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Inleiding.
In dit bestuurs verslag vindt u een weergave van de activiteiten van
de Stichting Zod Neere Nederland gedurende het kalenderjaar
2020.
De Stichting Zod Neere Nederland stelt zich sinds 2003 ten doel
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, met alles rond Covid 19,
zeker vanwege het niet kunnen genereren van voldoende financiële
steun voor ons onderwijs project in Burkina Faso. Daarom ging alle
hoop 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 uit naar allen die het werk van de Stichting
Zod Neere Nederland gesteund en mogelijk gemaakt hebben.
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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 2020 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 hartklachten die de voorzitter in december
heeft gehad
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De bestuursleden en de medewerkers zijn vrijwilligers, declareren
geen onkosten, noch ontvangen zij vergoeding voor hun
werkzaamheden.

De CPAEC, in Ouagadougou
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 en corona bestrijding
Culturele uitwisseling.
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Activiteiten in 2020
•

Het bestuur van de Stichting Zod Neere heeft in 2020
tweemaal vergaderd. De vergaderingen werden gehouden in
de pastorie van de Petruskerk in Oisterwijk, waar Stan van
den Eijnden het beheer over voert. Vanwege de heersende
Corona pandemie in 2020 en de nodige Lock downs zijn er
verder geen fysieke contacten meer geweest tussen de
bestuursleden.

•

Er zijn dit jaar ook geen reizen naar Burkina Faso geweest,
wel is er via WhatsApp en telefonisch contact tussen de
projectleider 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 activiteiten
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.

•

Gelukkig werd in 2020 de voortgang van het CPAEC project
3000 Euro ontvangen van de Elisa stichting

•

Er is door ZNN een poging gewaagd om bij de Tilburgse
Rotary Club Triborch 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. Helaas viel
Onderwijs niet meer in hun doelstellingen.
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Heel betreurenswaardig was, in dit Covid-jaar, voor het bestuur van
ZNN, het gemis aan adequate verslaggeving uit Burkina over de
voortgang van de CPAEC in 2020. Maar zoals bekend, in Afrika
heerst geen schrijfcultuur, informatie wordt vooral verkregen via
regelmatige gesprekken per WhatsApp en de telefoon.
Het positieve feit is wel, dat het onderwijs aan de CPAEC, ondanks
alles, gewoon is doorgegaan, de leerkrachten en alle kosten zijn
betaald en de leerlingen hun staatsexamens met succes hebben
afgelegd. Dit alles werd mogelijk gemaakt door de inzet van de
projectleider Issa Kiemtore.
Vermeldenswaard is zeker ook: dat de leden van het bestuur van
ZNN, Hans Smit. Johan Bongers en Stan van den Eijnden, en
webmaster Denys Goedhart en de IT specialist Theo Vermeulen zich
jarenlang met de initiatiefnemers van Zod Neere belangeloos ingezet
hebben om het onderwijs aan kansarme jongeren en volwassenen
in Burkina Faso mogelijk te maken.
Tijdens de laatste vergadering van het bestuur van Zod Neere heeft
het Bestuur van ZNN een zeer ingrijpende beslissing moeten nemen
Door samenlopende omstandigheden en de fragiele gezondheid van
de initiatiefnemers Hans en Will Visser, die inmiddels meer dan 80
jaar oud zijn en het niet meer beschikbaar zijn van de huidige leden
van het bestuur van de stichting Zod Neere Nederland wordt
naarstig uitgekeken naar een nieuwe samenstelling van het
bestuur van ZNN.
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Tevens zal er het komend jaar nog door de bestuursleden bekeken
worden of een andere stichting b.v. uit Zeewolde of Tilburg de
ondersteuning van de CPAEC op zich zou willen en kunnen nemen.
• EXPOSITIES van bronzen van Issa Kiemtore
o Doorlopende expo in Emmaüs conferentieoord in Helvoirt
o Doorlopende expo in ‘Galery Smashing Colors’ in Riel

Wijdanken van harte alle vrienden en vriendinnen die in 2020, 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 Ouagadougou.
Turnhout,
April 2021
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