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Via dit jaarverslag legt de Stichting Secteur10 verantwoording af over de door haar uitgevoerde 
activiteiten in Burkina Faso en Kenia in het jaar 2016. Verder wordt verantwoording afgelegd via de 
periodieke uitgave van een Nieuwsbrief. Deze wordt verstuurd aan onze donateurs en andere 
geïnteresseerden. Ook verschijnen er regelmatig nieuwsberichten op onze website www.secteur10.nl  

 

1. Activiteiten in Burkina Faso 
 

Spirulina kwekerij 

De kwekerij in Burkina Faso is inmiddels 5 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 2016 kostte de exploitatie van de spirulinakwekerij Eur 6.310 (in 2015 bedroeg dit Eur 6.795). Dit is 
inclusief loon voor de werknemers, voedingsstoffen voor de spirulina en onderhoud aan de gebouwen 
en kweekbakken (zie voor een verdere specificatie hoofdstuk 4).  
 
We hebben de kwekerij afgelopen oktober bezocht. De kwekerij draait verder goed en er wordt om de 
dag spirulina geoogst. In het voorjaar hebben ze last gehad van extreme hitte, waardoor de spirulina 
productie enige tijd heeft stilgelegen. Verder heeft de kwekerij over het jaar 2016 gemiddeld goed 
gedraaid.  
 
Onze vaste werknemers Saïdou en Syreh hebben een formeel arbeidscontract en we dragen sociale 
verzekeringspremies af in Burkina Faso.  
 
De verkoop van spirulina is nog beperkt. In 2016 is voor Eur 1.238 aan spirulina in Europa verkocht. 
In Burkina Faso zelf is voor Eur 470 aan spirulina verkocht. 
 
Food for kids Burkina Faso 

Op de basisschool in de wijk Secteur 10 (waar onze stichting naar is vernoemd) krijgen inmiddels 
meer kinderen les. Op elke schooldag krijgen kinderen van de stichting Secteur10 dagelijks een kom 
met rijst en/of bonen met 5 gram spirulina erover heen. Er is een vaste kokkin die dagelijks de 
maaltijd bereid in een keukentje dat bij de school is gebouwd. Zij wordt hiervoor betaald. 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 € 40,- per jaar heeft een kind een heel schooljaar dagelijks een maaltijd op 
school van rijst en spirulina.  

In 2016 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 2.741 gekost (in 2015 was dat nog Eur 4.036).  

http://www.secteur10.nl/


 
Madame Celine 
 
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.  
Door een gift van een donateur heeft Secteur10 in 2016 Eur 1000 aan het project van madame Celine 
geschonken. 
 
Schoolgeld voor het Lyceum 
 
6 kinderen bieden we via de stichting de mogelijkheid om naar het voortgezet onderwijs te gaan (het 
Lycee). De selectie heeft plaatsgevonden op voordracht van de basisschool, 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, sponsoren gevonden 
die elk schooljaar (gedurende 4 jaar) Eur 100 sponsoren. In 2016 is het 2e schooljaar begonnen. 

 
 

2. Activiteiten in Kenia 
 
In 2016 hebben we in Kenia in het dorpje Muhaka een professionele spirulinakwekerij gerealiseerd: 
twee grote bassins voor het kweken van spirulina, een hoofdgebouw (met lab, opslag en 
verblijfsruimte (voor stagairs en andere vrijwilligers), een oogsthuisje en een put. 
 
In de eerste helft van 2016 heeft een groep vrijwilligers (Coen, Max, Piet en Edouard) onder leiding 
van Coen van Winsen samen met een lokale aannemer deze spirulinakwekerij gebouwd.  
In het jaar daaraan voorafgaand (2015) hadden Jet en Piet van Winsen al een stuk grond gekocht en 
de voorbereidingen voor de bouw van de kwekerij getroffen. Toen we een aantal grote donaties 
ontvingen eind 2015/begin 2016 hebben we besloten om de spirulinakwekerij daadwerkelijk te gaan 
realiseren. 
 
Al met al een forse investering. De voorbereiding (aanschaf bedrijfsmiddelen en auto) in 2015 heeft 
Eur 8.006 gekost. De daadwerkelijke realisatie van de kwekerij Eur 37.899.  
We hebben gekozen voor een professionele, grote kwekerij, die uit kwalitatief goede materialen is 
opgetrokken. Hiermee is zij toekomstbestendig en hopen we er vele jaren spirulina mee te gaan 
kweken! 
 
Na de zomer is gestart met het kweken van spirulina, waarbij we 2 lokale medewerkers hebben 
aangetrokken voor de bedrijfsvoering, en één medewerker als nachtwaker. Het is in Kenia niet 
mogelijk om de spullen s’nachts onbeheerd achter te laten. 
Het kweken van spirulina is in aanvang met vallen en opstaan gegaan. Enerzijds werden we 
gehinderd door de regentijd, hierdoor was de luchtvochtigheid hoog en bleek het moeilijk om de 
spirulina te drogen. Anderzijds hadden onze medewerkers het kweken van spirulina nog niet goed 
onder de knie, en bleek het lastig om dat op afstand (vanuit Frankrijk door Piet) goed te begeleiden. 
Om deze reden is Daan van Winsen begin 2017 voor 4 maanden naar Kenia gegaan om de lokale 
medewerkers het proces van spirulina kweken goed te leren.  
 
In 2017 willen we contacten gaan leggen om de spirulina, net als in Burkina Faso, terecht te laten 
komen bij kinderen en andere mensen die het nodig hebben. In lijn met de missie van Secteur10, 
namelijk om met behulp van spirulina zo veel mogelijk mensen in Afrika een betere voeding te bieden. 
Met onze hulp is deze alg vrij gemakkelijk door de lokale bevolking zelf te kweken. 
 
De omvang van de kwekerij biedt ook de mogelijkheid om een deel van de gekweekte spirulina te 
verkopen. Hiermee willen we, naast de donaties, extra inkomsten genereren en steeds meer ons 
ontwikkelen tot een social business. Alle inkomsten uit de verkoop van spirulina gaan uiteraard 
volledig naar de stichting en daarmee naar de projecten die zij uitvoert.  
 
 

 



3. 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 2016  in totaal 2 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’.  

 

 

4. Financiële verantwoording over 2016 
 
De stichting Secteur10 heeft een rekening bij de Rabobank NL23 RABO 0175 8931 36. 

 
Specificatie inkomsten/uitgaven Secteur10 via de Rabobank 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Saldo Rabobank 2016 2015 
Saldo Rabobank per 1/1 19.359 3.938 

Saldo Rabobank per 31/12 3.312 19.359 

Saldoverschil (opname of groei) 16.047 -15.421 

Uitgaven = Inkomsten + saldoverschil 48.813 15.811 

 
 

 
 
  

                                                        
1 Zie voor atelier Pengd-Wende het jaarverslag over 2015 op de website www.secteur10.nl 

 

Inkomsten (in Eur) 2016 2015 

Algemene donaties 19.795 12.075 

Food for kids 733 843 

Atelier Pengd-Wende - 3.1091 

Dagopvang Madame Celine 1.000 125 

Opbouw kwekerij Kenia 10.000 15.000 

Verkoop spirulina in Nl en Fr 1.238 80 

   

Totaal 32.766 31.232 

Uitgaven (in Eur) 2016 2015 

Projecten Burkina Faso 12.900 14.241 

Projecten Kenia 35.500 - 

Diversen 189 1.313 

Kosten Rabobank 224 256 

   

Totaal 48.813 15.811 



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

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             
 
  

Inkomsten (in Eur) 2016 2015 

Overboekingen van Secteur10 12.900 14.241 

Verkoop spirulina in Burkina Faso 473 211 

   

Totaal 13.373 14.452 

Uitgaven (in Eur)  2016  2015 
Salarissen  1878  1.815  

Sociale verzekeringspremies (CNSS) 439  932  
Electriciteit 369  357  

Kunstmest en voeding 1861  2.264  
Onderhoud 880  768  

Kantoor 532  282  
Benzine 351  377  

Totaal bedrijfsvoering spirulina kwekerij  6.310  6.795 

Eten op school   2.741  4.036 

Atelier Pendg-Wende  -  3.109 

Schoolgeld (voor 6 kinderen die naar 
het Lycee gaan) 

 640  600 

Kinderdagverblijf van madame Céline  1.000  - 

     

Bankkosten in BF  101  120 

     

Totaal uitgaven  10.792  14.660 
     

In kas (in Burkina Faso) per 1/1 88  296  
In kas (in Burkina Faso) per 31/12 2669  88  

Kassaldo  2.581  -208 

Totaal uitgaven plus kassaldo  13.373  14.452 



Specificatie inkomsten/uitgaven in Kenia (in Euro’s) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
* Jet en Piet van Winsen hebben Eur 16.680 aan de stichting Secteur10 geleend. Deze lening was nodig 
voor en is gebruikt om het project in Kenia te realiseren. Tussen Jet en Piet en de Stichting is een 
leningovereenkomst afgesloten. Over de lening wordt geen rente in rekening gebracht.  
Verder is de grond waarop de kwekerij staat in eigendom van Jet en Piet. De stichting Secteur10 huurt 
voor een symbolisch bedrag van Eur 1 per jaar de grond van Jet en Piet waarop de kwekerij staat. 
 

Inkomsten (in Eur) 2016 2015 

Overboekingen van Secteur10 35.500  

Lening Jet en Piet* 8.674 8.006 

Verkoop spirulina in Kenia 225  

   

Totaal 44.399 13.436 

Uitgaven (in Eur)  2016  2015 

Aankoop land auto en diverse 
bedrijfsmiddelen in 2015 

    

Aankoop auto   3.200  
Diverse aankopen   4.806  

     

Totaal aankoop auto en diverse 
bedrijfsmiddelen 

   8.006 

     

Bouw Spirulina kwekerij van 1-1-
2016 tot 30-6-2016 

    

Hek 1.301    
2 Bassins 4.793    

Oogsthuisje 905    
Hoofdgebouw (lab, opslag en 

verblijfsruimte) 
9.220    

Peddle wheel 415    
  Put 1.350    
Algemene bouwkosten en diversen kosten 19.915    
     

 Totaal Bouw spirulina kwekerij  37.899   

     

Bedrijfsvoering van 1-7-2017 tot 31-
12-2017 

    

Salarissen 2.590    
Elektriciteit (incl. Aanleg) 1.181    

Transport, onderhoud en diversen  1.149    

     

Totaal Bedrijfsvoering spirulina kwekerij 
(6 maanden) 

 4.920   

     

Bankkosten in Kenia (incl. 
wisselkoersen) 

 82   

     

Totaal uitgaven  42.901  8.006 
     

In kas (in Kenya) per 1/1 1280    
In kas (in Kenya) per 31/12 2787    

Kassaldo  1.498   

Totaal uitgaven plus kassaldo  44.399  8.006 


