
 

 

 
        Delden, juni 2022 

 

 

 

Jaarverslag 2021 

 
Via dit jaarverslag legt de Stichting Secteur10 verantwoording af over de door haar uitgevoerde 
activiteiten in Burkina Faso en Kenia in het jaar 2021. 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 de stad Ouahigouya in Burkina Faso hebben we een kwekerij met 2 spirulinabassins.  
In 2021 kostte de exploitatie en het onderhoud van de spirulinakwekerij EUR 7.123. 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).  
 
We hebben de kwekerij in november 2019 voor het laatst bezocht. Helaas was het in 2020 en in 2021 
door corona niet mogelijk om naar Burkina Faso te gaan. Naast corona wordt het ook steeds 
risicovoller om het land te bezoeken. De stad waar onze kwekerij is gevestigd, Ouahigouya, ligt op de 
grens van oranje en rood gebied. Door religieus geweld ontvluchten veel mensen de grensstreek met 
Mali en vestigen zich in Ouahigouya.  
 
We hebben drie werknemers, Abdullay, Esther en Syreh. Zij zijn goed op elkaar ingespeeld en er zijn 
duidelijke afspraken wie wat doet. Abdullay doet de coördinatie en beheert de relatie met de school 
en de financiën. Wekelijks is er vanuit ons met Abdullay contact via Messenger/Whatsapp of 
telefonisch, over hoe de zaken lopen.  
 
Pogingen in voorgaande jaren om hen formeel als werknemer te registreren zijn niet gelukt (zie ook 
voorgaande jaarverslagen). Hiermee is er voor hen geen sociaal vangnet. Om deze reden is een 
aantal jaar geleden besloten om de salarissen die we betalen te verhogen.  
 
Het plan is nu om eind juni/begin juli 2022 onze kwekerij te bezoeken. In verband met de grote groei 
van het aantal kinderen op onze school is het noodzakelijk om de kwekerij uit te breiden met ten 
minste 1 spirulina bassin (zie verder hieronder). 
  
 
1.2 Elke dag een schoolmaaltijd met spirulina 

Door jihadistisch geweld ontvluchten mensen de grensstreek met Mali, welke streek niet meer wordt 
gecontroleerd door de politie en het leger. Mensen vestigen zich in de relatief veilige stad 
Ouahigouya, waar een grote militaire kazerne is gevestigd en veel politie is. Het gevolg is een sterke 
toename van het aantal vluchtelingen in de stad. De armoede neemt zienderogen toe en de 
huisvesting van mensen is abominabel, lemen hutten met een golfplaten dak en ook komen er 
tentenkampen aan de rand van de stad. Waterleiding is er niet en sanitaire voorzieningen zijn zeer 
basic.  
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Het gevolg is een exponentiële groei van het aantal leerling op onze school: Inmiddels geven we 
dagelijks 1400 schoolkinderen rijst met spirulina (twee jaar jaar geleden waren dat er nog 600)!!! 

Door corona en de onrust in het land zijn de scholen in Burkina in 2021 wisselend open en gesloten 
geweest.  

Ons doel is om elke schooldag  kinderen op de basisschool van de wijk Secteur10 (de wijk waar onze 
stichting naar is vernoemd en waar ook onze kwekerij is gevestigd) een kom rijst met een schepje 
spirulina te geven betaald door onze stichting. Er zijn 2 vaste kokkinnen die de rijst bereiden in grote 
pannen in een keukentje dat bij de school is gebouwd. Zij worden hiervoor betaald. Bijvangst van het 
verstrekken van een gratis schoolmaaltijd is dat kinderen vaker naar school komen. In 2021 bedraagt 
de inkoop van rijst en andere benodigdheden voor de dagelijkse schoolmaaltijd (pannen, hout voor 
verwarming etc) en het salaris van de kokkinnen in totaal Eur 4.240 (zie verder paragraaf 4.2). 

Door de snelle groei van het aantal leerlingen en als de scholen weer het hele jaar open zijn (en niet 
deels gesloten zal de afgelopen jaren) zal dit bedrag de komende jaren sterk toenemen. Ook 
ontbreekt het de school aan steeds meer middelen om de school draaiende te houden (denk aan 
meubilair, onderhoud, lesmateriaal). In 2021 heeft onze stichting hier voor EUR 1.890 aan 
bijgedragen aan de school. 

Tijdens ons bezoek in juni 2022 zullen we een inschatting maken van de extra kosten voor de 
uitbreiding van onze kwekerij, het verstrekken van schoolmaaltijden en het ondersteunen van de 
school en wat dat betekent voor de financiën van onze stichting. 

 
1.3 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. Haar opvang voor mensen met een verstandelijke beperking is een particulier 
initiatief wat door haar wordt gerund.  
 
In 2021 hebben we EUR 1000 aan haar stichting geschonken.  
 
 
1.4 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 dat 
kinderen ten eerste de capaciteiten hebben om naar het voortgezet onderwijs te gaan en ten tweede 
dat ouders zelf financieel niet draagkrachtig genoeg zijn om dit kunnen betalen.  
 
 

2. Activiteiten in Kenia 
 
2.1 Spirulina kwekerij 
 
In Kenia hebben we in het dorpje Muhaka een kwekerij met 4 grote spirulinabassins.  
 
De kwekerij in Kenia loopt goed, de 4 (grote) bassins zijn volop in bedrijf en er is een grote voorraad 
spirulina opgebouwd. Door corona waren een deel van het jaar gesloten en konden we geen spirulina 
weggeven (zie onder 2.2).  
 
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 steeds belangrijkere inkomstenbron. Hiermee ontwikkelt ons 
project zich steeds meer tot een social business! 



 

 

 
Energy assistence, een foundation van de Belgische organisatie Engie heeft 36 zonnepanelen plus 
accu’s geschonken aan onze stichting. Deze zijn in de 2e helft van 2021 aangekomen in Kenia en 
hiervoor moesten we EUR 8267 aan invoerrechten en BTW betalen! (het is heel duur in Kenia om 
zonnepanelen in te voeren) Voor de zonnepanelen hebben we al in 2020 een gebouw neergezet met 
een lang schuin dak waarop de zonnepanelen zullen worden geplaatst. In dat gebouw zijn 3 kamers, 
één voor de accu’s die door de zonnepanelen geladen zullen worden, zodat we niet meer afhankelijk 
zijn van de Keniaanse stroomvoorziening. Verder is er een logeerkamer, bedoeld voor stagiairs die 
dan op de kwekerij kunnen verblijven om het vak van spirulina kweken te leren. En er is een kamer 
bedoeld voor opslagruimte. De zonnepanelen en accu’s zijn inmiddels in de eerste helft van 2022 
geïnstalleerd en werken goed! 
 
Er is een vaste ploeg van medewerkers, die als team de hele kwekerij draaiende houden: Hassan, 
Philip en Kassim zorgen voor het kweken en oogsten van de spirulina. Maludi en Maja zijn 2 
nachtwakers die we vast inhuren. Dagelijks is er contact via de smartphone, de communicatie 
verloopt goed.  
 
Begin 2021 zijn we een periode op de kwekerij in Kenia geweest. Hierbij hebben we ons op de 
volgende zaken gericht: 

• het verder professionaliseren van de kwekerij, door onderhoud en investeringen 

• het personeel verder opleiden in het kweken en oogsten van spirulina 

• de boekhouding door het personeel zelf laten bijhouden  

• de relatie met scholen en andere instanties opbouwen 
 

 

2.2 Spirulina donatie aan particuliere initiatieven 
 

In Kenia kan je geen spirulina aan (publieke) scholen en ziekenhuizen van de overheid geven, zonder 
dat je formeel bent geregistreerd als NGO in Kenia zelf. Dit heb je in Kenia niet zomaar geregeld en is 
een bijzonder bureaucratisch proces. Inmiddels hebben we zelf contacten gelegd met particuliere 
scholen en weeshuizen die wel graag spirulina van ons ontvangen. Door corona was  het in 2021 
moeilijk om op reguliere basis spirulina te verstrekken. 
 
Wel zijn er afspraken gemaakt met 2 particuliere middelbare scholen met ongeveer 380 kinderen en 
een weeshuis met ongeveer 50 kinderen waar we nu, in 2022, op reguliere basis spirulina aan 
verstrekken.  
 
 
2.3 Sponsorprogramma voor kinderen om naar de middelbare school te gaan.   
 
Basisonderwijs in Kenia is gratis en daar hoeven ouders geen bijdrage aan te betalen. Dat geldt niet 
voor de middelbare school. Veel kinderen kunnen niet naar de middelbare school of kunnen er niet 
blijven omdat hun ouders geen geld (meer) hebben om de school te betalen. Dus er is een hoge 
uitval, kinderen moeten vaak na 1 of 2 jaar noodgedwongen stoppen. In het voorjaar van 2019 
hebben we een sponsorprogramma opgezet en in 2021  worden door onze stichting rond de 40  
kinderen gesponsord voor de gehele secondary school periode die 4 jaar duurt.   
De sponsors zijn afkomstig uit Frankrijk en Nederland. Het betreft een bedrag van ca. EUR 150 per 
kind per schooljaar.  
 
 

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.  
 
Eén keer per jaar wordt 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 2021 
 
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 2021 2020 2019 

Saldo per 1/1 20.408 18.221 8.565 

Saldo per 31/12  24.582 20.408 18.221 

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

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Inkomsten (in Eur) 2021 2020 2019 

Donaties 47.712 33.357 42.076 

Verkoop spirulina in Nederland en 
Frankrijk 

743 637 1.355 

    

Totaal 48.455 33.994 43.431 

Uitgaven (in Eur) 2021 2020 2019 

Projecten Burkina Faso 14.500 13.000 13.500 

Projecten Kenia 28.349 17.571 19.243 

Diversen 1.181 1.005 845 

Kosten Rabobank 251 231 188 

    

Totaal 44.281 31.806 33.776 

Inkomsten (in Eur) 2021 2020 2019 

Overboekingen van Secteur10, 
Nederland 

14.500 13.000 13.500 

Verkoop spirulina in Burkina Faso 0 23 34 

Terugbetaling leningen 0 0 739 

    

Totaal 14.500 13.023 14.273 

Uitgaven (in Eur)  2021  2020  2019 

Uitgaven voor de kwekerij       
Salarissen  3.098  3.315  3.436  

Electriciteit 342  351  533  

Kunstmest en andere voeding 1.923  1.090  612  

Onderhoud 532  890  2.393  

Transport, kantoor, diversen 1.228  1.352  1.064  

Totaal   7.123  6.998  8.038 

Eten op school   4.240  4.061  2.595 

Meubilair en onderhoud school  1.890    1.734 

Schoolgeld, leningen, donaties aan 
gehandicapten 

 1.033  373  807 

Kinderdagverblijf van madame 
Céline  

 1.000  500  1.000 

Diversen  84  200   

       

Totaal uitgaven  15.370  12.131  14.175 



 

 

Kas + banksaldo Burkina Faso 2021 2020 2019 2018 

Saldo per 1/1 1.523 574 477 -53 

Saldo per 31/12 653 1.523 574 477 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* We houden een boekhouding lokaal bij in Kenia, in Keniaanse shilling (KSH). De koers fluctueerde in 2021 

tussen de 125 en 136 Ksh voor 1 Euro. Om een indruk te geven van waar het geld aan wordt besteed zijn de 
bedragen in dit jaarverslag in Euro aangegeven. Deze bedragen worden teruggerekend van de KSH 
boekhouding met een vaste wisselkoers van 128 Ksh voor 1 Euro, over heel 2021. Echter omdat de wisselkoers 
door het jaar heen wisselt, zijn de bedragen in EUR indicatief.   
*We maken geld over van de Rabobank rekening naar een lokale Euro rekening in Kenia. Van deze rekening 
vindt een overboeking plaats naar een KSH rekening. Hiermee maken we 2 x bankkosten. Verder zijn door het 
verschil in wisselkoersen, zie hierboven, de EUR bedragen indicatief. Hierdoor krijgen we de boekhouding niet 
sluitend. Het bedrag van EUR 1.709 is, behalve bankkosten en verschil in wisselkoersen, om de boekhouding 
sluitend te krijgen. 
 

Kassaldo Kenia 2021 2020 2019 

Saldo per 1/1 1.440 5.207 678 

Saldo per 31/12  1.143 1.440 5.207 

Verschil -297 -3.767 4.529 

 

Inkomsten (in Eur) 2021 2020 2019 

Overboekingen van Secteur10 
(Rabobank) 

28.349 17.571 18.500 

Verkoop spirulina in Kenia 6.938 9.110 19.217 

Terugbetaling leningen plus donaties in 
Kenia zelf 

823 210 593 

Totaal 36.110 26.891 38.310 

Uitgaven (in Eur*)  2021  2020  2019 
Salarissen 7.809  8.810  8.608  

Kunstmest en andere voeding 4.060  1.630  3.646  

Bouwkosten en onderhoud 4.495  8.211  5.917  

Transport- en autokosten 360  425  5.599  

Elektriciteit 1.574  1.388  1.566  

Diversen 1.592  2.355  1.171  

Import belasting + BTW zonnepanelen 8.267      

       

Totaal spirulina kwekerij 
(bedrijfsvoering en investeringen) 

 28.157  22.819  26.507 

Sponsorprogramma + leningen  6.541  2.580  5.712 

Wisselkoersen en bankkosten in 
Kenia*  

 1.709  5.259  1.562 

       

Totaal uitgaven  36.407  30.658  33.781 


