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Jaarverslag 2018 

 
Via dit jaarverslag legt de Stichting Secteur10 verantwoording af over de door haar uitgevoerde 
activiteiten in Burkina Faso en Kenia in het jaar 2018. 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 
 

1.1 Spirulina kwekerij 

In 2018 kostte de exploitatie en het onderhoud van de spirulinakwekerij Eur 7.977 (in 2017 bedroeg 
dit Eur 6.482). Dit is inclusief loon voor de werknemers, voedingsstoffen voor de spirulina en 
onderhoud aan de gebouwen en kweekbakken (zie voor een verdere specificatie hoofdstuk 4.2).  
 
De hogere kosten zijn met name het gevolg van de gestegen kosten voor kunstmest en daarnaast 
hebben we één van de spirulinabakken overkapt met een constructie van hout en daarover heen 
landbouwplastic gespannen (zie onze nieuwsbrief op de website van juli 2019). Een probleem is dat 
het de laatste jaren in de periode maart tot en met juni uitzonderlijk heet is. Dagelijks boven de 40 
graden. De zonkracht is dan zo scherp, dat de spirulina hierdoor minder goed groeit. Vervolgens 
begint in juli de regentijd. Er valt dan in de periode juli tot en met september zo veel water dat de 
spirulinabakken overstromen en de spirulina verdunt dan zo erg dat er veelal twee tot 3 maanden niet 
geoogst kan worden. Om zowel de hitteperiode als de regenperiode goed te kunnen doorstaan, 
hebben we besloten om één van de spirulinabakken te overkappen.  
 
We hebben de kwekerij in november 2018 bezocht. Bij de controle van de boekhouding bleek dat 
onze bedrijfsleider een aantal kosten had opgevoerd, die bij navraag niet bleken te zijn gemaakt. Dit 
leidde tot een vertrouwensbreuk waarbij we hebben besloten om met Saïdou als onze bedrijfsleider te 
stoppen. Syreh, de vaste kracht die er al vanaf het begin bij is en feitelijk de meeste fysieke  
werkzaamheden op de kwekerij verricht blijft gewoon in dienst en staat achter ons besluit. Daarnaast 
hebben we Abdullay gevraagd om de bedrijfsleiding op zich te nemen en Esther om Syreh te helpen. 
Abdullay kennen we al jaren en is onze vaste taxichauffeur. Abdullay is erg gemotiveerd en neemt de 
taak op zich als bedrijfsleider, wat inhoudt dat hij de contacten onderhoudt met de school en het 
ziekenhuis, de inkoop verzorgt en ook de administratie bijhoudt. Met Abdullay hebben we 2 x per 
maand contact en hij stuurt ons elke maand een kopie van de administratie. Esther verricht de 
afgelopen jaren regelmatig hand en span diensten. Zij is erg gemotiveerd om samen met Syreh alle 
voorkomende werkzaamheden op de kwekerij te doen.  
 
Een paar jaar geleden hebben we met onze werknemers een formeel arbeidscontract afgesloten en 
dragen we sociale verzekeringspremies af in Burkina Faso. We hebben het vermoeden dat een deel 
van de premies in de zakken verdwijnt van de ambtenaar waar we contact mee hebben. Het bleek 
niet mogelijk om in 2018 een afspraak met hem te maken en om deze reden hebben we in 2018 ook 
geen premie afgedragen, als daar geen duidelijke bewijsstukken van betaling tegenover staan.   
 
De verkoop van spirulina in Burkina Faso is beperkt. In 2018 is maar voor Eur 242 lokaal verkocht. De 
lokale bevolking is (straat)arm en heeft geen geld om spirulina te kopen. 
 
 



1.2 Elke dag een schoolmaaltijd met spirulina 

Op de basisschool in de wijk Secteur 10 (waar onze stichting naar is vernoemd) krijgen inmiddels 
meer dan 400 kinderen les (een aantal jaar geleden waren dat er nog maar 120)! Op elke schooldag 
krijgen deze kinderen 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 2018 bedraagt de inkoop van rijst en bonen voor de dagelijkse schoolmaaltijd voor 400 kinderen en 
het salaris van de kokkin in totaal Eur 2.971.  

1.3 Onderhoud school 
 
We sponsoren de school vanuit Secteur10 ook met onderhoud en de aanschaf van materialen. Elk 
jaar hebben we een onderhoud met de schooldirecteur en een aantal docenten.  
In 2018 hebben voor Eur 728 bijgedragen aan de aanschaf van schoolbanken. 
 
1.4 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 wordt spirulina 
geschonken aan een nabijgelegen ziekenhuis, ten behoeve van ernstig ondervoede kinderen. 
Naast de spirulina geven we regelmatig een schenking aan madame Celine ten behoeve van haar 
werkzaamheden. In 2018 hebben we haar Eur 1.700 geschonken. Ongeveer Eur 1.000 hiervan is ten 
behoeve van de bouw van een huisje voor Omar.  
 
Omar is één van de jongvolwassenen met een verstandelijke beperking die Celine overdag opvangt. 
Omar is echter moeilijk in de omgang. Hij is gauw in paniek, kan niet stil zitten en loopt voortdurend 
weg. Om deze reden wordt hij thuis vastgelegd aan een ketting en kan hij niet bij anderen in één 
ruimte verblijven, waardoor hij noodgedwongen buiten moet slapen. Via madame Celine wordt 
geregeld dat er een apart slaapverblijf voor Omar bij hem thuis wordt gebouwd.  
 
1.5 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 of 
ouders zelf financieel niet draagkrachtig genoeg zijn om dit kunnen betalen. We hebben, sponsoren 
gevonden die elk schooljaar (gedurende 4 jaar) Eur 100 sponsoren. In 2018 is het 4e schooljaar 
begonnen. 
 
 

2. Activiteiten in Kenia 
 
2.1 Spirulina kwekerij 
 
In 2016 hebben we in Kenia in het dorpje Muhaka een spirulinakwekerij gebouwd, bestaande uit  
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. 
 
Begin 2018 hebben we twee grote spirulinabassins bijgebouwd en tevens hebben we hier ook twee 
bakken met plastic overkapt. De kosten hiervan bedragen rond de Eur 14.000 en zijn in de 
specificatie van inkomsten en uitgaven in Kenia (zie hoofdstuk 4.3) geboekt onder salariskosten en 
geboekt onder bouwkosten en onderhoud.   
 



De verkoop van spirulina in Kenia loopt goed. We hebben voor maar liefst Eur 8.283 aan spirulina 
verkocht. In Kenia is een rijkere middenklasse en bovenlaag die zich de aanschaf van spirulina kan 
veroorloven. Dit is een welkome inkomstenbron voor de uitbreiding van onze kwekerij aldaar. 
 
Het kweken van de spirulina verloopt nu goed. Alle vier de spirulinabakken zijn in gebruik. Er zijn veel 
aanvangsproblemen geweest in 2017 maar inmiddels is het hele proces onder controle. Ook zijn er 
wat personele wisselingen geweest, maar hebben we nu een vaste ploeg, die als team de hele 
kwekerij draaiende houden.   
 
2.2 Registratie als NGO gaat moeizaam 
 
In Kenia kan je geen spirulina aan scholen en ziekenhuizen van de overheid geven, zonder dat je 
formeel bent geregistreerd als NGO in Kenia zelf. En dit heb je in Kenia niet zomaar geregeld. Er 
moet een bestuur worden opgericht waarin ook een Keniaan zitting heeft en je moet een 
(bureaucratische) aanvraagprocedure doorlopen. Dit kost tijd en geld en is af en toe behoorlijk 
frustrerend. Maar het gaat wel lukken en hopelijk hebben we eind van dit jaar een formele 
goedkeuring als NGO in Kenia. In de tussentijd hebben we wel veel contacten gelegd met 
ziekenhuizen en scholen, maar in afwachting van de goedkeuring als NGO mogen zij geen spirulina 
aannemen.  
 

2.3 Spirulina donatia aan particuliere initiatieven 
 
In Kenia zijn veel particuliere initiatieven die wel graag onze spirulina ontvangen.  
 
Eén van de particuliere intiatieven waar Secteur10 spirulina aangeeft is TEENS WATCH UKUNDA. 
Deze stichting volgt onder meer 40 jonge aids patienten. 6 maanden lang zullen 20 van de patienten 
elke dag spirulina krijgen en elke maand een bloedprik om hun gezondheid te volgen. Ze krijgen van 
Secteur10 spirulina en zullen een rapport schrijven aan het eind van de 6 maanden over de effecten 
van de spirulina.  
 
Ook geven we al geruime tijd spirulina aan een weeshuis in Ukunda waar 50 weeskinderen dagelijks 
een portie spirulina krijgen.  
 
 

3. Sponsoring en 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 2018  in totaal 1 x een nieuwsbrief uitgebracht. De nieuwsbrief wordt verstuurd naar ca. 
200 donateurs en geïnteresseerden. Alle artikelen uit de nieuwsbrief worden ook op de website van 
Secteur10 geplaatst, onder het ‘laatste nieuws’.  
 

 
4. Financiële verantwoording over 2018 
 
De stichting Secteur10 heeft een rekening bij de Rabobank NL23 RABO 0175 8931 36. 

 
  



4.1 Specificatie inkomsten/uitgaven Secteur10 via de Rabobank 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Saldo Rabobank 2018 2017 2016 

Saldo per 1/1 15.252 3.312 19.359 

Saldo per 31/12  8.565 15.252 3.312 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
*We hebben een dispuut over de premiebetaling van onze werknemers. Het is niet gelukt om een afspraak te 
maken met de CNSS, we kregen geen contact meer met onze contactpersoon. We hebben het idee dat eerder 
door ons betaalde premie in de zak van de ambtenaar is verdwenen.  

 

Inkomsten (in Eur) 2018 2017 2016 

Donaties 29.610 31.806 31.528 

Verkoop spirulina in Nederland en 
Frankrijk 

1.058 1.563 1.238 

    

Totaal 30.668 33.369 32.766 

Uitgaven (in Eur) 2018 2017 2016 

Projecten Burkina Faso 14.249 10.000 12.900 

Projecten Kenia 20.494 9.208 35.500 

Diversen 2.352 1.935 189 

Kosten Rabobank 260 286 224 

    

Totaal 37.355 21.429 48.813 

Inkomsten (in Eur) 2018 2017 2016 

Overboekingen van Secteur10, 
Nederland 

14.249 9.968 12.900 

Verkoop spirulina in Burkina Faso 242 33 473 

Diversen  272  

    

Totaal 14.491 10.273 13.373 

Uitgaven (in Eur)  2018  2017  2016 

Uitgaven voor de kwekerij       
Salarissen  1.788  1.945  1.878  

Sociale verzekeringspremies (CNSS) *  46  439  
Electriciteit 405  379  369  

Kunstmest en andere voeding 2.392  1.527  1.861  
Onderhoud 1.706  2.018  880  

Aanschaf materialen in Nederland-
/Frankrijk (m.n. landbouwplastic 

1.049      

Kantoorkosten 342  155  532  
Benzine 295  412  351  

Totaal   7.977  6.482  6.310 

Eten op school   2.971  3.158  2.741 

Onderhoud/reparatie school   728  2.092  - 

Schoolgeld (voor 6 kinderen die 
naar het Lycee gaan) 

 562  602  640 

Kinderdagverblijf van madame 
Céline  

 1.700    1.000 

Diversen  22  651  101 

       

Totaal uitgaven  13.960  12.995  10.792 



Kassaldo Burkina Faso 2018 2017 2016 

Saldo per 1/1 -53 2.669 88 

Saldo per 31/12  477 -53 2.669 

Verschil 530 -2.722 2.581 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kassaldo Kenia 2018 2017 2016 

Saldo per 1/1 756 2.787 1.280 

Saldo per 31/12  678 756 2.787 

Verschil -78 -2.013 1.507 

 
Bij de optelsom van de inkomsten en uitgaven is geconstateerd dat er eind van het jaar een kastekort 
resteert van Eur 756. Er had Eur 1.434 in kas moeten zijn, er is echter Eur 678 in kas. Er is/zijn 
uitgave(s) gedaan van in totaal Eur 756 die niet in de boekhouding is vastgelegd en die we niet 
hebben kunnen achterhalen. Bijna alle uitgaves in Kenia zijn in cash.  
 
 
*We houden een boekhouding lokaal bij in Kenia, in Keniaanse shilling (KSH). De koers fluctueerde in 2018 
tussen de 114 en 127 Ksh voor 1 Euro. Er is omgerekend met een vaste koers van 119 Ksh voor 1 Euro. De 
werkelijke bedragen kunnen dus iets afwijken.  

 

Inkomsten (in Eur) 2019 2017 2016 

Overboekingen van Secteur10 20.545 9.208 35.500 

Lening Jet en Piet   8.674 

Verkoop spirulina in Kenia 8.283 885 225 

    

Totaal 28.828 10.093 44.399 

Uitgaven (in Eur*)  2018  2017  2016 

Bouw spirulina kwekerij in 2016 (zie 
jaarverslag 2016 voor specificatie) 

     37.899 

Salarissen 9.364  4.720  2.590  
Kunstmest en andere voeding 4.134  3.231    

Bouwkosten en onderhoud 11.613  1.934    
Transport- en autokosten 1.680  1.376    

Elektriciteit 1.059      
Diversen 215  863  2.330  

       

Totaal bedrijfsvoering spirulina 
kwekerij (in 2016 was de kwekerij 

maar 6 maanden in bedrijf ) 

 28.076  12.124  4.920 

       

Bankkosten in Kenia (incl. 
wisselkoersen) 

 85    82 

       

Totaal uitgaven  28.150  12.124  42.901 


