers 
van de galerie te wijzen op haar activiteiten. Meer dan 80% van de 
huidige contacten van de Stichting zijn via de galerie ontstaan. 
 
De Stichting heeft gekozen voor een andere, kostenefficiëntere en 
minder arbeidsintensieve aanpak voor het verkopen van de kunst.  
Sinds  juni 2007  is de expositie  in de galerie Burkin’art gesloten  tij‐
dens  normale  openingstijden.  De  verkoopactiviteiten  vanuit  de 
winkel zullen vanaf  juli 2008 helemaal ophouden. De verkoop van 
bronzen beelden zal echter doorgaan middels exposities in andere galeries, conferentieoorden, bi‐
bliotheken en internet. We zoeken nieuwe kanalen voor de verkoop van de beelden, om ervoor te 
zorgen dat er een continuïteit is in de inkomsten van de Stichting en de kunstenaars. 
 
Jaar  2008  2009  2010 
Verkoop van bronzen beelden, excl. BTW  35.000  40.000  45.000 
Netto winst    12.235  14.959  17.657 

6.3.2 Publieke fondsenwerving 

De aanpak van de fondsenwerving zal een voortzetting zijn van de methode die we in het verleden 
hebben  gehanteerd. We  streven  ernaar  ons  relatiebestand  uit  te 
breiden door het organiseren van tentoonstellingen en de verkoop 
van beelden, het uitgeven van persberichten, acties op scholen en 
via onze websites. We voorzien 3 mailings per  jaar naar onze rela‐
ties.  Daarnaast  vindt  er  voortdurend  inzameling  van  goederen 
plaats, zoals tweedehands computers, tweedehands kleding, meu‐
bels, et cetera. Deze worden per container naar Burkina Faso ver‐
stuurd. 

6.3.3 Fondsenwerving van particuliere organisaties en stichtingen 

We richten ons op continuïteit van de relatie met particuliere orga‐
nisaties  en  stichtingen  die  onze  projecten  steunen. We  zullen  dit 
doen door tijdig en transparant te rapporteren over de realisatie van 
de projecten die zij steunen, met veel aandacht voor de wijze van 
uitvoering  en  de  resultaten  van  de  projecten.  Het  bezoeken  van 
projecten door leden van de stichtingen of andere organisaties wordt altijd aangemoedigd. 
Vanaf 2008 nemen de kosten voor fondsenwerving toe, omdat we dan huur moeten betalen voor 
het kantoor van A.S.A.P.. 
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Jaar  2008  2009  2010 
Verwachtte  fondsen geworven bij het publiek en 
particuliere stichtingen of organisaties 

187.071  202.673  207.107 

Waarde van verscheepte goederen    30.000    30.000    30.000 
Totaal  217.071  232.673  237.107 
Kosten van fondsenwerving  7.615  7.996  8.396 
Kosten als % van de geworven fondsen  3,51%  3,44 %  3.54 % 

6.3.4 Fondsenwerving van grote organisaties 

Het  is van essentieel belang voor Stichting A.S.A.P. om de 
ondersteuning  te ontvangen van deze organisaties. Zij  zijn 
verantwoordelijk  voor  bijna  een  derde  van  de  ontvangen 
fondsen. Naast de  fondsen  die  zij ons beschikbaar  stellen, 
helpen sommige organisaties ons met onze  interne ontwik‐
keling, gebruik makend van hun eigen ervaring en van ge‐
specialiseerde  teams. De kwaliteit van onze  rapportages  is 
bijzonder belangrijk, evenals onze deelname aan de evene‐
menten die zij organiseren.  
 
 
 
 
Jaar  2008  2009  2010 
Fondsen van grote organisaties  90.475  95.000  105.000 
Kosten van fondsenwerving  5.815  6.106  6.411 

6.3.5 Consolidatie van de verwachtte fondsenwerving 

Jaar  2008  2009  2010 
Totaal van de fondsen, beschikbaar voor de orga‐
nisatie 

307.931  330.190  346.699 
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6.4 Koppeling van de geplande bestedingen aan projecten  
 

  Budget projecten 2008 in €         

Referentie  Projecten voor scholen  Aantal  Subsidies  Fondsenwerving  Totaal 

2008‐01  Lunch project 2008  2.200     19.800  19.800 

2008‐02  Uniformen  1.200     13.200  13.200 

2008‐03  Studiebeurs 2008  12     4.125  4.125 

2008‐04  Schoolbenodigdheden 2008  550     1.210  1.210 

2008‐05 
Structurele kosten kleuterschool Kofila en 
Mogobasso  1     5.610  5.610 

2008‐06  Structurele kosten alfabetisering  6     3.300  3.300 

2008‐07  Training voor leraren  1     2.200  2.200 

2008‐08  Beroepsopleiding 2008  31     8.250  8.250 

2008‐09  Hygiëne programma 2008  9     2.970  2.970 

    Subtotaal  0  60.665  60.665 

             

  Infrastructuur projecten  Aantal  Subsidies  Fondswerving  Totaal 

2008‐10  een klas en een huis Sokourani  1  9.625  9.625  19.250 

2008‐11  een klas en een huis Oualana  1  9.625  9.625  19.250 

2008‐12  een klas en een huis Kofila  1  9.625  9.625  19.250 

2008‐13  Maison de la Femme Sissa met hangar  1  3.850  3.850  7.700 

2008‐14  Maison de la Femme Sokourani met hangar  1  3.850  3.850  7.700 

2008‐15  Waterput Sokourani  1  4.950  4.950  9.900 

2008‐16  Waterput Nefrelaye  1  4.950  4.950  9.900 

2008‐17  Hangar Sissa  1     2.750  2.750 

2008‐18  Hangar Nefrelaye  1     2.750  2.750 

2008‐19  Hangar Toungana  1     2.750  2.750 

2008‐20  Herbebossing project  1     6.000  6.000 

2008‐21  Modelboerderij  1     4.000  4.000 

2008‐22  Training van dorpelingen  1  4.950  4.950   9.900 

2008‐23  Dorpsanalyse  1  2.750   2.750  5.500 

2008‐24  Andere projecten  1     10.000  3.300 

2008‐25  Ontwikkelingscentrum in Bobo Dioulasso  1  25.000  30.206  55.206 

    Subtotaal  87.975  114.731  202.706 

           

   Small business leningen  Aantal  Subsidies  Fondsenwerving  Totaal 

2008‐26  Vrouwen microkrediet   1  2.500  3.000   5.500 

2008‐28  Boeren krediet  1     9.000  9.000 

    Subtotaal  2.500  12.000  14.500 

            

  Totaal benodigd aan fondsen     90.475  187.396  277.871 

 
Er worden geen nieuwe projecten gestart in 2008, alleen continuering van al lopende projecten. De 
nadruk wordt gelegd op trainingsprojecten en we zijn begonnen met het onderzoeken van hygiëne 
projecten bij scholen. 
 
De gebudgetteerde projecten zijn allemaal op verzoek van de dorpelingen. 
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7 Communicatie met belanghebbenden 

7.1 Algemene communicatie 
In 2007 heeft de communicatie met betrokkenen niet alleen plaatsgevonden via de gebruikelijke 
kanalen maar ook d.m.v. de organisatie van het Limanja 2007 feest. Met dit feest markeren we het 
10‐jarige bestaan van A.S.A.P. 

7.1.1 Gebruikelijke communicatiekanalen 

De kanalen waarlangs de Stichting communiceert zijn  
• Onze  websites:  www.asap‐foundation.org,  www.burkin‐art.com,  www.opurkina.org, 

www.limanja.nl en www.burkinakarite.com 
• 3 nieuwsbrieven die naar 1.500 relaties worden verzonden. 
• Persberichten naar de lokale media tijdens speciale gebeurtenissen of met  informatie over 

een bepaald project. In 2007 waren dit er 4. 
• Speciale rapporten ten behoeve van groepen of personen die een bepaald project hebben 

gefinancierd (zoals Opurkina). 
• A.S.A.P. brochures. Deze worden op alle evenementen waar A.S.A.P. aanwezig is verspreid.  
• Een video‐opname, gemaakt voor het Limanja  feest over A.S.A.P. Deze  is beschikbaar op 

onze website. 
• Een wekelijks bulletin met  informatie over onze activiteiten  in de dorpen  in Burkina Faso. 

Steeds  als het Nederlandse management  in Burkina Faso  is wordt dit bulletin per  e‐mail 
verzonden aan zo’n 100 mensen die nauw betrokken zijn bij de organisatie. Iedereen die ge‐
interesseerd  om  een  dergelijk  verslag  te  ontvangen  kan  zich  aanmelden  via  info@asap‐
foundation.org. 

7.1.2 Limanja 2007 

We hadden 4 doelen voor ogen bij het vieren van het 10‐jarig bestaan van onze stichting. Het eer‐
ste doel was om  te communiceren met al onze  sponsors, vrijwilligers en medewerkers over het 
werk dat de Stichting  in de afgelopen 10  jaar heeft verricht. Daarnaast wilden we graag nieuwe 
contacten leggen met geïnteresseerden. De derde reden was om fondsen te werven voor het be‐
roepsopleidingsprogramma. En het vierde doel was dat mensen zich kunnen amuseren in een sti‐
mulerende en vriendelijke Afrikaanse omgeving.  
 
Het feest, dat door de burgemeester van Naarden werd geopend, is gehouden op 23 juni 2007, van 
11:00 tot 18:00 uur, in en om de Grote Kerk van Naarden. 

 
Er waren vele en diverse attracties: 
• Een demonstratie hoe op Afrikaanse wijze bronzen beelden worden gemaakt 
• Verkoop van bronzen beelden 
• Pinda’s stampen tot pindakaas 
• Haarvlechten 
• Muziek van 2 Afrikaanse groepen 
• Workshop Afrikaanse dansen  
• Percussie workshop 
• Een veiling van schilderijen die aan de Stich‐

ting  waren  geschonken,  voornamelijk  door 
kunstenaars die  in de galerie Burkin’art heb‐
ben geëxposeerd, maar ook door andere en‐
thousiaste kunstenaars. 
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Tijdens de maand, voorafgaand aan het feest, hebben twee boekwinkels  in Naarden en  in Laren 
donaties voor schoolboeken verzameld. In Blaricum heeft een restaurant donaties verzameld voor 
het lunch programma. 
 
De  doelstellingen  zijn  grotendeels  gerealiseerd. 
Zo´n  1.500  mensen  bezochten  het  evenement  en 
hebben  informatie ontvangen over het werk van de 
Stichting. Zij hebben kunnen genieten van de Afri‐
kaanse sfeer van het festival. Er is minder aan fond‐
senwerving opgehaald dan  verwacht, maar we  zijn 
toch  in  staat geweest om de beroepsopleiding van 
12 kinderen  te  financieren. Deze opleiding  is  in ok‐
tober 2007 van start gegaan. Het aantal nieuwe con‐
tacten was veel lager dan verwacht. 
 
Dit  feest heeft veel  inspanning van veel gemotiveerde vrijwilligers gevergd. De voorbereidingen 
zijn in november 2006 gestart en de werkzaamheden liepen door tot na afloop van het evenement. 
We danken bij dezen allen hartelijk voor hun  inzet en ook onze  sponsors die dit  feest mogelijk 
hebben gemaakt. 

7.1.3 Gegevens over onze websites 

De website van A.S.A.P. heeft in 2007 6.000 unieke bezoekers. De is een stijging van 12% ten op‐
zichte van 2006. De bestanden die het meest worden gedownload zijn de foto’s en het jaarverslag. 
De website van galerie Burkin’art trekt per maand gemiddeld 275 unieke bezoekers, een stijging 
van 57% ten opzichte van 2006. In 2007 had Burkinakarité 100 unieke bezoekers per maand en de 
site van Opurkina 50 maandelijkse bezoekers. 

7.1.4 Privacy 

De gegevens van onze relaties zijn in onze database vastgelegd met instemming van de betreffen‐
de personen of  instellingen en kunnen er op  ieder moment, op verzoek van de betrokkenen uit 
verwijderd worden. De  lijst met onze  contacten  is  confidentieel  en de  inhoud  ervan wordt met 
geen enkele andere organisatie gedeeld. 
  
Ons jaarverslag wordt naar de belangrijkste sponsoren gestuurd en is ook beschikbaar voor dege‐
nen die erom vragen. Om kosten en papier  te besparen  is het  jaarverslag ook voor een  ieder  te 
downloaden van de website.  

7.2 Mediacontacten 
In 2007 zijn er 4 persberichten over onze activiteiten in de locale pers gepubliceerd.  
We hebben geen advertenties geplaatst, noch zijn we op de televisie geweest.  
Voor Limanja 2007 is er een dvd gemaakt over Stichting A.S.A.P. die bekeken kan worden op onze 
website.  
 

7.3 Contacten met het bedrijfsleven 
Dank zij het Limanja festival hebben we meer en in‐
tensievere  contacten  met  het  bedrijfsleven  opge‐
bouwd. Met  de  opbrengsten  die  voornamelijk  van 
de  bedrijfssponsors  afkomstig  waren,  zijn  we  in 
staat geweest  in totaal 12 kinderen een beroepsop‐
leiding  te  geven:  8 meisjes  krijgen  een  naaicursus, 
een meisje volgt een administratieve opleiding en 3 
jongens worden opgeleid tot automonteur. 
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7.4 Vrijwilligers 
Sinds haar oprichting heeft Stichting A.S.A.P.  in Nederland uitsluitend met vrijwilligers gewerkt. 
Vrijwilligers hebben verschillende motieven om de Stichting te steunen: 
• Vrienden, kennissen en familie van mensen die op een of andere manier al bij de Stichting zijn 

betrokken (bijvoorbeeld als bestuurslid). 
• Gepensioneerden die een deel van hun tijd willen spenderen aan een goed doel. 
• Mensen die een relatie hebben met Burkina Faso door vrienden of bekenden of een reis naar 

het land hebben gemaakt.  
• Mensen die zich aangetrokken voelen tot kunst en helpen in galerie Burkin’art. 
• Mensen  die  zich  aangetrokken  voelen  tot  de  aanpak  en  de  doelstellingen  van  Stichting 

A.S.A.P..  
 
Vrijwilligers ontvangen 3 nieuwsbrieven per jaar. Bovendien wordt er, als onze voorzitter in Burki‐
na Faso is, wekelijks een Internet boodschap verstuurd, om iedereen op de hoogte te houden van 
de laatste ontwikkelingen aldaar. 
  
Eens per jaar wordt er een bijeenkomst gehouden voor alle vrijwilligers, voornamelijk voor diege‐
nen die in de galerie werken. 
 
Het totale aantal vrijwilligers dat een bijdrage heeft geleverd aan de activiteiten van de Stichting 
bedroeg afgelopen jaar meer dan 100. 
 
Wij vinden dat vrijwilligers gemotiveerd moeten worden door de doelstellingen en de resultaten 
van de Stichting en niet door de hoogte van een eventuele compensatie. Een duidelijke communi‐
catie over de projecten en de dorpen en transparantie over de behaalde resultaten leveren een be‐
langrijke bijdrage aan deze hoge motivatie. Door de grote  stijging van het aantal vrijwilligers  in 
2007 (van 40 tot 100), realiseren we ons dat de persoonlijke waardering van het Bestuur voor de in‐
zet van de vrijwilligers niet voldoende is geweest. In de toekomst zullen we hieraan meer aandacht 
besteden.  

7.5 Ideeën of klachten 
We moedigen alle belanghebbenden bij de Stichting aan om een bijdrage te leveren aan haar ont‐
wikkeling door ideeën en wensen te uiten. Klachten worden onmiddellijk in behandeling genomen 
en opgevolgd. Eventuele maatregelen worden zo snel mogelijk genomen. U kunt de klachtenpro‐
cedure van Stichting A.S.A.P. vinden op de website www.asap‐foundation.org. 
De meest geëigende weg om ideeën of klachten te communiceren is via het mailform op de websi‐
te (www.asap‐foundation.org) of door in contact te treden via het volgende adres 
 
Association for Small African Projects 
Turfpoortstraat 15 
1411 ED Naarden 
 
Tel: 035‐6944341 
Fax: 035‐6944045  
e‐mail: info@asap‐foundation.org 
 
 
In 2007 hebben we geen klachten ontvangen. In de jaren daarvoor 1 klacht per jaar.  
 
We hebben wel ideeën en suggesties ontvangen van verschillende bronnen zoals sponsors, vrijwil‐
ligers  en  andere  organisaties.  Deze  adviezen  hadden  voornamelijk  betrekking  op  het  Limanja 
2007‐feest, maar ook op de uitvoering van ons werk  in de dorpen. We danken  iedereen voor hun 
bijdragen en Impulsis voor de relaties die zij hebben gelegd tussen ons en andere organisaties met 
gelijkluidende doelstellingen. Door dit netwerk hebben we de aanpak in de dorpen nog effectiever 
kunnen structureren.  
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8 Fondsenwerving 

De donaties die Stichting A.S.A.P. ontvangt zijn afkomstig van: 
• Particulieren 
• Particuliere stichtingen 
• Service Clubs 
• Grote Nederlandse instellingen 
• De verkoop van beelden in Burkin’art 
De  verhouding  tussen  deze  verschillende 
bronnen van inkomen is in de grafiek hierna 
aangegeven. 
 
Fondsen  worden  altijd  aangewend  voor 
projecten.  Wij  kennen  geen  fondsen‐
werving voor de Stichting, maar altijd voor 
een specifiek project.  Eventuele  tekorten 
en  de  overheadkosten  van  de  organisatie 
worden gefinancierd vanuit de opbrengsten 
van de verkoop van bronzen beelden door 
galerie Burkin’art.  

8.1 Eigen fondsenwerving 
In 2007 bedroeg de opbrengst van eigen fondsenwerving € 302.000. Dit is een aanzienlijke stijging 
ten opzichte van voorgaande jaren, mede omdat de waarde van de goederen die met een contai‐
ner verscheept zijn niet begroot was en daarnaast is er extra sponsoring ontvangen. Voor het ko‐
mende jaar voorziet A.S.A.P. een lichte stijging van de opbrengsten. 
  
De belangrijkste fondsenwervingsacties waren:  
• Een mailing, waarin donateurs een bij‐

drage  wordt  gevraagd  voor  een  be‐
paald project. 

• Activiteiten op basisscholen en scholen 
voor middelbaar onderwijs, zoals spon 
‐sorloop,  actiedag  en  de  doorlopende 
collecte voor het lunchprogramma. Be‐
langrijke  bijdragen  worden  geleverd 
door  Basisschool  Binckhorst  St  Jan  in 
Laren,  de  Flevoschool  in  Huizen,  de 
Tweemaster  in Naarden,  Rehoboth  in 
Naarden  en  de  openbare  scholen‐
gemeenschap ’t Atrium te Amersfoort. 

• Deelname aan bedrijfsfeest, zoals en een open dag van Schaap‐Hollander Makelaardij.  
• Ondersteuning van Ellen Mouthaan Makelaardij via een WOZ actie in Naarden 
• Het evenement Limanja met haar sponsors, een veiling van geschonken kunstwerken en de 

verkoop van extra bronzen beelden. 
• Een sponsoractiviteit van het jongerenhuis Harreveld.  
• Een groep Nederlandse zakenmensen die het risico genomen heeft om te investeren in de 

graancoöperatie Opurkina van 20 boeren in Sokourani. 
 
Het meest succesvol is de fondsenwerving via scholen. A.S.A.P. zal dan ook de komende jaren haar 
aandacht op fondsenwerving via dit kanaal versterken. 
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8.2 Particuliere stichtingen 
Op  dit moment  voert  de  Stichting  geen  actief  beleid  om 
fondsen  te  werven  van  andere,  particuliere,  stichtingen. 
Door  onze  communicatie‐uitingen  en  het  relatienetwerk 
komen we in contact met stichtingen waarvan de specifieke 
doelen aansluiten bij de doelstellingen van onze projecten. 
Zo hebben we in 2007 ondersteuning voor een aantal speci‐
fieke projecten ontvangen van de volgende stichtingen: 

 Stichting Liberty 
 Anna Muntz Stichting 
 Fondation A Petits Pas 
 Stichting Lakeland Foundation 
 Childslife 

 
Naast de algemene nieuwsbrief ontvangen particuliere  stichtingen  specifieke  rapporten over de 
projecten die zij ondersteunen. Deze rapporten hebben betrekking op de financiën, de uitvoering 
en de behaalde resultaten. 

8.3 Service Clubs 
In 2007 hebben we presentaties verzorgd voor de Lions club Naarden‐Bussum (de Lindeboom) en 
de Zonta Club  ‘t Gooi. Beide acties  leverden niet alleen fondsen op, maar boden de Stichting de 
gelegenheid om begrip te kweken voor de problemen van de dorpelingen in Burkina Faso. 

8.4 Galerie Burkin’art 
Deze galerie  in Naarden‐Vesting verkoopt bronzen beelden die  in Burkina Faso zijn gemaakt. De 
galerie  is 100% eigendom van Stichting A.S.A.P. en wordt volledig gerund door vrijwilligers. De 
opbrengst van de galerie levert een belangrijke bijdrage aan de middelen van de Stichting.  

 
Galerie Burkin’art heeft drie hoofd doelstellingen: 
1. Het  vergaren  van  fondsen  voor 

Stichting A.S.A.P. door de verkoop 
van  bronzen  beelden.  Uit  de  op‐
brengsten hiervan worden sommi‐
ge  projecten  gesponsord  en  de 
overhead  kosten  van  de Stichting 
betaald. 

2. Het  steunen  van  de  ontwikkeling 
van  kunstenaars  uit  Burkina  Faso 
door hun kunst aan te kopen. 

3. Het  vergroten  van  onze  bekend‐
heid  bij  het  publiek  door  het  be‐
zoek aan de galerie  te stimuleren: 
Meer dan 80% van onze relaties  in 
onze database komt van bezoekers die zich in de galerie registreren. 

 
Zoals we al hebben aangegeven in het hoofdstuk “Toekomstige ontwikkelingen” hoofdstuk 6, zal 
de fysieke winkel van de galerie  in 2008 worden gesloten. De bronzen beelden zullen nog steeds 
verkocht worden via tentoonstellingen op verschillende plaatsen: Het conferentiecentrum  Woud‐
schoten in Zeist, de galerie Bizarts in Bussum en door deelname aan enkele specifieke markten. De 
verkoop via de website www.burkin‐art.com zal ook gewoon doorgaan. 
 
 
 
 
 
 

Bertrand Auger, president-directeur van 
A Petits Pas:
“Soms kan een bepaalde ontmoeting in 
het leven u uitnodigen tot actie, ervoor 
zorgen dat u openstaat voor anderen, 
of dat u bij de hand genomen wordt om 
een gedeelte van de levensweg samen 
af te leggen. Stichting A.S.A.P. doet al 
het bovengenoemde, met een diep 
respect voor de bevolking van Burkina 
Faso, hun tradities, wellevendheid en 
knowhow.
De weg lijkt korter als je samen reist,…. 
dus goede reis!”

Bertrand Auger, president-directeur van 
A Petits Pas:
“Soms kan een bepaalde ontmoeting in 
het leven u uitnodigen tot actie, ervoor 
zorgen dat u openstaat voor anderen, 
of dat u bij de hand genomen wordt om 
een gedeelte van de levensweg samen 
af te leggen. Stichting A.S.A.P. doet al 
het bovengenoemde, met een diep 
respect voor de bevolking van Burkina 
Faso, hun tradities, wellevendheid en 
knowhow.
De weg lijkt korter als je samen reist,…. 
dus goede reis!”
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8.5 MFO’s 
Medefinancieringsorganisaties  (MFO’s) vormen een belangrijke bron van de  financiële middelen 
voor onze Stichting en wij zorgen ervoor dat we aan hun eisen voldoen, wat betreft rapportage en 
communicatie. In 2007 hebben we ondersteuning ontvangen van: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ICCO heeft ons, via Impulsis het meest ondersteuning geboden met een bedrag van € 42.851. Dit 
komt overeen met 50% van de fondsen die nodig waren voor een aantal projecten die in 2007 zijn 
gerealiseerd. 
 
NCDO heeft ons  in 2007 € 25.000 verstrekt, wat neerkomt op ongeveer 50% van de kosten voor 
het bouwen van een school. 
 
Verschillende projecten  zijn door Wilde Ganzen geholpen. Wilde Ganzen verkrijgt  fondsen door 
een bepaalde activiteit te organiseren. Zij houdt hiervan 9% in, ter financiering van de eigen admi‐
nistratiekosten en voegt er vervolgens 70% aan toe. Wilde Ganzen heeft in totaal € 9.328 aan ver‐
schillende projecten bijgedragen. 
 
Aqua4All  heeft  de  Stichting  €  4.350  ter  be‐
schikking gesteld, wat overeenkomt met 50% 
van  de  kosten  van  een  waterput  met  een 
handpomp. De andere helft van de benodigde 
bijdrage  voor  dit  project  komen  van  de  op‐
brengst van de sponsorloop van basisscholen.  
 
We werken nu  8  jaar  samen met  ICCO  en  6 
jaar met NCDO. We zijn trots op deze goede 
en langdurige samenwerking. 
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Kosten als % van eigen fondsenwerving
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8.6 De kosten van fondsenwerving 

8.6.1 Uitgangspunten van de toerekening van kosten aan fondsenwerving 

 
Stichting A.S.A.P. heeft in Nederland geen personeel in dienst. We onderscheiden 4 typen kosten: 
• Kosten gerelateerd aan Burkin’art 
• Kosten die betrekking hebben op fondsenwerving 
• Kosten gerelateerd aan subsidies 
• Implementatiekosten van projecten 
 
Kosten  die  rechtstreeks  gekoppeld 
kunnen  worden  aan  een  van  de 
bovengenoemde activiteiten, worden aan 
die  activiteit  toegeschreven.  Zo  worden 
de  transportkosten  voor  de  beelden 
gekoppeld  aan  Burkin’art,  terwijl  de 
kosten  die  gemaakt  zijn  voor  het 
verschepen  van  de  container  aan 
implementatiekosten  worden  toegewe‐
zen. 
Kosten die minder goed aan een bepaalde 
categorie  kunnen worden  toegeschreven 
(telefoonkosten,  kantoorkosten,  kosten 
van  correspondentie  en  dergelijke) 
worden via een verdeelsleutel verdeeld over de 4 hiervoor genoemde categorieën. Deze verdeling 
vindt plaats op basis van ervaring en gezond verstand. 

 
Over 2007 bedroegen de kosten van eigen  fondsenwerving € 9.854. A.S.A.P. werkt eraan om de 
fondsenwervingsactiviteiten zo effectief mogelijk uit te voeren. De effectiviteit kan het beste uit‐
gedrukt worden in het percentage kosten ten opzichte van de baten. Over de afgelopen 3 jaar is de 
effectiviteit sterk verbeterd, zoals de grafiek hierboven duidelijk aangeeft. A.S.A.P. blijft voortdu‐
rend aandacht besteden aan deze effectiviteit en beheersing van de wervingskosten. 
 
De kosten van  fondsenwerving  liggen  ruimschoots onder de eis van 25% die het CBF keurmerk 
vereist. Het bestuur acht een percentage van maximaal 5% wenselijk. 

8.7 Analyse van de fondsenwerving 
De fondsenwervingsacties in 2007 zijn erg succesvol gebleken. 
 
De efficiëntie van de fondsenwerving wordt niet alleen bepaald door de omvang van de financiële 
opbrengsten, maar ook door de mate waarin de  actie de deelnemers  inzicht heeft  verschaft  in 
ontwikkelingswerk en hoe geld en tijd effectief geïnvesteerd worden. 
 
De twee meest effectieve fondsenwervingsactiviteiten van 2007 waren: 
 De schoolactiviteiten, met een minimale investering, een behoorlijke financiële opbrengst en 

een sterke impact op de deelnemers 
 De  rapportages  die  aan  privé  stichtingen  en  grote  Nederlandse  organisaties  worden  aan‐

geboden, waardoor de stichting additionele financiering voor projecten ontvangt 
 
De twee minder effectieve activiteiten van 2007 waren: 
 Het Limanja festival heeft, in relatie tot de geïnvesteerde inspanning, niet bijzonder veel fond‐

sen opgeleverd. Het heeft echter wel een sterke impact gehad op onze vaste contacten en de 
inwoners van Naarden. Door deze actie is ook het aantal relaties met het bedrijfsleven toege‐
nomen. 
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 Het verzenden van mailings naar onze vaste contacten  is nodig, maar, omdat we maar één 
keer per  jaar om een bijdrage vragen,  is het niet de meest efficiënte wijze van  fondsenwer‐
ving. 
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Deel 2. Financieel jaarverslag 

9 Jaarrekening 2007 

9.1 Vermogensopstelling per 31 december 2007 
ACTIVA

VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa

Micro kredieten direct in gebruik voor doelstelling 62.393 81.591

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Direct beschikbaar voor de doelstelling 26.404 32.100

Vorderingen en overlopende activa 665 26.287

Liquide middelen 50.976 81.045

140.438 221.023

PASSIVA

Besteedbaar vermogen  

Continuïteitsreserve 38.712 36.570

Vastgelegd vermogen

Fonds activa doelstelling 88.797 113.691

127.509 150.261

Voorzieningen

Projecten volgend jaar 0 45.822

Lunchprogramma volgend jaar 0 2.592

0 48.414

Langlopende schulden

Certificaten Fred 0 5.275

Kortlopende schulden

Te betalen kosten 6.561 9.128

Te betalen omzetbelasting 3.700 6.504

Overlopende passiva 2.668 1.441
 12.929 17.073

140.438 221.023

 31 december 2007  31 december 2006
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9.2 Categoriale exploitatierekening 2007  

9.2.1 Fondsenwerving 

  

2007 2007 2006

Realisatie Begroting Realisatie

€ € €

Baten eigen fondsenwerving

Lunchprogramma 18.368 22.000 16.851

Overige donaties en giften 264.835 298.166 193.513

Donaties in natura 18.778

Donaties vooruitontvangen -27.822

301.981 320.166 182.542

Kosten eigen fondsenwerving

Directe wervingskosten 9.854 15.655 3.653

9.854 15.655 3.653

(in % van baten eigen fondsenwerving) 3,3% 4,9% 2,0%

Netto baten 292.127 304.511 178.889

Resultaat verkoop artikelen (Burkin'art)

Opbrengst 86.269 60.000 99.611

Kostprijs 53.221 30.000 43.712

Directe uitvoeringskosten 14.063 18.205 23.437

18.985 11.795 32.462

Totaal baten eigen fondsenwerving 311.111 316.306 211.351

Subsidies overheden en anderen

Subsidie opbrengsten 42.851 83.328 75.523

Directe wervingskosten 5.362 3.085 1.594

37.489 80.243 73.929

Overige baten en lasten 0 0 1.003

Totaal beschikbaar voor doelstelling 348.600 396.549 286.283    
 



Pagina   49 

9.2.2 Bestedingen per categorie 

 

2007 2007 2006

Realisatie Begroting Realisatie

€ € €

Projecten (*)

Directe kosten 338.223 370.098 235.692

Uitvoeringskosten in Nederland 5.994 2.955 4.912

Uitvoeringskosten ter plaatse 27.135 23.496 23.269

371.352 396.549 263.873

Totaal besteed aan doelstelling 371.352 396.549 263.873

OVERSCHOT / TEKORT -22.752 0 22.410

Overschot / tekort is onttrokken toegevoegd aan:

Fonds activa doelstelling -24.894 0 15.160

Vrij besteedbaar vermogen 2.142 7.250

* In het verslagjaar zijn de projecten in Burkina Faso verder onderscheiden in structurele projecten,

infrastructurele projecten, economische projecten en opleiding/coaching. 

Voor deze verdere verdeling wordt verwezen naar de toelichting.  
 



Pagina   50 

9.3 Toelichting op de vermogensopstelling per 31 december 2007 

9.3.1 Waarderingsgrondslagen 

 

Algemeen

De jaarrekening is conform de Richtlijn Fondsenwervende instellingen ingericht en opgesteld.

Alle bedragen zijn in gehele euro's.

Alle transacties in CFA zijn omgerekend tegen een vaste wisselkoers.

Er is derhalve geen sprake van valuta resultaten.

Waarderingsgrondslagen voor de vermogensopstelling

Financiële vaste activa

De onder de financiële vaste activa opgenomen microkredieten worden gewaardeerd op basis

van historisiche kostprijs onder aftrek van de reeds gepleegde aflossingen.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd op basis van historische kostprijs onder aftrek van een

voorziening voor incourantheid.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk

geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Liquide middelen en kortlopende schulden

Liquide middelen en kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Ten aanzien van de posten begrepen in het resultaat geldt dat baten slechts zijn genomen

indien en voor zover deze in het boekjaar zijn verwerenlijkt en dat met lasten is rekening

gehouden die hun oorsprong vinden voor hey einde van het boekjaar.

De toerekening van de kosten in Nederland naar categorie geschiedt op basis van een

gedetailleerde schatting per kostensoort.  
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9.3.2 Toelichting op de afzonderlijke posten van de vermogensopstelling 

 

2007 2006

€ €

Microkredieten

Boekwaarde per 1 januari 81.591

bij: verstrekte leningen 38.706

af: aflossingen 38.866

af: bijzondere afboekingen 19.791
Boekwaarde per 31 december 61.640 81.591

Vanaf 1999 verstrekt de Stichting leningen aan boeren- en vrouwen associaties in Burkina 

Faso. Deze leningen hebben een actieve stimulering van plaatselijke initiatieven tot doel.

Er wordt een marktconforme rente in rekening gebracht die weer ten goed komt aan nieuw

te verstrekken kredieten.

Bijzondere afboekingen betreffen leningen die zijn verstrekt tussen 2000 en 2002, waarbij door

economische problemen het onmogelijk is nog terug te betalen. Er wordt nog wel op deze

leningen incasso gepleegd.

Voorraden

Bronzen beelden 26.404 31.200

Graanmolens 900
26.404 32.100

Een belangrijke bron van inkomsten houdt verband met de verkoop van kunst van plaatselijke

kunstenaars uit Burkina Faso. De hiermee verkregen middelen worden weer aangewend

voor plaatselijke projecten. Daarnaast ontvangen de betreffende kunstenaars hieruit inkom-

sten.

Vorderingen en overlopende activa

Waarborgsom 95 95

Debiteuren 570

Vooruitbetaalde projectkosten 26.192
665 26.287

Liquide middelen

Rabobank 22.029 64.325

Rabobank rendementsrekening 3.780 5.609

Banken in Burkina Faso 22.578 10.184

Kasgeld in Burkina Faso 2.589 927
50.976 81.045

De liquide middelen staan ter vrije beschikking en zijn binnen korte termijn opeisbaar. 
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2007 2006

€ €

Overig besteedbaar vermogen

Vermogen per aanvang boekjaar 36.570 29.320

Resultaat boekjaar 2.142 7.250
Vermogen per 31 december 38.712 36.570

Fonds activa doelstelling

Fonds aanvang boekjaar 113.691 98.531

Bij: dotatie in verband met mutaties activa voor doelstelling 15.160

Af: onttrekking in verband met mutaties activa voor doelstelling 24.894
Vermogen per 31 december 88.797 113.691

In het verslagjaar is de boekwaarde van de bedrijfsmiddelen die direct in gebruik zijn voor de

doelstelling met € 24.894  afgenomen. Hierdoor is ook het fonds activa doelstelling met 

eenzelfde bedrag afgenomen.

Voorzieningen

Projecten volgend jaar 0 45.822

Lunchprogramma volgend jaar 0 2.592
0 48.414

De voorzieningen zijn vanwege het direct aanwenden van de verkregen middelen in 2007

niet meer noodzakelijk gebleken.

Certificaten Fred

Leningen aanvang boekjaar 5.275 5.275

Af aflossing 5.275 0
Stand per ultimo boekjaar 0 5.275

Vanwege de strenge regels t.a.v. uitgifte van kredietcertificaten is besloten de bestaande

certificaten af te lossen en geen nieuwe certificaten uit te geven.

Een deel van de rechthebbenden heeft vervolgens weer het aflossingsbedrag geschonken

aan de Stichting.

Kortlopende schulden

Te betalen accountantskosten 2.425 4.425

Te betalen huisvestingskosten 4.136 4.136

Omzetbelasting 3.700 6.504

Nog niet bestede ontvangsten lunchprogramma 2.667 2.008
12.928 17.073  
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9.4 Toelichting op de exploitatierekening 

9.4.1 Toelichting fondsenwerving 

 

2007 2007 2006

Realisatie Begroting Realisatie

€ € €

Lunchprogramma 18.368 22.000 16.851

De met het lunchprogramma verkregen middelen zijn besteed aan structurele 

projecten.

Donaties in natura 18.778

De donaties in natura betreffen door stichting Childslife verstrekte meubelen, 

medische artikelen en kleding in Burkina Faso ten behoeve van projecten 

van A.S.A.P.

Subsidies 

Subsidies voor projecten 42.851 83.328 75.523

De subsidie betreft Impulsis Icco, deze is in 2007 geheel afgewikkeld.
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9.4.2 Toelichting per kostensoort 

2007 2007 2006

Realisatie Begroting Realisatie

€ € €

Huur 17.217         17.000 16.544

Overige huisvestingskosten 60                500 58

Portikosten 1.906           3.000 1.519

Telefoon/fax- en internetkosten 1.978           1.200 2.808

Reclame en advertenties 684              8.000 1.104

Reis- en verblijfkosten 8.571           8.380 8.544

Representatiekosten 118              3.817 190

Overige bestuurskosten 359              352

Kantoorkosten 4.959           6.952 4.118

Contributies en abonnementen 1.778           800 1.331

Verzekeringen 677              500 967

Accountantskosten 5.306           1.800 5.600

Consulting kosten 3.045           800 154

Bankkosten 2.052           850 2.117

Overige kosten 4.623           916 3.858

Salariskosten (in Burkina Faso) 9.076           11.366 7.601

62.409         65.881     56.865     

In Nederland 35.274 33.596

In Burkina Faso 27.135 23.269

62.409 56.865
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9.4.3 Toelichting projectlasten 

 

2007 2007 2006

Realisatie Begroting Realisatie

€ € €

Structurele projecten

Directe kosten 49.402 370.098 235.692

Uitvoeringskosten in Nederland 875 2.955 4.912

Uitvoeringskosten ter plaatse 3.963 23.496 23.269

54.241 396.549 263.873

Infrastructurele projecten

Directe kosten 229.848

Uitvoeringskosten ter plaatse 4.073

Uitvoeringskosten in Nederland 18.440

252.361 0 0

Economische projecten

Directe kosten 33.519

Uitvoeringskosten ter plaatse 594

Uitvoeringskosten in Nederland 2.689

36.802 0 0

Opleiding /coaching

Directe kosten 25.454

Uitvoeringskosten ter plaatse 451

Uitvoeringskosten in Nederland 2.042

27.947 0 0

Totaal projecten

Directe kosten 338.223

Uitvoeringskosten ter plaatse 5.994

Uitvoeringskosten in Nederland 27.135
371.352 0 0  
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9.5 Verschillenanalyse 
 

Besteedbaar vermogen

Het besteedbaar vermogen is nagenoeg constant gebleven. 

Per saldo is het tekort in de exploitatie nagenoeg geheel gecompenseerd door de afname van het

vastgelegd vermogen.

Vastgelegd vermogen

Door aflossing en afwaardering van met name de microkredieten is het fonds activa doelstelling

gedaald van 113.691 naar 88.797.

Baten eigen fondsenwerving

De baten eigen fondsenwerving zijn € 5.195 lager dan geraamd. Uit nadere analyse blijkt dat een

verlaging van de baten eigen fondsenwerving grotendeels wordt gecompenseerd door lagere 

wervingskosten.

De opbrengsten Burkin'art zijn hoger door een hogere omzet, hetgeen deels wordt gecompenseerd

door een ongunstiger marge.

Subsidies overheden

In 2007 is één omvangrijke subsidie toegekend, in de voorgaande jaren waren dat er meer.

Hierdoor is de opbrengst inzake deze categorie fors lager dan geraamd.

Uitvoeringskosten

Bewust heeft A.S.A.P. gekozen voor een beperkte organisatie in Nederland en een omvangrijker

organisatie in Burkina Faso. De organisatie in Burkina Faso houdt zich bezig met de distributie

van de in Nederland verkregen gelden. De uitvoeringskosten in Nederland en in Burkina Faso zij 

in beperkte mate gestegen. Met name de consultingkosten veroorzaken het verschil.

Totaal besteed aan de doelstelling

Uiteindelijk is er ongeveer 25.000 euro minder besteed aan projecten. Dit wordt veroorzaakt door-

dat met name de subsidie-opbrengsten lager waren en dus niet konden worden aangewend voor

projecten.  
 



9.6 Verdeling kosten op basis van verdeelsleutels per kostensoort  

9.6.1 Totaal en Nederland in detail 

100% 15% 68% 10% 8%
              Verdeling kosten in Nederland naar:         Verdeling Uitvoeringskosten in Nederland naar:

Totaal in Waarvan Waarvan Fondswrv. Burkin'art Fondswrv. uitvoering Structurele Infrastr. Economische Opleiding/

jaarrekening in Nederland in BF donation subsidies in NL projecten projecten projecten coaching

Huur 17.217            17.044            173             5.113              8.522              2.557           852           124                 579             84                     64                  

Overige huisvestingskosten 60                   60                   -                 18                   30                   9                  3               0                     2                 0                       0                    

Portikosten 1.906              1.904              2                 666                 857                 95                286           42                   194             28                     21                  

Telefoon/fax- en internetkosten 1.978              1.369              609             205                 205                 205              753           110                 512             75                     57                  

Reclame en advertenties 684                 684                 -                 239                 445                 -                   -                -                      -                 -                        -                     

Reis- en verblijfkosten 8.571              332                 8.239          17                   66                   -                   249           36                   169             25                     19                  

Representatiekosten 118                 20                   98               5                     5                     5                  5               1                     3                 0                       0                    

Overige bestuurskosten 359                 133                 226             33                   33                   33                33             5                     23               3                       3                    

Kantoorkosten 4.959              3.645              1.314          1.094              1.276              182              1.094        160                 743             108                   82                  

Contributies en abonnementen 1.778              1.739              39               435                 435                 435              435           64                   295             43                     33                  

Verzekeringen 677                 376                 301             188                 132                 -                   56             8                     38               6                       4                    

Accountantskosten 5.306              5.306              -                 1.592              1.061              1.592           1.061        155                 721             105                   80                  

Consulting kosten 3.045              -                      3.045          -                      -                      -                   -                -                      -                 -                        -                     

Bankkosten 2.052              1.661              391             249                 997                 249              166           24                   113             16                     13                  

Overige uitvoeringskosten 4.623              1.001              3.622          -                      -                      -                   1.001        146                 680             99                     75                  

Salaris ( Burkina Faso) 9.076              -                      9.076          -                      -                      -                   -                -                      -                 -                        -                     

-                 -                      -                 -                        -                     

Totaal 62.409            35.274            27.135        9.854              14.063            5.362           5.994        875                 4.073          594                   451                 
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9.6.2 Verdeling uitvoeringskosten in Burkina Faso 

 
100% 15% 68% 10% 8%

           Verdeling Uitvoeringskosten in Burkina Faso naar:

osten Structurele Infrastr, Economische Opleiding/

in BF projceten projecten projecten coaching

Huur 173               25                   118             17                   13                   

Overige huisvestingskosten -                   -                      -                 -                      -                      

Portikosten 2                   0                     1                 0                     0                     

Telefoon/fax- en internetkosten 609               89                   414             60                   46                   

Reclame en advertenties -                   -                      -                 -                      -                      

Reis- en verblijfkosten 8.239            1.203              5.599          817                 620                 

Representatiekosten 98                 14                   67               10                   7                     

Overige bestuurskosten 226               33                   153             22                   17                   

Kantoorkosten 1.314            192                 893             130                 99                   

Contributies en abonnementen 39                 6                     26               4                     3                     

Verzekeringen 301               44                   205             30                   23                   

Accountantskosten -                   -                      -                 -                      -                      

Consultingkosten 3.045            445                 2.069          302                 229                 

Bankkosten 391               57                   266             39                   29                   

Overige uitvoeringskosten 3.622            529                 2.462          359                 273                 

Salaris ( Burkina Faso) 9.076            1.326              6.168          899                 683                 

Totaal 27.135 3.963 18.440 2.689 2.042  
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9.7 Accountantsverklaring 
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Deel 3. Bijlagen 

10 Bijzondere projecten 

10.1 Burkinakarité 

 
Een traditionele activiteit van de vrouwen  in de dorpen  in Bur‐
kina Faso is het verwerken van karité (shea) noten tot boter. Dit 
vindt plaats tijdens het droge seizoen. Bukinakarité  is een unie 
van  vrouwenassociaties  van  de  dorpen  Kofila,  Kwekwesso, 
Oualana,  Toungana  en Mogobasso.  Burkinakarité  heeft  twee 
hoofddoelstellingen: 
1. Het verschuiven van de winstmarge die normaal bij de tus‐

senhandel blijft hangen, naar de vrouwen die de karité bo‐
ter produceren. 

2. Vrouwen  een  betere  positie  en  eigenwaarde  geven  door 
het ontwikkelen van hun zakelijke capaciteiten.  

Op  termijn willen we dit model  van  samenwerking gebruiken  voor  andere producten en bevol‐
kingsgroepen. Om deze doelstellingen te realiseren moet de verkoop‐aanpak van de vrouwen ge‐
reorganiseerd worden zodat ze directer toegang hebben tot de exportmarkt. 
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Huidige produktie-keten

Nieuwe produktie-keten

Grotere handelaarGrotere handelaar

Coöperatie van
vrouwenassociaties

Coöperatie van
vrouwenassociaties

Kleine handelaarKleine handelaar
Vrouw dorp 1Vrouw dorp 1

Vrouw dorp 1Vrouw dorp 1

Vrouw dorp 2Vrouw dorp 2

Vrouw dorp 2Vrouw dorp 2

Vrouw dorp 3Vrouw dorp 3

Vrouw dorp 3Vrouw dorp 3

Vrouw dorp 4Vrouw dorp 4

Vrouw dorp 4Vrouw dorp 4

Vrouw dorp 1Vrouw dorp 1

Vrouw dorp 1Vrouw dorp 1

Vrouw dorp 2Vrouw dorp 2

Vrouw dorp 2Vrouw dorp 2

Vrouw dorp 3Vrouw dorp 3

Vrouw dorp 3Vrouw dorp 3

Vrouw dorp 4Vrouw dorp 4

Vrouw dorp 4Vrouw dorp 4

Kleine handelaarKleine handelaar

Kleine handelaarKleine handelaar

Kleine handelaarKleine handelaar

Vrouwenassociatie 1Vrouwenassociatie 1

Vrouwenassociatie 2Vrouwenassociatie 2

Vrouwenassociatie 3Vrouwenassociatie 3
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Vrouwenassociatie 1Vrouwenassociatie 1

Vrouwenassociatie 2Vrouwenassociatie 2

Vrouwenassociatie 3Vrouwenassociatie 3

Vrouwenassociatie 4Vrouwenassociatie 4

verkoopprijs per kg

Verkoopprijs per kg                                             

Cosmetica bedrijvenCosmetica bedrijven

Cosmetica bedrijvenCosmetica bedrijven
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Nadat A.S.A.P. voor dit idee een prijs had gewonnen tijdens de “Bid Challenge” van 2005, hebben 
we vrouwen uit 5 dorpen geholpen met: 
 Het oprichten van Burkinakarité, de coöperatie van de 5 dorpen 
 Het investeren in de mechanisatie van het bewerkingsproces in de dorpen 
 Het investeren in de opleiding van vrouwen, zodat ze hoge kwaliteit karitéboter produceren.  
 Het identificeren en sluiten van een contract met een Europese klant 

Ook is er geïnvesteerd in de training van het management van de unie. 
Hierdoor zijn de eerste resultaten als volgt: 
 Productie van 18.000 kg karité boter door 312 vrouwen 
 Een toename van de jaarlijkse inkomsten uit karitéboter van €10 naar € 45 per vrouw.  
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10.2 Opurkina 
In  2006  heeft  Stichting A.S.A.P.  een  fonds  opgericht, OPURKINA  ge‐
naamd (“opportunity Burkina”), dat  leningen verstrekt aan coöperaties 
van boeren  in Burkina Faso. De doelstelling van het fonds  is meer zelf‐
standigheid voor de boeren door een alternatief te bieden voor het ver‐
bouwen van  katoen.  Door het verbouwen van granen: sorghum, millet 
en mais kunnen ze op dezelfde grond minimaal het dubbele verdienen 
en zijn ze niet afhankelijk van de nationale katoenmonopolist. Met een 
sterke  nadruk  op  een  duurzaam  gebruik  van  de  grond  (onder  andere 
door natuurlijke bemesting) kan hun netto opbrengst in de komende ja‐
ren  zelfs  nog  toenemen.  Voor  meer  informatie  kunt  u  terecht  op 
www.opurkina.org. 
 
 
De eerste financiering van een coöperatie van 20 boeren is uitgevoerd in het dorp Sokourani. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



11 Overzicht realisatie per dorp (per januari 2008) 

  Kinderen 
Dorp  School  Lunchprogramma  Tuin  Fournituren  Boeken  Beurs  Kleuterschool  Bibliotheek  Stroomvoorziening  Uniformen 
Bona  x  x  x  x  x  x    X    X 
Kofila    x  x  x  x  x  x  X  X  X 
Kwekwesso  x  x  x  x  x  x    X    X 
Mogobasso  x  x    x  x  x  x  X  X  X 
Nefrelaye  x  x  x  x  x  x    X    X 
Oualana  x  x  x  x  x  x    X    X 
Sissa  xx  x  x  x  x      X  X  X 
Sokourani  x  x  x  x  x  x    X  X  X 
Toungana  x  x  x  x  x  x    X  X  X 
Fina      x               
Molokadum                     
Yessora  x    x               

                     10            2.082                      8                                                                               29                       2                                  9                                     5                                      2.400 
  Vrouwen  Volwassenen 
Dorp  Molen  Karité coöperatie  Microkrediet  Maison de la Femme  Alfabetisering 
Bona  x        X 
Kofila  x  X  177  X   
Kwekwesso    X                91  X   
Mogobasso  x  X  80  X  X 
Nefrelaye                  330  X  X 
Oualana  x  X   82    X 
Sissa  x     270    X 
Sokourani       100     
Toungana  x  X   84  X  X 
Fina  x         
Molokadum  x         
Yessora  x         

    9      5 dorpen                    1214 vrouwen                               5                                             
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  Gezondheid  Leningen voor boeren 

Dorp  Medisch centrum  Waterput  Grote put  Ossen  Herbicide  Zaden  Zaden machines  Graan coöperatie  Veevokkers 

Bona    1    8    X       
Kofila  x  3  1  29  X  X       
Kwekwesso  x  3    0  X  X       
Mogobasso    2    0  X  X      X 
Nefrelaye    2    0  X  X       
Oualana    2  1  9  X  X       
Sissa  x  2    7  X  X       
Sokourani    1  1  30  X  X  8  X  X 
Toungana    1    7  X  X       
Fina  x  2    27           
Molokadum    1               
Yessora    1    7           

                4                          21                 3                       124         8 
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        Dorpen waar we actief zijn. 



 
In Nederland 

 
Stichting A.S.A.P. 
Turfpoortstraat 15 
1411 ED  Naarden 
 
Tel: 035‐6952878 
Fax: 035‐6944045 
 
info@asap‐foundation.org  
 
www.asap‐foundation.org 
www.burkin‐art.com 
www.burkinakarite.com 
www.opurkina.org 
 
K.v.K. 32067354 
Rabobank 3837.05.967 
 
In Burkina Faso 
 
A.S.A.P. Burkina 
BP 3492 
01 Bobo Dioulasso 
Burkina Faso 
 
Tel: +226 20981114 
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