
Kongoussi op 31 oktober 2022 
 

 
Van 

De heer CISSE Tasséré tuinder 

Sector 1 Kongoussi Tel: 71 38 63 09 

Provincie Bam 

Burkina Faso 

A 

Mevrouw Lenin 
 

 
Goedemorgen, mevrouw! 

Onze beste wensen aan het hele team en onze oprechte dank aan u allen. 

Bedankt voor alle steun die we krijgen. 

Nogmaals, bedankt dat u zich bekommert om onze zorgen om onze 

2022-2023 tuinbouwseizoen. 

Voor deze campagne deed zich namelijk een nieuw feit voor. Dit was de komst van 

nieuwe mensen (15 vrouwelijke intern ontheemden) die zich bij ons wilden voegen 

vanwege hun status als intern ontheemden en kwetsbare mensen. 

De opvang van deze intern ontheemden brengt het aantal boeren op 50, waardoor 

ons landbouwareaal moet worden uitgebreid van 03,5 hectare tot 04 hectare; 

hetgeen niet zonder gevolgen is. 

Deze uitbreiding heeft geleid tot een grotere behoefte aan input (zaaigoed) en tot 

uitbreiding van het drainagesysteem door de aanleg van nieuwe aanvoerleidingen. 

De ramingen voor deze uitbreiding brengen de cijfers op : 
 

N° 
0RD 

ONTWERP KWANTITEIT PRIJS 
UNITAIR 

BEDRAG 

01 Afvoerslang 110 10 9 000 90 000 

02 Sperziebonenzaad (kg) 05 6 000 30 000 

03 Aardappelzaad (kg) 20 5 500 110 000 

04 Uienzaad (kg) 02 25 000 50 000 

05 Tomatenzaad (kg) 01 35 000 35 000 

06 Fosfaatmeststof (50kg zak) 05 35 000 187 500 

TOTALE KOSTEN VAN DE UITBREIDING 502 500 



Met deze financiële bijdrage kunnen wij de volgende gebieden beplanten met een 

productieprojectie geraamd op : 
 

N° 
ORD 

SPECULATIE GEPLANDE ZONE ESTTIMATIE 
PRODUCTIE 

01 Ui 01 hectare 25 ton 

02 Tomaat 01 hectare 15 ton 

03 Groene boon 01 hectare 05 ton 

04 kool 0,5 hectare 15 ton 

05 Aardappel 0,25 hectare 1.500 kg 
06 Wortel 0,25 hectare 1.500 kg 

Geschatte productiekosten per speculatie 

Om de kwaliteit van de maaltijden te verbeteren wordt ervan uitgegaan dat de 
mannelijke en vrouwelijke producenten elk ongeveer 20 kg groenten per soort 
krijgen. Dit zullen tomaten, kool, groene bonen, wortelen en uien zijn. 

 

N° 
ORD 

SPECULATIE KWANTITEIT A 
ECOULER KG 

VERKOOPPRIJS 
KG 

TOTALE 
INKOMSTEN 

01 Ui 24 000 150 3 600 000 

02 Tomaat 14 000 75 1 050 000 

03 Groene boon 4 000 225 900 000 

04 kool 14 000 50 700 000 

05 Aardappel 1 500 250 375 000 

06 Wortel 1 400 500 700 000 

TOTALE INKOMSTEN 7 325 000 

De campagne eindigt rond 30 maart 2023 en de verkiezingsronde duurt tot half april 

2023. 

Een algemene vergadering met als agenda de balans van de campagne 2022-2023 

zal worden bijeengeroepen aan het einde waarvan de verdeling van de dividenden, 

de uitgaven in verband met de campagne 2023-2024 en de terugbetaling van het 

bedrag van Vijfhonderdduizend (500.000) CFA-frank dat uw team ons zou hebben 

geleend, zullen worden vrijgegeven en overhandigd aan wie het toekomt. 

Wij hopen de groeiende producentengroepering in 2023 te formaliseren, waardoor 

wij steun krijgen van technische diensten en microfinancieringsinstellingen. 

Wij hopen dat deze beschrijving van onze bezorgdheid u in staat zal stellen ons 

verzoek beter te begrijpen. 

 

 
CISSE Tasséré 
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