
 

RAPPORTAGE STICHTING MOP – HULPAANVRAAG - PROJECT nummer: 2016-03 

Titel project:  Association Faag Taaba : Schoolmateriaal voor 47 (half) wezen 

en opstart kleinvee voor jongeren opvanghuis 

Béneficiaires: 45 kinderen. 

Bedrag :   Schoolmateriaal 770 euro, kleinvee 729 euro 

Datum :   Ouagadougou, 17 december 2016 

 
Yessa Diarra, de uitvoerend project coördinator van MOP kocht in Ouagadougou eerst de 

schoolspullen in en vertrok eind september naar Sabou, op 80 km afstand van 

Ouagadougou, langs de hoofdweg naar Bobo Dioulasso.  Alassane Kabore, de voorzitter van 

de Stichting Faag Taaba wachtte hem daar op. Er was intussen een hangar neergezet door de 

Associatie Faag Taaba waar de dieren die aangekocht gaan worden schaduw vinden en ’s 

nachts slapen. De hangar is zoals gebruikelijk gemaakt van stammen en takken.  

 

Het nieuwe schooljaar moest op dat moment nog gaan beginnen en de kinderen kwamen 

druppelsgewijs terug uit de dorpen waar hun (soms verre) familie woont. De schoolvakanties 

duren erg lang in Burkina Faso, bijna 4 maanden en wel in de regentijd en dus ook de tijd 

waarin veel op de akkers gewerkt wordt. De Stichting Faag Taaba wil dat de kinderen zoveel 

mogelijk tijd doorbrengen bij de familie van hun overleden ouder(s) om de band te 

behouden.  

 

Faag Taaba ondersteunt op dit moment 45. Kinderen. 12 kinderen gaan nu naar de 

middelbare school en 21 naar de lagere school. Daarnaast zijn er 10 in opleiding voor 

kleermaker (6 meisjes, 4 jongens en zijn er 4 hele kleine kinderen die nog niet naar school 

gaan. De schoolkosten worden betaald door de 12 leden en met giften van lokale donateurs.  

Het opvanghuis wordt nog steeds gerund door 3 vrijwilligers. 30 kinderen wonen in het 

centrum en 15 zijn ondergebracht bij gastfamilies.  Het opvangcentrum ligt even buiten 

Sabou in een klein dorp. De dorpsbewoners hebben een comité opgericht dat toeziet over 

de kinderen en het reilen en zeilen in het opvangcentrum.  

 

Het schoolmateriaal dat werd aangekocht: 

Schoolmateriaal Aantal Per stuk Totaal 
 Schriften 200 pagina's  5 dozen 22 000   110 000   

 Schriften 100 pagina's 5 dozen 20 000   100 000   
 School rugtassen 50    3 500   175 000   
 Blauwe Bic pennen 2 dozen    6 500   13 000   
 Rode Bic pennen 2 dozen    6 500   13 000   
 Setje met driehoek, lineaal, potlood, 

gum, etc.  50 750   37 500   
 Totaal cfa     448 500   
 



 

 

En toen werden de schoolmaterialen uitgedeeld. Eerst alles uitstallen op een grote tafel en 

foto’s gemaakt. En toen aan de al aanwezige kinderen hun spullen overgedragen.  

 

Vervolgens zochten Yessa en 

Alassane een kleinvee handelaar 

op om te onderhandelen over de 

prijzen voor het vee. In totaal 

werden uiteindelijk 8 schapen, 2 

rammen, 2 geiten, 2 bokjes en 21 

kippen en 2 hanen gekocht. 

Momenteel zijn er 2 schapen en 1 

geit in blijde verwachting. 

 

 

 

Kleinvee Aantal Per stuk Totaal 
 Ram 2 25.000 50.000  

Schapen  8 15.000 120.000 
 Geiten 2 15.000 30.000 
 Bokken 2 12.500 25.000  

Kippen 21 2.000 42.000 
 Hanen 2 3.500 7.000  

Vaccinaties dieren  8.850 8.850  

Totaal cfa     282.850 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale uitgaven CFA Euro 

Schoolmaterialen 448.500  

Kleinvee 282.850  

Kosten transport en overnachting project coördinator MOP 126.000  

Totaal 857.350  1.307 

Ontvangen van donateur  1.499 

Resterende gift gereserveerd voor kantine in 2017  192 

 

 

 

Ouagadougou, 26 december 2016 

Yessa Diarra, uitvoerend coördinator  

Lenie Hoegen Dijkhof, bureau coördinator in Burkina Faso 


