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STICHTING STEUNFONDS SAHELPROJECTEN1
 

JAARVERSLAG  

over 

2011 en 2012 

 

De “Silure”2, ons baggervaartuig, sinds 2003 werkzaam in Burkina Faso. 
Gebouwd, gedoopt en te water gelaten in 2002 bij Vis Baggerwerken 
Ouderkerk aan den IJssel B.V. met behulp van financiële en/of technische steun 
van Boskalis Oosterwijk B.V., Rijkswaterstaat, de Stichting Imelda en vele 
particuliere donateurs. 

web site:  www.dammetjesburkina.nl 

Facebook:  dammetjesburkina.nl (sinds 26 mei 2012) 

2x dvd:  1. Silure (de realisatie van ons baggerschip) 2001-2002 

2.  Sahelp aan het werk in Burkina Faso 2012-2013  

  (op aanvraag beschikbaar) 

 

                                                           
1
 In Burkina Faso staat onze stichting bekend onder naam (afkorting) Fondation de Projets d’Aides aux projets Sahéliennes 

(F.A.S.). 
2
 Silure: Frans woord voor Meerval. Bron Wikipedia: de meervallen (Siluridae) zijn een familie van vissen uit de 

orde meervalachtigen.  
 

http://www.dammetjesburkina.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vissen_(dieren)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Meervalachtigen
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1. INLEIDING 

Ieder jaar legt onze stichting middels een jaarbrief aan de donateurs een 

verantwoording af over de activiteiten van de afgelopen twaalf maanden. 

Vanaf 2012 willen wij naast de jaarbrief de verantwoording een meer officieel 

karakter geven in de vorm van een jaarverslag.  

Onze activiteiten vinden vanzelfsprekend voor het allerbelangrijkste deel plaats 

in Afrika, het land Burkina Faso.  Oorspronkelijk werkte de stichting ook in 

buurland Mali 

Onze werkzaamheden hebben ook een verschuiving gekend van medische naar 

waterbouwkundige projecten. Dit hangt nauw samen met de beroepsmatige 

achtergrond van de respectievelijke voorzitters van de stichting, Arie Kroon, als 

verpleegkundige  en Huib Povel als waterbouwkundige. Naast een verschuiving 

op het geografische en het vaktechnische gebied is een derde verandering 

kenmerkend, het zwaartepunt in de achterban van de stichting is in Nederland 

van Noord naar Zuidwest verschoven. Wij verheugen ons niettemin nog steeds 

in de belangstelling en de donateurs uit het Noorden van het land. 
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2. SAMENSTELLING STICHTINGSBESTUUR 

 

Voorzitter:  ing. H.J. (Huib) Povel 

Penningmeester: P.P.  (Paul) Boute 

Secretaris:  W.L.F.P. Leijendekkers 

Bestuurslid:  C.J. (Cees) Sibie 

Bestuurslid:  B. (Bert) Kaptein 

Bestuurslid:  A. (Aad) van den Burg (vanaf 2012) 

-------------------------------------------------------------------------- 

Medewerkers:  J. (Joanny) Tougma (Burkina Faso) lokaal vertegenwoordiger 

   M.J. (Maria) Povel-Visser (ondersteuning) 

  

het bestuur in vergadering 

 

Joanny Tougma, onze lokale vertegenwoordiger 
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3. ONZE ACTIVITEITEN IN 2011 en 2012 

ons werkterrein in kaart GLOBAAL: 

 

ons werkterrein in kaart REGIONAAL: 

  

 

Burkina Faso in de Sahelregio (in het hart van deze kaart) 
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De provincies waar wij werkzaam zijn : 

 

  Het gebied met de stuwdammen en de waterreservoirs : 

 

  

De provincies Kouritenga en Gnagna 
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De stichting helpt de lokale bevolking op het gebied van milieuproblematiek in samenhang 

met de watervoorziening in twee provincies: Kouritenga en Gnagna. Ze heeft in 2012 evenals 

in voorgaande jaren samen met de lokale autoriteiten en de bevolking in de gemeente 

Bilanga enkele projecten kunnen realiseren:   

 

 

Touwpomp (foto  1)    

 

In Yougpeongou zijn een waterreservoir en een touwpomp gerealiseerd. Ook hebben 

we er een moestuin aangelegd en een put geslagen.  

Het waterreservoir van Yougpeongou heeft een capaciteit van iets meer dan 6.000 

kubieke meter in het natte seizoen en van 1.000 kubieke meter in het droge seizoen. 

De pomp verschaft de bevolking van Yougpeongou toegang tot drinkbaar water. 

 

Waterreservoir van Yougpeongou (foto 2) 

Provincie Kouritenga 

In 2012 zijn wij in het bijzonder in Baskouré en Andemtenga actief geweest. Wij hebben 

daarnaast gewerkt in de gemeente Koupéla. 
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a. Andemtenga 

In 2012 zijn er waterreservoirs gerealiseerd in Kindi en Goanghin. In Kindi, Koulkianga 

en Kombéolé werden touwpompen geïnstalleerd. In Kombéolé (Andemtenga) werd aan 

twee putten onderhoud gepleegd. 

Het waterreservoir van Kindi (foto 3) heeft een capaciteit van respectievelijk 10.000 

kubieke meter in het natte en 3.000 kubieke meter in het droge seizoen (aan het einde 

van het jaar). 

                                                 
Barrage de Kindi (foto 3) 

De bevolking van de dorpen Kindi, Nioughin en een deel van Sabra-Binatenga heeft zich 

belast met het winnen van grind en stenen om de dam te beschermen. Zij is er massaal 

op uitgetrokken om het daarachter liggende reservoir tot stand te brengen. 

Deze infrastructuur biedt naast werkgelegenheid ook een grote verlichting, want de 

mensen moesten gedurende een bepaalde tijd van het jaar (van maart tot vaak in juni) 

op bepaalde plekken haar water halen uit putten met een diepte van wel 25 tot 30 

meter. 

De waterreservoirs van Kombéolé - Goanghin 

Deze liggen op een afstand van ongeveer 2 km. van elkaar.  

Dit reservoir is gerealiseerd om een goede water infiltratie in de laag en de 

zandblokkade vanuit de beek naar het waterreservoir van Kombéolé mogelijk te 

maken. Deze zandrijke beek verschaft de dorpelingen drinkwater en een drinkplaats 

voor dieren die deze putten bezoeken.  
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.   

5 mei 2012  (foto  4)                                     Touw pomp (foto 5) 

Rekening houdend met de snelle verzanding en de enorme behoefte aan drinkwater wil de 

stichting dit kleine reservoir in 2013 vergroten. 

De touwpomp 

Deze pomp is onze eerste maatwerk pomp van gegalvaniseerd ijzer. Zij is ontworpen om 

bovenop putten te worden geplaats (zie foto 6). 

Deze pomp, met twee handgrepen,  stelt de mensen in staat om op eenvoudige wijze diep 

water te putten.  

De stichting realiseert een touw pomp bij de school van Birghin in deze gemeente. De school 

die bijna tien jaar bestaat heeft een probleem met de bereikbaarheid van drinkwater. Deze 

pomp biedt de leerlingen en de omgeving een drinkwatervoorziening. Omdat leerlingen in 

de pauzes meer dan twee kilometer moesten lopen om drinkwater te krijgen, gaf dit veel 

hinder (vertraging) bij het onderwijs (foto 8). 

II Koupéla 

Koupéla maakt deel uit van de regio waarin onze stichting werkzaam is. 

De chef van de regio, de heer Naba Yemdé heeft steun gehad bij de totstandkoming van een 

touw pomp bij zijn oude putten, die nog uit de tijd van de onafhankelijkheidstrijd dateren. 

Deze pomp stelt hem in staat een moestuin te onderhouden op zijn erf. 
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Touw pomp Koulkianga  (foto 6)  22 mei 2012 (foto 7)   

De stichting vindt het belangrijk de bevolking van het dorp Tibin in de regio Koupéla te 

steunen. Gegeven de grote schaarste aan water in Koupéla heeft het dorp Tibin steun 

gekregen voor de realisatie van deze pomp en daarmee een duurzame toegang tot 

drinkwater verschaft. 

De stichting zal daar werkzaam blijven. In 2013 wil zij tien tot twintig touwpompe en twee 

waterreservoirs tot stand brengen in de gemeenten Andemtenga, Baskouré, Bilanga, Yago 

enz. 

.   

(foto 8)   

In Nederland houdt de stichting zich bezig met fondsenwerving, kennisvergaring, publicaties 

en bestuurstaken en ondersteuning van het veldwerk. 
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Financiën 2011 

Balans per begin en eind van het boekjaar, alsmede de exploitatierekening 

(Lasten en Baten) en een toelichting. 

 

Wij onderscheiden twee financiële administraties: die in Nederland en die in 

Burkina Faso. In Nederland wordt deze gevoerd door de penningmeester van 

de stichting en in Burkina Faso in hoofdzaak via OCADES en die van onze 

mensen  in het veld i.c. de voorzitter en onze assistent Joanny Tougma. Ieder 

jaar wordt door zowel OCADES als door de voorzitter en de assistent 

gedocumenteerd verslag gedaan van de ontvangsten en uitgaven. Van de 

administratie door OCADES ontvangen wij een gebonden verslag met borderel 

en kopieën van alle nota’s.  
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De administratie door de anderen wordt bijgehouden in de vorm van 

veldaantekeningen en eveneens kopieën van alle nota’s .  De penningmeester 

ontvangt deze verantwoordingen steeds na afloop van het desbetreffende 

kalenderjaar na terugkomst van de voorzitter in Nederland (eind februari/begin 

maart). Het boekjaar is in beide gevallen gelijk aan het kalenderjaar. Omdat  de 

belangrijk(st)e uitgaven worden gedaan in de periode dat de voorzitter in 

Burkina verblijft (de 2 à 3 maandelijkse werkperiode van december tot en met 

februari/maart) zijn de inkomsten en uitgaven per kalenderjaar van de Stichting 

in Nederland verschillend van die in Burkina Faso. Gedeeltelijk zijn ook werken 

uitgevoerd op basis van giften ontvangen van onze donateurs via Wilde 

Ganzen. Deze laatste heeft dan de gelden overgemaakt aan Ocades. Hoewel 

elke Euro wordt verantwoord, wordt er uiteindelijk meer uitgegeven dan door 

de Stichting zelf ontvangen. Dat komt enerzijds door de Wilde Ganzen –giften 

(die door deze worden verhoogd met een opslag) en anderzijds omdat onze 

voorzitter en diens echtgenote ook uit privé-middelen nog in het werk 

investeren. 

2011 werd ondanks de giften ingeteerd op het vermogen, omdat de 

bestedingen groter waren dan de inkomsten. Wanneer we er van uitgaan dat 

reis- en transportkosten onlosmakelijk deel uitmaken van onze 

werkzaamheden dan kunnen we stellen dat slechts een zeer gering deel van 

onze inkomsten werd besteed aan (overhead) administratieve zaken (zoals 

bankkosten en de kosten van onze jaarlijkse brief aan donateurs). De 

transportkosten bestaan uit containerruimte, opslag en vervoer over zee van 

materialen, zoals buizen, geotextiel e.d. vanuit Nederland naar Burkina Faso 

(via zeehavens in Ivoorkust en Ghana en verder over land). De reiskosten 

betreffen het vliegticket van Mevrouw Povel- Visser, die overigens zelf door 

een gelijke gift van het echtpaar Povel- Visser aan de stichting worden gedekt. 

De kosten van het vliegticket van de heer Povel werden tot de missie 

2012/2013 betaald door PUM te Den Haag (Netherlands Senior Experts). De 

echte overhead kosten van de stichting bedragen derhalve materieel minder 

dan 2%  van al onze inkomsten, m.a.w. een efficiencygraad van meer dan 98% ! 

In Burkina onderhouden wij als stichting een rekening courant aan bij OCADES, 

alsmede bij de Bank of Africa.  
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Ocades Totalen       

       

In        

FCFA       

       

       

       

    BEGINSALDO BIJ AF EINDSALDO   

1-1-2010 31-12-2010 4.490.696,00  7.529.048,00  -7.762.479,00  4.257.265,00  100% via Wilde Ganzen 

1-1-2011 31-12-2011 4.257.265,00  14.431.054,00  -5.956.274,00  12.732.045,00  100% via eigen stichting 

1-1-2012 31-12-2012 12.732.045,00  0,00  -11.911.815,00  820.230,00    

       

 
 
      

       

In        

EUR  BEGINSALDO BIJ AF EINDSALDO  

       

       

1-1-2010 31-12-2010 6.845,57  11.442,32  -11.833,05  6.489,73  100% via Wilde Ganzen 

1-1-2011 31-12-2011 6.489,73  21.931,69  -9.079,69  19.408,61  100% via eigen stichting 

1-1-2012 31-12-2012 19.408,61  0,00  -18.158,25  1.250,35    

       

       

       

 
gehanteerde omrekeningskoers 1 euro = 656 fcfa 
(afgerond).    
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Overzicht uitgaven en ontvangsten 2012 in Burkina verantwoord door onze lokale administrateur 

OCADES in Koupéla. (De borderellen maken deel uit van de voornoemde gebonden verslagen. 
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De lokale kosten zijn de kosten verbonden aan de werkzaamheden van onze 

projecten gedurende de periode december – maart dat Huib en Maria (Mies) 

Povel- Visser in Burkina zijn. Zij plannen hun verblijf in die periode omdat de 

temperatuur  dan op zijn koelst is en ruim buiten de natte periode valt. In die 

periode kunnen de dammen worden gebouwd en kan Huib toezicht houden op 

de uitvoering ervan. In de negen maanden dat Huib niet in Burkina is, houdt 

Joanny Tougma toezicht op de werken. Hij voert met behulp van ingehuurde 

krachten onderhoudswerkzaamheden uit.  

De dammen en alle projecten worden uitgevoerd met lokale arbeidskrachten, 

die hiervoor een salaris ontvangen. Hierdoor voorzien wij naast infrastructurele 

werken ook in werkgelegenheid en ondersteunen wij dus op meerdere 

manieren de lokale economie. Joanny ontvangt een salaris gedurende het 

gehele jaar.  

Onze voorzitter en zijn echtgenote voeren hun werkzaamheden uit op Pro Deo 

basis, derhalve zonder enige vergoeding. Sterker nog, zoals gezegd, leggen zij 

ook nog uit eigen middelen gelden bij. 
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Financiën 2012 

Balans per begin en eind van het boekjaar, alsmede 

 

de exploitatierekening (Lasten en Baten). 
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Overzicht uitgaven en ontvangsten 2012 in Burkina verantwoord door onze lokale administrateur 

OCADES in Koupéla. 
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Veldaantekeningen uitgaven H.J.  Povel 2012

 

Controle Jaarstukken:  

Onze financiële jaarstukken 2011 en 2012  (Nederlandse) zijn gecontroleerd en akkoord bevonden 

door een kascontrolecommie bestaande uit de mevrouw C. Spaans en mevrouw K.C. Hemminga 

(Schiedam).  De jaarstukken en de door de commissie ondertekende verklaringen berusten in ons 

archief en zijn  op verzoek beschikbaar om in te zien. 
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ANBI beschikking
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Statuten van de Stichting
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26 

 

 

 

 



 
27 

 

Jaarbrief 2010-2011  (nieuwsbrief) aan de donateurs: 
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Jaarbrief aan de donateurs (nieuwsbrief)  2011-2012
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Jaarbrief 2012 (nieuwsbrief) aan de donateurs:
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N.B.  17 april 2013 is 17 april 2012. Begin april 2013 werd in Den Haag op de Internationale School een nieuwe 

bijeenkomst gehouden, waar ook zeer geslaagde presentaties en oplossingen werden geboden voor door ons 

aangedragen projecten en vraagstukken op het gebied van waterbeheer (zie hiervoor ons verslag op onze Face 

Book pagina: dammetjesburkina.nl). 
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Een interview in het Blad Ode van oktober 2011 

met Sahelp-voorzitter Huib Povel
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Onze Partners aan wie wij veel dank zijn verschuldigd voor hun steun: 

OCADES Koupéla, Burkina Faso 

Platform Burkina Faso (Nederland) 

Wilde Ganzen 

IMPULSIS 

NCDO 

World School Gouda 

SVIK Dirksland 

Tele-vie-deo 

Al onze donateurs (particulieren, bedrijven en instituties)! 

Onze DVD’s / Ons werk in beeld en geluid: (op aanvraag verkijgbaar) 

 10 minuten

22 minuten 

Op de foto: Maria (Mies) Povel-Visser en een lokaal dorpshoofd bij de opening van een nieuwe dam 
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Contacten: 

Voorzitter en Coördinator Veldwerk Afrika 

Huib Povel 

Punter 37 

3123 BM  SCHIEDAM 

hjpovel@hotmail.com 

010-4702890 

06-36094895 

 

Penningmeester: 

Paul Boute 

Calspad 20 

3066 TK  ROTTERDAM 

paulp.boute@kpnmail.nl  (e-mailadres online.nl is niet langer van toepassing) 

010-4200549 

06-28200809 

 

 

 

Eindredactie Jaarverslag 2011-2012 : P.P. Boute/H.J. Povel   31 juli 2013 

mailto:hjpovel@hotmail.com
mailto:paulp.boute@kpnmail.nl

