
 
 

 
 

 

Jaarverslag Secteur10 2014 

Delden, 24 januari 2015 

 

Beschrijving van de uitgevoerde activiteiten: 
 

Spirulina kwekerij Burkina Faso 

De kwekerij is inmiddels al 3 jaar in bedrijf. 
Saïdou, de bedrijfsleider is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de administratie. We hebben een lokale 
bankrekening waar we periodiek geld naar over maken vanuit de stichting Secteur10. Saïdou houdt een 
gedetailleerde administratie bij en stuurt ons maandelijks een overzicht van de inkomsten en uitgaven. Verder is 
er veelvuldig mail en telefooncontact. 
 

In 2014 kostte de exploitatie van de spirulinakwekerij Eur 6513. Dit is inclusief loon voor de werknemers, 
voedingsstoffen voor de spirulana en onderhoud aan de gebouwen en kweekbakken.  
 

De inkomsten voor de exploitatie van de kwekerij komen uit rechtstreekse giften en uit giften aan het project Food 
for kids. Om onafhankelijker te worden van deze giften willen we een deel van de spirulina commercieel in 
Burkina Faso en in Europa verkopen. Over 2014 komt Eur 712,- uit de rechtstreekse verkoop van spirulina in 
Burkina Faso zelf en Europa. 
 
 
Food for kids Burkina Faso 

Op de basisschool in Secteur 10 krijgen inmiddels 270 kinderen les. 
Kinderen die naar school komen krijgen van de stichting Secteur10 dagelijks een kom met rijst en/of bonen met 5 
gram spirulina er door gemengd. Vrijwilligers (ouders) uit de wijk bereiden de maaltijd in een keukentje dat bij de 
school is gebouwd en zorgen voor het uitdelen van de maaltijd. 
Het eten voorziet duidelijk in een behoefte. Bijvangst van het verstrekken van een gratis schoolmaaltijd is dat 
kinderen vaker naar school komen! 
Voor een bedrag van slechts Eur 30 per jaar heeft een kind een heel schooljaar dagelijks een maaltijd op school 
van rijst, bonen en spirulina.  
 

Naast de basisschool geven we ook spirulina aan de verstandelijk beperkte kinderen en jongvolwassenen die de 
2 dagverblijven van madame Celine bezoeken en ook voor de ernstig ondervoede kinderen in het nabijgelegen 
ziekenhuis is er een dagelijkse portie. In 2014 heeft de inkoop van rijst, bonen etc. en investering in een 
boekenkast en stoelen voor docenten en stagiaires Eur1897 gekost. Daarnaast geven we de spirulina aan de 
school. 
 
 
Microkredieten vrouwen Burkina Faso 

De vrouwen in Burkina Faso zijn verantwoordelijk voor het gezin. Vaak hebben ze geen of een zeer beperkt eigen 
inkomen. Het benodigde startkapitaal om iets te ondernemen ontbreekt. Door het verstrekken van microkredieten 
van euro 40,- aan vrouwen willen we het ondernemerschap stimuleren. Dit helpt hen om in het levensonderhoud 
van hun gezin voorzien.  
In totaal zijn de afgelopen 3 jaar rond de 100 microkredieten verstrekt. De terugbetalingen worden gestort op de 
rekening van het vrouwencomité 
Tijdens ons bezoek in oktober hebben we een paar keer met een groot deel van de vrouwen vergaderd en is er 
besloten om middels de terugbetaalde microkredieten nieuwe kredieten te verlenen.  
Tijdens ons verblijf  werden we ook benaderd door een groep mensen met een lichamelijke beperking in het dorp 
die zich verenigd hebben en samenwerken. Ook zij hadden een vraag naar microkredieten. Het betreft circa 10 
gezinnen. Wij hebben 5 kredieten verstrekt met de belofte dit in 2015 ook weer te doen, mits de terugbetaling 
goed verloopt. 
Daarnaast verstrekken we ook microkredieten aan de moeders van de kinderen met een verstandelijke beperking 
die overdag worden opgevangen in het dagverblijf van Madame Celine. In 2014 hebben we hier 3 microkredieten 
kunnen verstrekken. In 2015 komen daar nog 6 a 8 microkredieten bij. In tegenstelling tot de vrouwenkredieten in 
Secteur 10 gaat de terugbetaling wel via de rekening van onze stichting lopen. 
 
 
 



Spirulina kwekerij Kenia 

Analoog aan de spirulinakwekerij in Burkina Faso willen we ook in Kenia een spirulinakwekerij opzetten. In 
februari 2014 zijn wij ter plekke geweest en hebben hiervoor een stuk land gevonden. De plaats waar we een 
kwekerij willen opzetten heet Muhaka. Dit is een dorpje in het zuiden van Kenia, ongeveer 10 kilometer van de 
kust. In dit plaatsje heeft de stichting begin december 2014 een stuk grond gekocht van 1,5 hectare met als doel 
om hier in 2015 een spirulinakwekerij neer te zetten.  
Voor het nieuwe project zijn in 2014 nog geen kosten gemaakt door de stichting.  
  
 

Financiële verantwoording over 2014 

Het vermogen van de stichting is samengesteld vanuit 2 rekeningen, t.w. 
Rabobank (Nederland) en Credit Agricole (CA) (Frankrijk). 
In de bestuursvergadering begin januari 2015  is besloten om de franse rekening op te heffen. Het eindbedrag 
van Eur 3.100 is in januari overgemaakt op de rekening van de Rabobank van Stichting Secteur10, NL23 RABO 
0175 8931 36. 
 

Beginsaldo van Secteur10 1 januari 2014:        Eur   2.753,22  
                                                          Inkomsten   Eur12.587,80 

      Uitgaven     Eur  8.302,85   
                                                                             
Eindsaldo van Secteur10 31 december 2014:    Eur  7.038,17  (Rabo 3.938,17 en  CA 3.100,-) 
 

 
 
Specificatie inkomsten/uitgaven Secteur10 via de bank 

Inkomsten 

Algemene donaties      :   Eur   11.797,80 

Food for kids                :  Eur         670,- 
Microkredieten             :  Eur         120,- 
Totaal                                :  Eur   12.587,80  

       
Uitgaven  

Overboekingen naar Burkina Faso/Saidou      :  Eur     8.000 

Kosten (Rabo/website )       :  Eur       302,85        
Totaal                     :  Eur    8.302,85 

 

Specificatie inkomsten/uitgaven in Burkina Faso 

Inkomsten 

Overboekingen                      Eur      8.000,- 
Verkoop spirulina                   Eur        712,-   (lokale verkoop in Burkina Faso, niet via de bankrekening) 
Totaal inkomsten                 Eur     8.712 

 

Uitgaven 

Spirulina kwekerij 

  Salarissen              Eur     1.872 

  Electriciteit             Eur        727 

  Kunstmest  etc       Eur      2.444 

  Onderhoud en inv, Eur         782 

  Kantoor                  Eur         357 

  Benzine                  Eur        332 
Totaal kwekerij       Eur     6.513 

School                     Eur     1.897 

Microkredieten 8X  Eur        320 

Totaal uitgaven                     Eur      8.731  

 

 


