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Op bezoek bij ons project in Burkina Faso 
Afgelopen zomer hebben we (Jet, Piet, Maria en Rob) sinds bijna 3 
jaar ons project in Burkina Faso bezocht. Dit was eerder niet 
mogelijk door corona, maar ook door de onveilige situatie in het 
land.  
 
De kwekerij lag er naar omstandigheden goed bij. Er is wel enig 
achterstallig onderhoud, dat komt omdat veel materialen moeilijk 
verkrijgbaar zijn. Verder is er door de toenemende droogte een 
steeds groter deel van het jaar gebrek aan schoon water. Omdat 
we steeds meer kinderen van spirulina voorzien (zie hieronder), 
hebben we met ons team overlegd wat te doen. Samen met 
Abdullay (onze bedrijfsleider), Esther en Syreh hebben we 
besloten om een bron te slaan op 70 meter diepte en om een 
derde spirulinabak aan te leggen. Een flinke investering voor onze 
stichting, maar wel één waar behoefte aan is! 
 
Op de foto zie je Esther voor één van de spirulinabassins. En op de 
andere foto wordt de bron geslagen. Ons hele erf kwam onder 
een dik pakket modder te liggen! Inmiddels werkt de bron en hebben we schoon water. Ook is de 
derde spirulinabak in aanbouw (zie foto rechtsonder). Die hopen we komend voorjaar in gebruik te 
nemen, zodat we aan de toenemende vraag naar spirulina kunnen voldoen. 

 

Meer dan 2000 kinderen rijst met spirulina 
Door de onveilige situatie in grote delen van het land zijn veel 
mensen op de vlucht geslagen en trekken ze onder meer naar de 
stad Ouahigouya waar wij met onze kwekerij zijn gevestigd. Naar 
schatting is  het inwoneraantal de afgelopen jaren verdubbeld. Lag 
onze kwekerij vroeger nog aan de rand van de stad, inmiddels is er 
een uitgestrekte sloppenwijk naast onze kwekerij ontstaan. De 
armoede is groot. Mensen leven in lemen hutten met een 
golfplaten dak en deels wonen mensen in tenten. Waterleiding is 
er niet en sanitaire voorzieningen ontbreken.  
 
Inmiddels verstrekken wij op drie basisscholen rijst met spirulina. 
Iedere schooldag krijgen meer dan 2000 kinderen een kommetje 
rijst met spirulina (een paar jaar 
geleden waren dat er nog 600). 
Gelukkig wordt een paar maanden 
van het jaar rijst door de overheid 
verstrekt, anders zou onze stichting 
het niet meer kunnen betalen.  Er 
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is één centrale keuken in een bijgebouwtje. Daar koken 
vrouwen in hele grote potten elke schooldag rijst, 
vervolgens worden deze in kleine pannetjes/schalen bij 
elk klaslokaal verdeeld, plus een schepje spirulina 
erover heen. Als de school uitgaat pakken de kinderen 
hun eigen pannetje en eten dat of ter plekke leeg of 
nemen het mee naar huis. 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.  
Omdat het niet meer te doen is om vanuit één keuken 
voor 2000 kinderen te koken, hebben we besloten om 
vanuit onze stichting ook bij de andere twee scholen 
een gebouwtje te plaatsen om te kunnen koken. 
Daarmee hebben nu alle drie de scholen een eigen 
kookgelegenheid.  
 
Verder hebben we gesproken met de schooldirecteuren 

en de onderwijzers. 
Doordat het aantal 
leerlingen de afgelopen jaren is verdubbeld, is er een groot gebrek 
aan van alles. 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. Net als voorgaande jaren hebben we de 
scholen gesponsord door de aanschaf van meubilair, dit jaar een 
aantal stoelen en tafels voor docenten, in voorgaande jaren kasten 
en schoolbankjes.  

 
De kwekerij in Kenia draait op volle toeren 
De kwekerij in Kenia ligt er goed bij en de 4 (grote) bassins zijn 
volop in bedrijf (zie foto rechtsonder). Een deel van de 
geproduceerde spirulina verkopen we in Kenia zelf via een 
tussenpersoon. 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 met enige jaren vertraging aangekomen in Kenia en dit voorjaar geïnstalleerd. In 
het gebouw waarop ze liggen is één kamer gereserveerd  voor de accu’s die door de zonnepanelen 
geladen worden. Hiermee zijn we niet meer afhankelijk van de Keniaanse stroomvoorziening die vaak 
uitvalt.  
 
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.  
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En in Kenia meer dan 1000 kinderen… 
 
Inmiddels verstrekken we ook in Kenia aan meer dan 1000 kinderen 
op iedere schooldag een portie spirulina.  Dit zijn 2 publieke 
scholen en 1 particuliere stichting. Op één van de particuliere 
basisscholen  wordt de spirulina door de pap geroerd, en krijgen de 
kinderen een beker pap met spirulina (zie foto rechts).  
 
Om kinderen bekend te maken met spirulina en de wijze waarop 
we het kweken, organiseren we regelmatig rondleidingen voor de 
scholen op onze kwekerij. Op de foto hieronder legt één van onze 
medewerkers, Phillip, uit hoe je spirulina oogst aan een groep 
schoolkinderen en hun onderwijzer.  
 
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. Een aantal jaar geleden hebben we een 
sponsorprogramma opgezet en op dit moment worden er 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.  
 

 
 

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 (dit geldt uiteraard niet voor onze lokale werknemers). 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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