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Algemene Gegevens 

 

1. Naam en adres organisatie  : Stichting Kinderhulp Burkina Faso 

  Brugstraat 8 

  6041 ER Roermond 

 

2. Jaar van oprichting   : 1998 

 

3. Stichtingsdatum   : 21.05.2002 

 

4. Kamer van Koophandel  : nr. 12047763 

 

5. Website    : www.kinderhulpbf.nl 

 

6. Gegevens contactpersoon  : Margot Boumans-Puts 

  Tel: 06.114 112 11           

  Email: secretaris@kinderhulpbf.nl 

 

7. Bankgegevens    : IBAN NL80INGB066.34.38.519 

  t.n.v. Stichting Kinderhulp Burkina Faso te  

             Roermond 

 

8. Partnerorganisatie in Burkina Faso : Association Béog Koamba’,  

  B.P. 173 

  Kaya, Burkina Faso, West Afrika 

 

 

 

 



1. Introductie 
 

De Stichting Kinderhulp Burkina Faso is een groep van vrijwilligers die zich ten doel 

hebben gesteld het tot stand brengen van duurzame verbeteringen in de kwaliteit van 

het leven van kinderen in Burkina Faso, en voorts al hetgeen met een en ander 

rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 

ruimste in van het woord. 

De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door al hetgeen zij onderneemt te 

doen met het oog op kinderen. De aanpak is kleinschalig en gericht op het leven van 

alledag. 

Vanaf 1998 ondersteunen wij ontwikkelingsprojecten in Burkina Faso. In 2002 is de 

Stichting Kinderhulp Burkina Faso opgericht. 

 

De Stichting Kinderhulp Burkina Faso werft in Nederland fondsen om in 

samenwerking met Association ‘Béog Koamba’ ontwikkelingsprojecten te realiseren. 

Direct of indirect dragen de projecten bij aan het behalen van de millenniumdoelen 

van de Verenigde Naties.  

Voor meer informatie: www.ncdo.nl en www.millenniumdoelen.nl 

 

 

 

 

2. Visie en Missie 
 

De visie van de Stichting Kinderhulp Burkina Faso is gebaseerd op solidariteit met 

mensen in ontwikkelingslanden en de internationaal erkende mensenrechten waarin is 

vastgelegd dat ieder mens recht heeft op vrede, veiligheid en bestaanszekerheid. 

De Stichting Kinderhulp Burkina Faso wil een steentje bijdragen om de 

levensomstandigheden van de plattelandsbevolking te verbeteren door hen te 

ondersteunen in het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en competenties om zo hun 

eigen bestaanszekerheid te kunnen realiseren. 

 

Een project moet iets verbeteren. Bij ontwikkelingsprojecten gaat het om het belang 

van de bevolking. Zij moeten zelf ook dit belang zien, een eigen bijdrage leveren en 

hun verantwoordelijkheden hiervoor dragen. 

 

In Nederland dragen wij onze missie uit door het geven van voorlichting, waaronder 

dvd presentaties voor serviceclubs, gastlessen op scholen, informatiestands tijdens 

markten/braderieën. 

 

Het tegengaan van vooroordelen over Afrika en ontwikkelingssamenwerking is een 

belangrijk onderdeel. 

Onze bekendheid met de situatie in Burkina Faso en de ervaring opgedaan uit onze 

eigen projecten worden als voorbeeld gebruikt. 

Door de voorlichtingsactiviteiten proberen we voldoende steun te krijgen om de 

projecten in Burkina Faso te kunnen blijven financieren. 

 

 

 

http://www.ncdo.nl/
http://www.millenniumdoelen.nl/


4. Doelen en beleid 2016-2020 
 

De doelen van de Stichting Kinderhulp Burkina Faso zijn:  

 

a. De uitvoering van ontwikkelingsprojecten in het dorpje Namsigui 

 

De belangrijkste doelstelling is hier de continuïteit van de Kleuterschool te 

waarborgen. Ook zullen de kinderen die momenteel met financiële 

ondersteuning van de Stichting de lagere school of het voortgezet onderwijs 

bezoeken deze moeten kunnen afmaken.  

 

b. De exploitatie van het Centrum voor straatkinderen ‘Béog Koamba’ in de stad 

Kaya 

 

De doelstelling hier is de continuïteit van het Centrum voor straatkinderen te 

waarborgen. De exploitatiekosten komen voor de volle 100% vanuit 

Nederland. Er wordt momenteel gekeken naar de mogelijkheid van overname 

van het Centrum door het Ministerie van Sociale Zaken in Burkina Faso. Dit 

alleen voor het geval dat de Stichting de exploitatiekosten niet meer kan 

voldoen of indien de Stichting niet meer zou bestaan. De toekomst van de 

kinderen moet immers gegarandeerd blijven. 

 

c. Horeca project als praktijkopleiding 

 

Ook zal het laatst nieuwe project (praktijk opleiding horeca) gecontinueerd 

moeten worden. Dit is in het centrum van Kaya gelegen en wij willen dat het 

project zelfvoorzienend wordt. 

 

d. Bouw van een Lyceum in het dorp Namsigui 

 

Door financiële ondersteuning van Progressio (Adventaktie), Den Haag 

zullen wij de opstart maken voor de bouw van een Lyceum met 4 lokalen in 

het dorpje Namsigui. Ook zal er een pomp geslagen worden, diverse 

lerarenwoningen gebouwd worden en een aantal andere gebouwen zoals een 

hangar, een bibliotheek, etc 

Het betreft een 3 jarig project. De exploitatie valt in handen van het Katholieke 

Onderwijs te Kaya. 

 

 

 Contacten met professionele organisaties 

 

In Nederland werd de Stichting Kinderhulp Burkina Faso enkele jaren  

ondersteund door het N.C.D.O.  Deze ondersteuning betrof de kleinschalige  

  projecten in het dorpje Namsigui. 

  Voor de bouw en inrichting van het Centrum voor straatkinderen in de stad 

                       Kaya hebben wij ondersteuning mogen ontvangen van het NCDO en Wilde  

            Ganzen. 

                       Het project lyceum is gefinancierd door Progressio, Den Haag 

                       (Adventaktie). 

 



 Burkina Faso Platform 

 

  De Stichting Kinderhulp Burkina Faso staat ingeschreven bij het Burkina Faso 

  Platform.  

 

 Donateurs en sponsors 

   

  De Stichting KHBF heeft momenteel een bestand van ca. 650 adressen  

van donateurs, sponsors en overige belangstellenden uit het gehele land.  

Inwoners van Roermond vormen hier een groot deel van.  

   

 

 

  

 

5. Reeds gerealiseerde projecten in Namsigui en Kaya 
 

a. Aanleg van latrines bij de familie-compounds 

b. Aanleg van compostgaten bij de familie-compounds 

c. Distributie van klamboes tegen een zeer lage prijs 

d. Vaccinaties tegen meningitis 

e. Voorlichtingsbijeenkomsten organiseren over Aids, familieplanning, 

gedwongen huwelijken, besnijdenissen, etc 

f. Financiële ondersteuning aan zieken en gehandicapten 

g. Aanleg van verbeterde kookplaatsen in de familie-compounds 

h. De bouw van een Centrum voor ondervoede kinderen 

i. De bouw en exploitatie van een kleuterschool 

j. De bouw van een franco-arabische school (2 klassen) 

k. De bouw van een lerarenwoning voor de kleuterschool 

l. De bouw van een lerarenwoning voor de lagere school 

m. Renovatie van de kraamkliniek 

n. Renovatie van de verpleegpost 

o. De bouw van wc’s op het terrein van de gezondheid 

p. De bouw van 3 ziekenhuiskamers 

q. De bouw van een verplegerwoning 

r. De bouw van een abattoir 

s. De bouw van een magazijn voor de stichting 

t. De bouw van een magazijn voor de gezondheidszorg 

u. Distributie van ezels met ploegen tegen een kleine vergoeding 

v. Distributie van geiten 

w. Verstrekken van microkrediet 

x. Financiële hulp voor 50 kinderen die de lagere school bezoeken 

y. Financiële hulp voor 10 kinderen die het lyceum in de stad Kaya bezoeken 

z. Aanleg van waterpompen 

aa. Installatie van waterfilterinstallaties op zonne-energie 

bb. Installatie van zonne-energie op diverse openbare gebouwen 

cc. Aankoop van metalen tafels voor de slagers op de markt 

dd. Vuilnisbakken in het dorp 

ee. De bouw van een alfabetiseringscentrum 

ff. Distributie van jonge bomen aan vrouwen 



gg. Distributie van kippen aan vrouwen 

hh. Bouw en exploitatie van een Centrum voor straatkinderen in de stad Kaya 

-  Bouw van een lyceum in Namsigui met daar omheen gelegen gebouwen, 

      zoals een hangar, 4 lerarenwoningen, een bibliotheek en een vergaderruimte. 

ii. Bouw van een Auberge incl. Restaurant/Kiosk  als horeca opleidingsprojekt 

voor jongeren uit het Centrum voor straatkinderen. 

  

 

6. Financien 

 
Begroting 2016-2020 

Voor onderstaande activiteiten is minimaal geld nodig 

 

1. Centrum voor straatkinderen te Kaya 

Exploitatiekosten 2016-2017 

                             2017-2018 

                             2018-2019 

                             2019-2020 

        

   E      48.000,00 

   E      48.000,00 

   E      48.000,00 

   E      48.000,00 

2. Kleuterschool Namsigui 

Exploitatiekosten 2016-2017 

                             2017-2018 

                             2018-2019 

                             2019-2020 

 

   E        4.500,00 

   E        4.500,00 

   E        4.500,00 

   E        5.000,00 

3.  Salarissen Kaya 4 jaar x E 3.000,00    E      12.000,00 

4.  Kinderen naar de lagere school in Namsigui 

 30 x E 25,00 x 4 jaar  

 

  E        3.000,00 

      5.    Kinderen naar het Lyceum in Kaya 

             50x E 125,00 x 4 jaar 

   

  E      25.000,00 

5. Diverse kleinschalige projecten in Namsigui 4 jaar x 

E 10.000,00 

  E      40.000,00 

      7.    Voorlichtingsprojecten in Nederland  4 jaar x E 750,00   E        3.000,00 

9. Kosten Stg. Kinderhulp Burkina Faso 4  jaar x  

E 14.000,00 

  E      56.000,00    

10. Horecaproject 4 jaar x E 5.000,00/1 jaar x E 5.000,00    E     20.000,00 

       Totaal    E   369.500,00 

 

  

 

7. Dekkingsplan 
 

De financiering van de salarissen van het Centrum voor ondervoede kinderen en de 

kosten voor de exploitatie van het Centrum voor straatkinderen worden gedekt door 

eigen fondsenwerving, sponsoring van bedrijven, fondsen, scholen en serviceclubs.  

 

Voor de exploitatie van de kleuterschool hebben wij een particulier bereidt gevonden 

deze kosten voor de nog komende 6 jaar op zich te nemen. 

 



Het scholierenproject wordt volledig betaald door bijdragen van ‘adoptieouders’ die 

een eigen scholier sponsoren elk schooljaar weer. 

 

De diverse projecten in Namsigui zijn afhankelijk van de gelden die binnenkomen 

hiervoor.  

 

 

 

 

 

 

8. Verantwoording 

 
De activiteiten en kosten worden per kalenderjaar verantwoord in een balans. 

 

Eenmaal per jaar geeft de Stichting Kinderhulp Burkina Faso een nieuwsbrief uit, 

waarin de voortgang van de projecten beschreven worden. Ook wordt er eens in de  

twee jaar een informatieavond georganiseerd waar filmbeelden vertoond worden. 

 

De Stichting Kinderhulp Burkina Faso staat geregistreerd bij ANBI 

 

 
 

 


