
Voorwoord

Deze nieuwsbrief is uitgebracht naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de stichting 
M-O-P.
De opzet is om mensen in  ontwikkelingsgebieden te helpen bij het opzetten van een eigen
bedrijfje (fietsenmaker, naaiatelier, bierbrouwerij e.a. minibedrijfjes).
Ook op het gebied van medische ondersteuning voor mensen die geen financiële middelen
hebben om naar een arts of een ziekenhuis te gaan is MOP actief.
Scholieren kregen geld om hun middelbare school af te maken en ontvingen daarna van 
de overheid een beurs voor  verdere studie of een beroepsopleiding.
Natuurlijk komt het af en toe voor dat een project niet uit de verf komt, maar van de 83 
projecten die in deze tien jaar tot stand zijn gebracht zijn er slechts 4 echt mislukt.
In deze nieuwsbrief is een selectie gemaakt van tien succesvolle projecten van 2006 tot 
2016.
Dankzij uw giften zijn nu vele mensen weer in staat om zichzelf, hun gezin en familie te 
onderhouden en werken ze mee aan een gezonde economische opbouw van hun land. 
Wij als stichting gaan nog vele jaren door met het ondersteunen van dit soort projecten en 
mogen hopelijk rekenen op uw steun.
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Henk Dekkers (voorzitter)
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RESULTATEN HULPVERLENING 2006-2016 : RESUME RESULTATS ASSISTANCE 2006-2016

Aard van de hulp Resultaat

Aantal projecten Prima Goed Gaat

Nombre Nombre Très Bien Bien Passable Echoué ou annulé

Mini bedrijfje AGR 45 105 31,11% 42,22% 8,89% 17,78%

Medisch Medical 19 77 31,58% 47,37% 21,05% 0,00%

Uitrusting Equipement 6 3003 66,67% 33,33% 0,00% 0,00%

Gemengd Multi 4 37 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%

Opleiding Formation 9 50 55,56% 33,33% 0,00% 11,11%

TOTAL 83 3272 36,14% 42,17% 10,84% 10,84%

78,31%
Opmerkingen

Aantal 
beneficiaires

Geannuleerd of 
Mislukt

De mislukte of geannuleerde projecten vallen bijna allemaal onder de minibedrijfjes, maar slechts 4 van de 83 projecten zijn echt mislukt en het 
geld daarvoor is verkeerd besteed door de beneficaires = 4,82%. 

Het percentage geslaagde projecten (goed tot zeer goed) is 78,31%. De categorie "Gaat" of "Passable" betekent meestal dat het geld goed besteed is, 
maar dat het geen duurzame resultaten heeft gehad. In de gevallen van behandeling van huidkanker bij Albino patienten komt de hulp goed 
terecht maar soms helaas te laat omdat mensen te lang gewacht hebben om hulp te vragen. 

De projecten voor de jeugdsoos en de dorpskliniek/kraamkliniek in Dièrè in de provincie Nayala hebben blijvende positieve invloed op alle 3,000 
bewoners, jong en oud. 
De opleidingen hebben een duurzaam resultaat. Scholieren kregen steun tot eind middelbare school en kregen allemaal een beurs van de 
overheid voor verdere beroepsopleiding of studie. Beroepsopleidingen zoals onderwijzer of vroedvrouw zijn heel nuttig met duurzaam 
resultaat. Slechts één persoon mislukte omdat hij de MOP bijdrage om zijn rijbewijs te halen verkeerd gebruikte.

De noodkas blijft een belangrijk budget waarmee we onmiddellijk steun kunnen verlenen aan kinderen en volwassenen in nood die vaak acuut 
moeten worden opgenomen maar die geen geld hebben om naar het ziekenhuis te gaan. Vaak wordt een blijvende aandoening, handicap of 
overlijden voorkomen. Soms gaat het over voedselhulp, soms over hulp na brand. 



Bernard Sanon, project 2007-07                  aanvraag     verslag                                                            -1-

Inkomstengenererend project voor BERNARD SANON, 40 jaar, om zijn fietsenmakerij uit te breiden Bernard heeft 15 
jaar geleden een verkeersongeluk gehad en is toen verlamd geworden vanwege een breuk ter hoogte van de nek.

UPDATE 2016

Bernard repareert nog steeds fietsen, maar nu bij hem voor de deur. De wijk Bonheur Ville is
enorm gegroeid en er wonen nu duizenden mensen. Broer Charles en zijn gezin wonen op
ongeveer 10 minuten lopen afstand. Bernard heeft twee kleine maisonnettes op zijn terrein,
helemaal ommuurd (zoals alle huizen in Burkina Faso) met een poort en een kleine hangar
buiten waar hij de fietsen repareert. Hij woont zelf in één van de maisonnettes en verhuurt de
andere. Op dit moment aan iemand die aan het aanleggen van de weg werkt die door de wijk
loopt. Er staat ook een douche ruimte en een latrine op het terrein en er is ook stromend water,
maar nog geen elektriciteit.  Bernard is ook trots op zijn 3 mango bomen die hij heeft geplant. Hij heeft al 
zijn centen geïnvesteerd in zijn woning (en ook zijn broer Charles trouwens, die hem vaak helpt) en hij  
heeft niet of nauwelijks nog fietsonderdelen in voorraad. Maar hij is reuze trots op wat hij nu heeft en 
dankbaar voor de ondersteuning die hij kreeg.

http://www.m-o-p.nl/StandSanon.htm
http://www.m-o-p.nl/Sanon.htm


Siaka Diarra , project 2009-05                      aanvraag                                                                           -2-

Siaka wil graag geholpen worden met het oprichten van een bedrijf dat schotelantennes verkoopt en installeert. Ook de
verkoop van decodeer-apparatuur en het onderhouden van schotelantennes en electronische apparaten horen bij zijn 
bedrijfsvoering.

UPDATE 2016

Siaka is goed geslaagd in zijn onderneming van destijds, maar is overgestapt naar een
kruidenierszaak. Met de reparatie van elektronische apparatuur had hij te vaak problemen met
mensen die boos werden als hun apparaten een tijdje na een reparatie niet meer werkten of
weer dezelfde problemen gaven. De vele plotselinge stroomonderbrekingen, de sterke
wisselingen in voltage, het stof en het zand, enz. veroorzaken heel veel storingen en kapotte
apparatuur.
Hij is dus met een kruidenierswinkel aan de slag gegaan en die werkte goed en is van flink formaat, maar 
helaas zijn de schappen niet erg gevuld momenteel. 
De tegenslagen waren groot door de jaren heen. Zijn beide ouders zijn vaak ziek en Siaka moet hen vaak 
geld sturen voor doktersonderzoeken en medicijnen. Zijn vrouw is verpleegster maar raakte gewond 
tijdens de politieke opstanden eind 2014 en het verjagen van President Blaise Compaore door de bevolking.
Ze moest doorgaan met haar werk want er vielen veel gewonden, maar brak haar bekken toen ze in een 
opstandje klem raakte. Dat was ook een flinke kostenpost. Met de kinderen gaat alles goed. Al met al toch 
ook een geslaagd project, want zonder de hulp van MOP had hij al die dringende hulp voor zijn familie 
niet kunnen betalen.

http://www.m-o-p.nl/Diarra.html


Pascaline Ky , project 2009-08                  aanvraag                                                                              -3-

Pascaline vraagt financiële hulp voor het opstarten van een inkomensgenererend project. Ze wil
traditionele wikkeldoeken verkopen.

UPDATE  2016

Pascaline heeft destijds met de winst van haar pagne handeltje een boutique geopend waar ze pagnes 
verkocht, als kapster werkte en zakjes water in een koelkast koud opsloeg voor de verkoop. Ze kreeg een 
baby, waardoor ze haar handeltje niet meer kon bijhouden en vorig jaar is ze er mee gestopt. Haar zoontje 
is nu 2.5 jaar. Ze zit nog steeds in de handel en redt zich zo goed en zo kwaad als het gaat. Ze zegt zelf: “Ca
va”. 

http://www.m-o-p.nl/Ky.html


Vrouwenvereniging Nong Taaba , project 2011-04        aanvraag                                                                     -4-
De vrouwengroep NONG TAABA is op 15 maart 2010 opgericht in de in ontwikkeling zijnde buitenwijk
‘Bonheur Ville’ door een tiental vrouwen. Bijna alle vrouwen in Burkina hebben naast hun huishouden
een aktiviteit om bij te dragen aan het inkomen. In deze nieuwe volkswijk zijn er veel mogelijkheden voor
mini ondernemingen, maar de vrouwen hebben meestal geen startgeld en zoeken ook vaak naar ideeën.
Daarom besloten de vrouwen de koppen bij elkaar te steken en een vereniging op te richten.

UPDATE 2016

Er zijn nu 100 leden en er staan nog vrouwen op de wachtlijst. Na het eerste project voor de succesvolle 
microfinanciering volgde een alfabetiseringscursus waarin 18 vrouwen leerden lezen en schrijven. Daarna 
volgde een tweede cursus, aangeboden door het ministerie waar 15 vrouwen met goed gevolg aan mee 
deden. Het microfinancieringsbedrag begon met 750 euro en staat nu op 1.905 euro. Veertig vrouwen 
hebben momenteel een microkrediet voor een  mini handelsonderneming en huisvlijt. Nieuwe leden 
kunnen pas na één jaar bewezen aktief lidmaatschap meedraaien in het microfinancieringssysteem. 

Van de Stichting Pequenita in Nederland ontving de vrouwenvereniging steun voor een weefproject. Ze 
hebben een voorraad weefdraad aangelegd. Op dit moment profiteren 30 weefsters van dit project. Deze 30
vrouwen draaien niet mee in de microfinanciering. Verder hebben de vrouwen twee medische controles 
georganiseerd: één voor controle op baarmoederhalskanker en één op controle voor aids. Geen van de 
vrouwen bleek een van de aandoeningen te hebben.

http://www.m-o-p.nl/NongTaaba.html


Jeugdsoos Djèré , project 2009          aanvraag                                                                                                     -5-
Het dorp Djèré ligt in het zuidwesten van Burkina Faso. Een belangrijk deel van de bevolking is jonger dan 25 jaar. Om
de jeugd te motiveren om in hun eigen dorp te blijven (en niet naar de grote stad te trekken) en om de ontwikkeling 
van het dorp daarmee te ondersteunen vraagt de lokale vereniging van jongeren financiële steun om een lokaal voor 
een jeugdsoos te bouwen.

UPDATE  2016

De jeugdsoos is aktief en druk bezocht. Er worden vergaderingen gehouden door de jongeren
uit het dorp, als er een ceremonie in het dorp is, wordt die in en rond het jeugdcentrum
gehouden; het is de  belangrijkste evenementenlokatie geworden. Er worden
voetbalwedstrijden georganiseerd op het veld direct achter het jeugdcentrum, de scholieren
komen er ‘s avonds hun huiswerk maken, want er is nog steeds geen electriciteit in het dorp, er
worden video’s gedraaid voor de jeugd en de volwassenen komen ook kijken. Iedereen komt naar het 
jeugdcentrum on z’n telefoon op te laden. 

Na het jeugdcentrum werden ook de dorpskliniek en kraamkliniek door MOP voorzien van zonne-
energie,en ook daar werken beide installaties nog. In het jeugdcentrum is de accu aan vervanging toe en 
ook de televisie is in niet al te beste staat. Een, bedrag van ongeveer 300 euro is nodig, waarvoor de 
dorpsjeugd ondersteuning nodig heeft. 

http://m-o-p.nl/Jeugdsoos%20-%20Djere%202009.html


Marcelline Meda , project 2009-03          aanvraag                                                                                            -6-
Marcelline is een alleenstaande moeder van twee dochters, Jocelyne van 22 jaar en Sabine van 17 jaar. Jocelyne is 
halfzijdig verlamd door een hersenbeschadiging en Sabine is geestelijk achter sinds haar geboorte. De beide dochters 
hebben geleerd sieraden te maken. Moeder Marcelline wil nu graag een micro-onderneming starten met hen zodat ze 
zelf iets gaan verdienen en in hun dagelijks onderhoud kunnen voorzien.

UPDATE  2016  

De Stichting MOP kon het gezin meerdere keren helpen dankzij de steun van enkele trouwe
MOP donateurs en een speciale donatie uit een verjaardagsfeest. Marcelline verloor een jongere
broer aan een nierziekte in 2011. Daardoor kreeg ze twee kinderen extra te verzorgen. De
vrouwengroep Mambly uit Drunen nam de kosten voor hun schoolgeld voor rekening.  De
dochters van Marcelline kregen het nodige materiaal en de gereedschappen om sieraden te maken en ze 
volgden een opleiding in kleding verven, waarvoor ze een diploma behaalden.

Door de politieke crises en de 
dreiging van terrorisme vanuit Mali
is het toerisme enorm achteruit 
gegaan in Bobo Dioulasso en juist 
daar vonden de twee jonge 
vrouwen de meeste klandizie. 
Daarom richtten ze zich meer op de
lokale markt met hun geverfde 
stoffen en werden ze ondersteund 
door de Stichting Pequenita uit 
Nederland voor de aanschaf van 
een kleine boetiek die voor het huis 
van de parochie, waar ze nog steeds
wonen, werd geplaatst. Daar 

verkopen Jocelyne en Marcelline momenteel hun sieraden, hun stoffen en wat kruidenierswaren. 
De ondersteuning van dit gezin mag werkelijk een succes genoemd worden. Marcelline moest in de maand
juni halsoverkop naar haar dorp gaan omdat haar vader stierf. De beide dochters bleven samen thuis 
enzijn goed in staat om voor zichzelf en voor elkaar te zorgen. VoorMarcelline is dit een enorme 
geruststelling, want haar grootste zorg is de zelfstandigheid van haar dochters. Het komt zelden voor dat 
twee jonge gehandicapte vrouwen in Burkina Faso zich zo goed kunnen redden in de maatschappij,

Foto:  vlnr: Sabine, Jocelyne, Marcelline Meda en Trudie Betlem, voorzitter van de Stichting Pequenita in 
Nederland, die het gezin ondersteunde voor de opstart van de kiosk.

http://www.m-o-p.nl/meda1.html


Medar Nedgo, project 2007-01                     aanvraag                                                                                        -7-
Inrichting naaiatelier MEDAR, 29 jaar om als zelfstandig kleermaker zijn brood te verdienen. Medar woont nu in 
Koupela omdat hij daar een kleermakersopleiding heeft gevolgd.

UPDATE 2016   

De project coordinator Yessa Diarra is in juli 2016 naar Koupéla gereden om Medar
persoonlijk op te zoeken. Koupéla ligt op 140 kilometer afstand van Ouagadougou. 
Medar zegt dat het redelijk goed gaat, maar mensen hebben niet veel geld om aan
kleding uit te geven. Wanneer er feesten zijn zoals Kerst, Pasen, Ramadan,
Internationale Vrouwendag, dan verdient hij goed en dat geeft een buffer. Hij heeft nog steeds zijn 
boetiek in hartje Koupéla. Hij heeft geen leerlingen of personeel momenteel.

  

 

http://www.m-o-p.nl/Nedgo.htm


Toni Aboulahary , project 2008-14               aanvraag                                                                                         -8- 

Toni wil als chauffeur aan de slag. Gezien het feit dat hij geschoold is kan hij hiermee 80.000 CFA (121
euro) per maand verdienen. Het halen van het rijbewijs kost 130.000 CFA(200 euro).

UPDATE 2016

Toni werkt al een paar jaar als chauffeur bij de Internationale Organisatie
Helen Keller. Hij kon zijn rijbewijs halen en van schoonmaker en boodschappenjongen 
opklimmen tot chauffeur.

http://www.m-o-p.nl/Aboulahary.html


Ontwikkeling aangepaste fiets en zitje Ibrahim , project 2015-04       aanvraag                                          -9-
Ibrahim kan niet zitten, staan of lopen sinds hij in 2011 meningitis kreeg met hoge koortsen. Langzaam
begon zijn hoofd te groeien en ging hij alsmaar achteruit, totdat hij in een coma van 21 dagen viel. Zijn
ouders hebben alles geprobeerd om hem beter te maken, bij alle dokters en specialisten geweest zoals de
neurochirurg, maar helaas. 

Uden Wereldwijd heeft het mogelijk gemaakt een aangepaste fiets aan te schaffen.

UPDATE 2016

Le Tisserin heeft de ondersteuning aan het gezin overgenomen, betaalt zijn revalidatie 
sessies, aangepaste schoenen en betaalden voor de moeder een operatie. Ook gaven ze 
eerste levensbehoeften en kleding. De vader is nog steeds werkeloos. 
Ibrahim kan nu zonder hulp, zonder stoel, 20 minuten rechtop blijven zitten. Die 
bewegingscontrole scheelt de moeder heel veel als ze hem ergens naartoe meeneemt of 
moet brengen. De moeder heeft aan Le tisserin ondersteuning gevraagd voor luiers, 
kleding en vooral voor voedsel.

http://letisserin.org/
http://udenwereldwijd.org/
http://www.m-o-p.nl/OuedraogoIbrahim.html


Melkpoeder voor baby-opvangcentrum Diebougou , project 2015-05     aanvraag                                  -10-
Aanvraag ondersteuning voor het kopen van melkpoeder..

UPDATE 2016

Maurice Somé; de oprichter van het baby en kleuteropvangcentrum stuurde
een bedankbrief en bevestiging van de 1e gift. Voor het bedrag van 200.000 cfa
werden 5 dozen met elk 12 bussen melk aangeschaft en met het restant een
siroop tegen koorts en pijn (Efferalgan). 
Het centrum gebruikt per dag ongeveer 3 bussen melk, dus het was genoeg voor 20 
dagen. Een 2e gift van 75.000 cfa (van MOP-donateur Wouter Verhoeven) is onlangs ook 
overhandigd en voldoet voor de aanschaf van 2 dozen met elk 12 bussen melk.

http://www.m-o-p.nl/Diebougou.html
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