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In deze nieuwsbrief 
• Burkina Faso: een humanitaire ramp dreigt 

• Onze school groeit naar 1200 kinderen 

• De status in Kenia 
 

Burkina Faso: een humanitaire ramp dreigt. 
Heel Burkina Faso kleurt oranje en rood. Deze kleuren zijn ons inmiddels ook vertrouwd, echter hier 
is de oorzaak niet corona, maar jihadistisch geweld. Gewapende milities plegen aanslagen op burgers 
en ook op militairen en politie. In heel Burkina Faso zijn naar schatting al meer dan 1 miljoen mensen 
op de vlucht. Ze trekken vooral weg uit de grensstreek met Mali en Niger. In deze uitgestrekte 
streken durven politie en militairen maar beperkt te controleren. Veel vluchtelingen trekken richting 
oranje gebied. De humanitaire noden stijgen snel naarmate het conflict en de onzekerheid 
voortduren. Nu al hebben naar schatting anderhalf miljoen mensen humanitaire hulp nodig. Voedsel, 

water, onderdak en 
gezondheidszorg zijn 
ontoereikend en een 
humanitaire ramp 
dreigt.  De droogte 
zorgde vorig jaar ook 
voor een slechte 
oogst en 
ondervoeding van 
miljoenen mensen. 
Ondervoeding 
en kinderziektes zijn 
een reële bedreiging. 
 
Onze kwekerij 
bevindt zich in de 
stad Ouahigouya. 
Deze stad bevindt 
zich precies op de 

grens tussen rood en oranje gebied, niet ver van de grens met Mali (zie op het kaartje). Deze stad 
wordt gecontroleerd door militairen en politie, zodat mensen zich veilig voelen.  
De wijk waar onze kwekerij is gevestigd, Secteur10, waar onze stichting naar is vernoemd, ligt aan de 
rand van de stad. Veel vluchtelingen die de grensstreek ontvluchten, vestigen zich in onze wijk. De 
armoe neemt zienderogen toe en de huisvesting van mensen is abominabel, lemen hutten met een 
golfplaten dak en steeds vaker wonen mensen in tenten. Waterleiding is er niet en sanitaire 
voorzieningen ontbreken grotendeels.  
 
Onze school groeit naar 1200 kinderen 
Als sinds 2013 verstrekken we op een basisschool in de wijk Secteur10 elke schooldag aan kinderen 
een kom met rijst met 5 gram spirulina erover heen. Ondervoeding van kinderen is in delen van 
Burkina Faso een groot probleem. Bijvangst van het verstrekken van een gratis schoolmaaltijd is dat 
kinderen vaker naar school komen. Toen wij begonnen zaten er op deze school 80 kinderen, eind 
vorig jaar 600 kinderen, inmiddels zijn er 6 lokalen bijgebouwd en zitten er 1200 kinderen op de 
school! 
In november 2019 hebben we ons project bezocht, toen nog met 600 kinderen op school. De rijst 
wordt bereid in hele grote pannen en vervolgens in kleine pannetjes/schalen bij elk klaslokaal 
verdeeld, plus een schepje spirulina erover heen.   
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Vervolgens als de school uitgaat pakken de 
kinderen hun eigen pannetje en eten dat of ter 
plekke leeg of nemen het mee naar huis (zie foto’s 
volgende pagina). Dat laatste is niet de bedoeling, 
maar ook niet tegen te houden. Thuis is er niet 
altijd genoeg te eten, dus kinderen hebben dan de 
verplichting om andere gezinsleden mee te laten 
eten. Er is veel schrijnende armoe, wat wij ons niet 
meer kunnen voorstellen.   
 
We hebben vorig jaar meerdere malen een 
onderhoud met de schooldirecteur en de 
onderwijzers gehad en ook bezochten we de 
klaslokalen met de kinderen. Per klas zijn er tussen 
de 70 en 100 kinderen, dit kunnen we ons hier 
bijna niet voorstellen. Toch zijn de leerlingen heel 
gedisciplineerd en wordt er gegeven de 
omstandigheden serieus onderwijs gegeven. 
Aan van alles is er gebrek, dus we hebben de 
school vanuit onze stichting ook gesteund door de 
aanschaf van 20 schoolbankjes plus een aantal 
kasten, tafels en bureau’s.  
 
Door corona zijn de scholen in Burkina dit jaar 
gesloten geweest van mei tot oktober. In de 
tussentijd zijn er 6 klaslokalen bijgebouwd en toen 
de school 2 maanden geleden weer openging is dus 
het aantal leerlingen in één keer verdubbeld tot 

1200. Aan ons nu de uitdaging om deze 1200 kinderen op elke schooldag een maaltijd te verstrekken.  
Inmiddels hebben we 2 kokkins die we betalen om elke schooldag te koken. Samen met een aantal 
andere vrouwen in het dorp zorgen zij er voor dat elke dag de pannetjes gevuld worden met rijst en 
een schepje spirulina. 
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De volgende uitdaging voor onze stichting is om onze kwekerij uit te breiden. We hebben op dit 
moment twee bassins. Dit is niet voldoende om elke schooldag 1200 kinderen van spirulina te 
voorzien. Gelukkig hebben we een flinke voorraad spirulina opgebouwd in de periode dat de school 
door corona gesloten was, dus we kunnen even vooruit. We zullen de kwekerij echter wel moeten 
uitbreiden met een nieuw bassin.  
 
Gelukkig hebben we een goede groep van medewerkers die de kwekerij beheren. Abdullay, Esther en 
Syreh zijn goed op elkaar ingewerkt en verdelen in een goede onderlinge samenwerking de taken.  
Op de foto zie je alle drie aan het werk. Abdullay bij de waterput en Esther en Syreh bij de oogstplek.  
Abdullay, beheert de relatie met de school en de financiën. Wekelijks is er vanuit ons met Abdullay 
contact via Messenger/Whatsapp of telefonisch. In overleg met onze medewerkers gaan we komend 
jaar beslissen wanneer en hoe we het derde bassin willen bijbouwen. Dit wordt nog een uitdaging. 
Het liefst zouden we ons project in 2021 weer bezoeken, mede om de bouw van het 3e bassin te 
begeleiden en om met het personeel en het schoolbestuur te bespreken hoe een en ander verloopt. 
De vraag is of dat gezien de situatie in het land mogelijk is.  
Uiteraard is er wel behoefte aan aanvullende donaties om én 1200 kinderen dagelijks rijst met 
spirulina te geven én om de financiering van het derde bassin te realiseren.  
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De status in Kenia 
 
In Kenia zijn in april ook 
de scholen gesloten en 
deze zijn zelfs tot begin 
januari dicht. Dit was 
flink balen want met 2 
basisscholen voor arme 
kinderen, die op 
particulier initiatief tot 
stand zijn gekomen, 
hadden wij begin van dit 
jaar afspraken gemaakt 
om dagelijks aan 800 
kinderen een portie 
spirulina te gaan 
verstrekken. Ook loopt er 
een initiatief om in een 
tehuis aan ondervoede 
kinderen spirulina te gaan verstrekken. We hopen in januari naar Kenia te kunnen afreizen om alsnog 
aan deze initiatieven opvolging te geven. Hierover in een volgende nieuwsbrief meer.   
 
De kwekerij in Kenia loopt goed, de 4 (grote) bassins zijn volop in bedrijf en er is een grote voorraad 
spirulina opgebouwd. Op de foto is Philip aan het oogsten. Spirulina is goed houdbaar, dus als de 
scholen weer opengaan, kunnen we volgend jaar de opgebouwde voorraad alsnog aan de scholen 
gaan verstrekken.  
 
Verder verkopen we een deel van de geproduceerde spirulina in Kenia zelf. Een tussenpersoon koopt 
onze spirulina op en verkoopt het door binnen Kenia: in dit land is een rijkere middenklasse die zich 
de aanschaf van spirulina kan veroorloven.  
Dit is voor onze kwekerij aldaar een belangrijke inkomstenbron. Meer dan de helft van de 
financiering van ons project in Kenia, is uit de verkoop afkomstig. Hiermee ontwikkelt ons project 
zich steeds meer tot een social business! 
 

Over Secteur10  
 
De missie van Secteur10 is om: De lokale voedselvoorziening 
in arme delen van Afrika te verbeteren door het opzetten van 
spirulina kwekerijen. Spirulina is een alg rijk aan eiwitten, 
vitaminen, aminozuren, mineralen en vetzuren. Deze alg kan 
een belangrijk voedings-supplement zijn voor mensen met 
een te éénzijdig voedingspatroon. We doen het samen met 
de lokale bevolking ten einde ondernemerschap en 
zelfredzaamheid te bevorderen. Op dit moment heeft de 
stichting een kwekerij in Burkina Faso en in Kenia.  

De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers, die geen loon 
krijgen uitbetaald en die hun reis- en verblijfkosten zelf 
betalen. Elke Euro die wordt geschonken komt volledig, voor 
100%, ten goede aan onze projecten en de mensen die het 
nodig hebben. De belastingdienst heeft onze stichting in 
Nederland aangemerkt als een algemeen nut beogende 
instelling (ANBI-status). 
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Donatie: Als je wilt doneren dan kun je geld over maken naar onze stichting Secteur10, Rabobank  
NL23 RABO 0175 8931 36. Elke donatie is welkom. Voor een bedrag van slechts € 35,-  per jaar heeft 
een schoolkind een heel jaar dagelijks een maaltijd op school van rijst en spirulina. Ook is het een 
stimulans voor de ouders om hun kinderen naar school te sturen. 

Als je contact wilt opnemen, stuur dan een mail naar infosecteur10@gmail.com 

Meer informatie vind je op onze website www.secteur10.nl  

Automatische incasso’s 
Er is de mogelijkheid om via een automatische incasso een donatie aan onze stichting te doen. Ben je 
ook één van de donateurs die graag bijvoorbeeld 1 keer per jaar 35 euro wil doneren zodat een kind 
een schooljaar lang elke dag een maaltijd met Spirulina krijgt, maar schiet het overmaken daarvan er 
bij in? Nu hoeft dat niet meer. Voor jou gemakkelijk en ons scheelt het veel werk. Alles wat je hoeft 
te doen is éénmalig een machtigingskaart in te vullen. Wil je hiervan gebruik maken, vraag dan via 
infosecteur10@gmail.com een machtigingskaart aan.  
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