
 
Delden, 17 maart 2016 

 
 
 

Secteur10  

Jaarverslag 2015  
 

 
Spirulina kwekerij Burkina Faso  
 

De kwekerij in Burkina Faso is inmiddels 4 jaar in bedrijf. Saïdou, de lokale 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 2015 kostte de exploitatie van de spirulinakwekerij Eur 5.863  (in 2014 bedroeg dit Eur 6513). Dit is 
inclusief loon voor de werknemers, voedingsstoffen voor de spirulina en onderhoud aan de gebouwen 
en kweekbakken (zie verder de paragraaf Financiële verantwoording).  
 
We hebben de kwekerij in oktober bezocht. Op dat moment was de kwekerij uit productie. Door een 
staatsgreep in Burkina Faso was er geen kunstmest meer te krijgen. Gelukkig was dit tijdelijk 
(gedurende één maand). Verder heeft de kwekerij over het jaar 2015 gemiddeld goed gedraaid.  
 
Voor onze vaste werknemers Saïdou en Syreh hebben we in 2015 een formeel arbeidscontract 
opgesteld en dragen we nu ook sociale verzekeringspremies af in Burkina Faso. Omdat de kwekerij al 
vanaf 2012 in bedrijf is, hebben we een schikking getroffen over de niet betaalde premies over de 3 
voorgaande jaren (zie verder de paragraaf Financiële verantwoording). 
 
De verkoop van spirulina in Europa is nog zeer beperkt. Over 2015 is voor ca. Eur 400 aan spirulina 
in Europa verkocht. 
 
 
Food for kids Burkina Faso  
 
Op de basisschool in Secteur 10 krijgen inmiddels meer dan 300 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. We hebben inmiddels een vaste kokkin die dagelijks de 
maaltijd bereid in een keukentje dat bij de school is gebouwd. Zij wordt hiervoor betaald. Daarvoor 
werkten we alleen met vrijwilligers die kookten. Dit bleek toch te vrijblijvend waardoor niet elke dag 
werd gekookt.  
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 € 35,- 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 2015 heeft de 
inkoop van rijst en bonen voor de dagelijkse schoolmaaltijd voor meer dan 300 kinderen en het salaris 
van de kokkin in totaal Eur 4.036 gekost (in 2014 was dat nog Eur 1897). Door de groei van de 
school, stijging van de prijs voor rijst, het betalen van de kokkin, en de toename van de continuïteit 
(ze kookt ook echt elke dag), zijn deze kosten zo sterk toegenomen.   



 
Lycee 
 
6 kinderen van de basisschool bieden we via de stichting de mogelijkheid om naar het voortgezet 
onderwijs te gaan (het Lycee).  De selectie is op voordracht van de school, waarbij criteria zijn of 
kinderen ten eerste de capaciteiten hebben om naar het voortgezet onderwijs gaan en ten tweede 
ontbreekt het financieel vermogen bij de ouders om dit te betalen. We hebben 6 sponsoren gevonden 
die elk schooljaar (gedurende 4 jaar) Eur 100 sponsoren.   
 
 
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 4 jaar rond de 100 microkredieten verstrekt. De terugbetalingen worden 
gestort op de rekening van het vrouwencomité 
Tijdens ons bezoek in oktober hebben we met het vrouwencommitte vergaderd. Omdat er nog 
genoeg geld op de rekening staat voor de uitgave van nieuwe microkredieten (middels de 
terugbetaalde microkredieten; hiermee is het een soort ‘revolving’ fund geworden) hebben we 
besloten om geen nieuw geld voor microkredieten uit te geven.  
 
Verder hebben we in 2015 wederom 5 microkredieten verstrekt aan een groep mensen met een 
lichamelijke beperking in het dorp die zich verenigd hebben en samenwerken. Aan dezelfde groep 
hadden we in 2014 ook 5 microkredieten verstrekt, dit hebben zij netjes terugbetaald.  
 
 
Spirulina kwekerij Kenia 
 
Analoog aan de spirulinakwekerij in Burkina Faso willen we ook in Kenia een spirulinakwekerij 
opzetten. 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 optie genomen op een stuk grond gekocht van 1,5 hectare. Inmiddels zijn er 
voldoende sponsorgelden ingezameld (Eind 2015 is het saldo Eur 15.000, naar verwachting komt 
daar in januari Eur 10.000 bij). Het doel is om in Muhaka  in 2016 een spirulinakwekerij op  te zetten.  
 
Voor het nieuwe project zijn in 2015 geen kosten gemaakt door de stichting.  
 
  
Atelier Pengd-Wende 
 
Als we in Burkina Faso zijn kopen we handgemaakte leren voorwerpen bij atelier Pengd-Wende. Dit 
atelier is een werkplaats van acht lichamelijk gehandicapten (als gevolg van polio) die handgemaakte 
kleine, vooral lederen, voorwerpen en sieraden maken. Zij hebben een winkeltje naast een hotel in de 
stad in Ouahigouya. Het hotel staat bijna altijd leeg en de Burkinese bevolking heeft zelf geen geld 
om deze ‘luxe’ artikelen te kopen. 
Wij verkopen deze artikelen op markten in Nederland of in opdracht.  
Zo had het bedrijf Meilink uit Borculo, gespecialiseerd in verpakkingen en transport, voor al haar 
medewerkers in Nederland een servethouder besteld voor in het kerstpakket. De order omvatte maar 
liefst 400 stuks. 
De opbrengsten van de verkopen gaan allemaal rechtstreeks naar de medewerkers van atelier 
Pengd-Wende zelf. De stichting verdient hier verder niks aan.  
Om de betalingen te regelen is in 2015 wel gebruik gemaakt van de rekening van de stichting. In 
totaal heeft de stichting in 2015 Eur 3109,20 ontvangen uit de verkoop. Dit geld is overgemaakt naar 
onze rekening in Burkina Faso, waar Saïdou dit geld heeft uitbetaald aan atelier Pengd-Wende (het 
atelier beschikt zelf niet over een bankrekening). 
 
 



Communicatie 
 
Op de website van Secteur10 vind je een overzicht van de activiteiten van de stichting. Verder 
worden alle relevante documenten (beleidsplan, jaarverslag, verklaring Anbistatus etc.) op de website 
geplaatst. Donateurs en andere belangstellenden worden onder het kopje het ‘laatste nieuws’ op de 
hoogte gehouden van recente ontwikkelingen.  
 
Verder is in 2015  in totaal 3 x een nieuwsbrief uitgebracht. De nieuwsbrief wordt verstuurd naar ca. 
200 geïnteresseerden. Alle artikelen uit de nieuwsbrief worden ook op de website van Secteur10 
geplaatst, onder het ‘laatste nieuws’.  
 
 
Financiële verantwoording over 2015  
 
De stichting Secteur10 heeft een rekening bij de Rabobank NL23 RABO 0175 8931 36. 
 
Specificatie inkomsten/uitgaven Secteur10 via de ba nk  
 
Inkomsten    2015    2014  
Algemene donaties                   11.875    11.798 
Food for kids                                    843         670 
Atelier Pengd-Wende        3.109          - 
Lycee                200                     - 
Spirulina                   80                     - 
Dagopvang Madame Celine            125                     - 
Kenia     15.000                     - 
 
Totaal                                       Eur 31 .232     Eur   12.587,80  
       
 
Uitgaven     2015    2014  
Burkina Faso: kwekerij en school     9.600      8.000 
Sociale verzekeringspremies (CNSS)    932       -  
Atelier Pengd-Wende   3.109       - 
Lycee        600       - 
Diversen     1.313       - 
Kosten Rabobank                     256        302        
 
Totaal                                    Eur  15.8 11                   Eur    8.302  
 
 
Het saldo van de rekening bij de Rabobank bedraagt per 1 januari 2015 Eur 3.938.  
Het eindsaldo van de Rabo rekening bedraagt per 31 december 2015 Eur 19.359.  
 
 
Toelichting op inkomsten en uitgaven: 
• Ook al bieden we de mogelijkheid om onze projecten afzonderlijk te sponsoren, de meeste mensen 

geven een algemene donatie en daarmee de stichting de vrijheid om dit naar goeddunken aan te 
wenden. Verder hebben we eind 2015 een paar grote sponsoren voor Kenia gevonden.  

• Over 2015 werkten Saïdou en Syreh voor het eerst volgens een formeel arbeidscontract. Hiervoor 
moeten we sociale verzekeringspremies. Dit hebben we rechtstreeks overgemaakt aan de sociale 
verzekeringsbank (de CNSS) in Burkina Faso. We hebben een schikking getroffen over de niet 
betaalde premies over de 3 voorgaande jaren. Dit is in de betaling van Eur 932 verdisconteerd. Vanaf 
2016 verloopt de premiebetaling via de boekhouding in Burkina Faso. 

• Betalingen aan atelier Pengd-Wende gaan normaliter niet via de stichting. We betalen contant als we in 
Burkina Faso zijn. Echter de verkoop in 2015 was zo hoog (zie de paragraaf Atelier Pengd-Wend), dat 
we hebben besloten het via de stichting te laten verlopen om niet met grote hoeveelheden contant geld 
te hoeven reizen. 



• Voor het Lyce hebben we Eur 200 opgehaald, en we hebben al voor 6 kinderen het schooljaar betaalt 
(dus Eur 600). Vier andere sponsoren hebben toegezegd dat ze begin 2016 zullen betalen.  

• We hebben voor ongeveer Eur 400 aan spirulina verkocht. Dit is voor een deel vermengd met 
algemene donaties (mensen die spirulina kopen, maken dan een wat hoger bedrag over). In 2016 gaan 
we dit administratief beter bijhouden. 

• Onder Diversen is een lening geboekt aan Saïdou van Eur 1000. Voor dit bedrag heeft hij een 
belendend perceel gekocht, waar hij schapen wil gaan houden. Hij zal dit bedrag over een periode van 
4 tot 6 jaar terugbetalen.  
 

 
Specificatie inkomsten/uitgaven in Burkina Faso (in  Euro’s)  
 
Inkomsten    2015    2014  

- Overboekingen           9.600    8.000 
- Lokale verkoop spirulina in BF      211       712    

 
Totaal inkomsten        9.811    8.712  
 
 
Uitgaven    2015    2014  

- Bankkosten in BF    120     - 
- Spirulina kwekerij 

o Salarissen          1.815    1.872 
o Electriciteit                 357                727 
o Kunstmest ea voeding  2.264    2.444 
o Onderhoud      768                   782 
o Kantoor                      282        357 
o Benzine                      377        332 

Totaal kwekerij          5.863     6.513 
 
Eten (rijst, salaris kokkin) voor 
op school      4.036                             1.897 

 
Totaal uitgaven                               10.01 9     8.731  

 
Per 1 januari 2015 was er Eur 296 in kas in Burkina Faso. Eind van het jaar bedraagt dit Eur 88. 
 
 
 
 
 
 

 
 


