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Inleiding.
In dit bestuursverslag vindt u een weergave van de activiteiten van
de Stichting Zod Neere Nederland gedurende het kalenderjaar
2019.
De Stichting Zod Neere Nederland heeft zich ten doel gesteld om de
vereniging Zod Neere Burkina Faso te ondersteunen in haar
activiteiten met betrekking tot het ontwikkelen en geven van vakonderwijs aan kansarme kinderen in Burkina Faso .
Er zijn een tweetal Zod Neere onderwijsprojecten in Burkina:
• De CPAEC in Ouagadougou
• Onderwijscentrum Sabou
Het bestuur van Zod Neere Nederland ontwikkelt geldgenererende
activiteiten om de vereniging Zod Neere Burkina Faso financieel te
kunnen ondersteunen. Daarnaast hebben enkele bestuursleden
regelmatig contact met de projectleider in Burkina Faso.
Het was zeker geen gemakkelijk jaar, zeker vanwege het niet
kunnen genereren van voldoende financiele steun voor ons
onderwijs project in Burkina Faso. Daarom gaan alle credits uit
naar de mensen in Burkina Faso, die ondanks alles hun werk
hebben voortgezet in Sabou en met de zes klassen van de CPAEC
in Ouagadougou.
Onze dank gaat dan ook uit naar allen die het werk van de
Stichting Zod Neere Nederland gesteund en mogelijk gemaakt
hebben.

Directie en leerkrachten in CPAEC hal in Ouagadougou
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Bestuursleden
•
•
•
•
•
•

Will Visser – Pelsma
Vice – voorzitter
Hans Smit
Hans Visser
Johan Bongers
Stan van den Eijnden

Voorzitter
vacant
Penningmeester
Secretaris
Lid
Lid

Medewerkers
• Denys Goedhart
• Theo Vermeulen

Webmaster
Projectleider IT CPAEC

In het bestuur hebben zich in 2019 geen wijzigingen
voorgedaan. Wel wordt steeds gezocht naar versterkingen van
het bestuur, zeker ook omdat de voorzitter en de secretaris
hebben aangegeven op relatief korte termijn wegens hoge leeftijd
te moeten stoppen, zeker gezien de acute hartklacten die de
voorzitter in december heeft gehad
De bestuursleden en de medewerkers zijn vrijwilligers, die geen
onkosten declareren, noch vergoeding ontvangen voor hun
werkzaamheden.

De CPAEC, in Ouagadougou
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Doelstellingen van de Stichting Zod Neere Nederland zijn:
Ondersteuning van de vereniging Zod Neere Burkina Faso op het
gebied van:
•
•
•
•
•

Basis- en vakonderwijs - Opleiding ICT
Stimulering van kunst- en handwerk - Schoon drinkwater
Ecologische land- en tuinbouw - Scheppen van banen
Emancipatie - Gezondheidszorg met name aids bestrijding
Culturele uitwisseling.

Activiteiten in 2019
• Het bestuur van de Stichting Zod Neere heeft in 2019 vijf maal
vergaderd. De vergaderingen werden afwisselend gehouden in
de pastorie van de Petruskerk in Oisterwijk, waar Stan van den
Eijnden het beheer over voert of in een van de kantoren van
Actiefzorg in Waalwijk waarvan ons bestuurslid Hans Smit
directeur is.
• Er zijn dit jaar geen reizen naar Burkina Faso geweest, wel is er
via What’s app en telefonisch contact tussen de projectleier in
Burkina Faso, Issa Kiemtore, en de voorzitter van de stichting
Zod Neere Nederland Will Visser – Pelsma. De verbindingen
kwamen vaak zeer moeizaam tot stand.
• Het speerpunt van de stichting Zod Neere Nederland is de
fondsenwerving voor de ondersteuning van de acticiteiten ten
behoeve van het onderwijs in de CPAEC in Ouagadougou.
Voortdurend is ZNN op zoek naar mogelijkheden om de kosten
voor de Cpaec, de vakschool in Ouagadougou, te verlagen.
• In 2019 heeft de Stichting ZNN in het najaar getracht een
Charity Dinner in Tilburg te organiseren voor 100 personen. Een
poging in Gasterij De Commanderie te Riel, en bij restaurant de
Druiventros in Berkel Enschot, konden ondans de fantastische
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medewerking van deze twee bedrijven toch geen doorgang
vinden
Vanwege de hoge kosten en onvoldoende animo bleek het niet
verantwoord te zijn om met het Charity Dinner door te laten
gaan. Gelukkig hebben enkele vrienden toch een bijdrage over
gemaakt naar onze Stichting. Waarvoor onze welgemeende
dank.
• Er is een aanvraag ingediend bij de Tilburgse Rotary Club
Triborch om te komen tot een Matching Grant. In
samenwerking met de Rotary’s van Beveren in België en
Ouagadougou in Burkina Faso, zou er een
forse financiële ondersteuning mogelijk
zijn. De twee Europese Rotary’s leggen ieder een vastgesteld
bedrag in, dat verdubbeld zou kunnenl worden door de
Internationale Rotary. Het beheer en controle van de donatie
aan de CPAEC in Ouagadougou in Burkina Faso zou moeten
gebeuren door de plaatselijke Rotary in Ouagadougou.Helaas
was het definitieve besluit van de Internationale Rotary
negatief. Onderwijs viel niet in hu doelstellingen
• In het voorjaar van 2019 is er met hulp en de contacten van
Henk van Ingen van de stichting Tele-Vie -Deo een container
gestuurd naar Burkina Faso. Een aantal gereviseerde
computers en veel bruikbare voetbalkleding is die kant
opgegaan.
• Van de Stichting Maria Elise, waarbij wij een aanvraag voor
onersteuning hadden ingediend, ontvingen wij het mooie
bedrag van € 3000,-- te besteden aan het onderwijs aan de
CPAEC te Ouagadougou. Waarvoor wij, namens de kinderen,
de hardwerkende mensen van Zod Neere in Burkina Faso en
het bestuur van Zod Neere Nederland in een uitgebreide brief
het bestuur van de stichting Maria Elise hartelijk bedankt
hebben .
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• Het nieuwsbericht dat er door de Nederlandse regering in
eerste instantie 80 miljoen, later 100 miljoen euro
beschikbaar gesteld zou worden voor het onderwijs in NoordAfrika, heeft ertoe geleid dat het bestuur van Zod Neere
Nederland een uitvoerig aanvraag gedaan heeft bij het
Ministerie van Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking. Tevens werden de kamerleden
benaderd die in de betreffende Commissie zaten. Van de
kamerleden helaas weinig of geen respons. Van het
betreffende ministerie kregen we het advies om contact op te
nemen met de medefiancieringsorganisaties, wetende dat van
de 100 miljoen euro er dan 30 tot 50 % van het beschikbare
geld besteed gaat worden voor de instandhouding van de
eigen organisatie van deze organisaties. Met € 30.000,-- per
jaar zouden wij onze vakschool draaiende kunnen houden en
uitbouwen zodat over 5 jaar de school zelfstandig zou kunnen
voortbestaan.
Toch wil Zod Neere Nederland blijven proberen om het
ministerie en de kamerleden op andere gedachten te brengen.
1.5 % voor Zod Neere Nederland is toch niet teveel gevraagd
en dan worden er valkmensen opgeleid die dan niet hun heil
zoeken in Europa, maar meewerken aan een duurzame
ontwikkeling van hun eigen land en voor zichzelf een
menswaardig bestaan kunnen opbouwen in hun eigen
omgeving.
• Op 30 november is een delegatie van het bestuur van Zod
Neere Nederland naar Hilversum geweest om een symposium
bij te wonen dat georganiseerd werd door het Platform
Burkina Faso. We werden door de ambassadeur van Burkina
Faso, de Nederlandse zaakgelastigde en enkele deskundigen
bijgepraat over de zorgwekkende situatie in Burkian Faso die
ontstaan is door de vele terroristische aanslagen die er
vooral in het noorden en oosten van het land plaatsvinden. De
prangende vraag of het nog wel verantwoord was om met de
projecten door te gaan werd positief beantwoord. Het advies
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van de ambassadeur alsook van de Nederlandse
zaakgelastigde was: Laat onze mensen niet in de steek, maar
wees zeer voorzichtig en mijdt de gebieden waarvoor code
rood geldt
• EXPOSITIES van bronzen van Issa Kiemtore
o Doorlopende expo in Emmaus conferentieoord in Helvoirt
o Doorlopende expo in ‘Galery Smashing Colors’ in Riel
o Expo bij ‘Kunst op zondag’ in het Everwijnsgoed in
Renkum.

Wij danken van harte alle vrienden en vriendinnen die in 2019, op
welke wijze dan ook hun steun hebben verleend aan het welslagen
van het onderwijs aan de CPAEC, ten behoeve van onze
doelgroep: Kansarme kinderen in Ouagadogou.
Turnhout,
April 2020
Will Visser-Pelsma Voorzitter
Ing. Johan.Bongers Techn. Zaken
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