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Uitvoering 

1 De beschikking 
NCDO verleent een subsidie van maximaal € 4.650,00 voor het organiseren en uitvoeren van een 
dag met lezingen en workshops over Burkina Faso voor particuliere initiatieven die zich met dit 
land bezighouden en voor in Nederland wonende Burkinabé. 
NCDO heeft besloten tot gedeeltelijke toewijzing van het verzoek om medefinanciering omdat het 
project op onderdelen aansluit bij de algemene en specifieke criteria, beschreven in het NCDO 
Beleidskader 2003-2006 “Wereldburgerschap voor de Millenniumdoelen” en de VMDO-handleiding 
voor subsidieaanvragen (versie mei 2005) 
Motivering: 
 Het doel van het VMDO-programma is het vergroten van kennis en actieve betrokkeheid van de 

Nedelandse bevolking bij vraagstukken over internationale samenwerking, mondiale duurzame 
ontwikkeling en structurele armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. Ons project geeft 
voldoende expliciet uitwerking aan deze vraagstukken 

 NCDO waardeert het dat wij kennis van verschillende organisaties bundelen die zich 
bezighouden met/in hetzelfde land. 

 NCDO vergoedt geen kosten voor consumpties en buffet. 
 
Voor de realisatie van het project is een voorschot ontvangen van € 3.720,00. 

1.1 Naamsvermelding NCDO 

Het logo van de NCDO staat op de homepagina van de website van het platform. Het logo van de 
NCDO is, samen met het logo van andere sponsors, geplaatst op het programma en overige per e-
mail verzonden informatie over de dag naar de doelgroep.  
 

2 Planning en realisatie 
Planning Gerealiseerd 

1. Voorbereidende 
vergaderingen 

Tussen september 2006 en juli 2007 vijf maal vergaderd: 
 30-09-2006 te Rotterdam, aanwezig 4 bestuursleden en 7 

vertegenwoordigers van PI’s 
 24-11-2006 te Zegveld, aanwezig 5 bestuursleden 
 25-01-2007 telefonische vergadering tussen 5 bestuursleden 
 17-02-2007 te Rotterdam, aanwezig 5 bestuursleden en 5 

vertegenwoordigers van PI’s 
 04-04-2007 te Limmen: verwerking evaluatiegegevens en financiën, 

2 bestuursleden, overige informatie per e-mail. 
2. Bouwen website  Sinds oktober 2006 is de website in de lucht. 

 18.000 hits tot 1-7-07. 
 42 organisaties hebben zich geregistreerd als gebruiker (tot 1-7-07) 
 17 organisaties hebben informatie geplaatst 

3. Onderzoek naar 
behoefte aan 
informatie 

Programma is samengesteld op basis van imput tijdens vergadering met 
vertegenwoordigers van PI’s en suggesties per e-mail 
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Planning Gerealiseerd 

4. Samenwerking 
met ambassades 

 Goed contact met Nederlandse ambassade in Burkina Faso. 
Ambassade verwijst vragen die mogelijk binnen het platform 
behandeld kunnen worden door. Vertegenwoordiger van de 
ambassade was aanwezig op de landelijke dag. Ambassade heeft de 
lunch tijdens de landelijke dag gefinancierd. 

 Goed contact met ambassade van Burkina Faso in Brussel. 
Ambassadeur en voltallige ambassadepersoneel en hun familie 
waren aanwezig op de landelijke dag. Ambassadeur heeft een 
toespraak gehouden. Ambassade heeft een financiële bijdrage 
geleverd aan het Platform. 

5. Vinden van 
geschikte locatie 

Uitstekende locatie in Albeda College. We hadden de beschikking over 
een grote ontvangsthal, aula, 10 klaslokalen en keuken. 

6. Deskundige uit 
Burkina Faso 

Van 24 februari tot 17 maart was de heer Salif Sodre uit Burkina Faso in 
Nederland. Geld voor een ticket, visum, reisverzekering en reiskosten 
om dit te regelen is overgemaakt naar Burkina. In NL is voor hem een 
aparte ziektekostenverzekering afgesloten. Verblijfkosten in NL waren 
voor rekening van een gastfamilie. 
De heer Sodre is coördinator van de Association Développement Sans 
Frontière (DSF), een organisatie die in Burkina Faso verantwoordelijk is 
om het onderwijs zodanig te hervormen dat het daadwerkelijk een 
bijdrage kan leveren aan de bestrijding van de armoede en het behalen 
van de millenniumdoelstellingen. Op de landelijke dag heeft de heer 
Sodré een lezing gegeven over de rol van onderwijs bij de bestrijding 
van de armoede en de problemen van Burkina Faso om kwalitatief goed 
onderwijs te kunnen geven. De lezing was in het Frans en werd 
ondersteund met een PowerPoint presentatie in het Nederlands. 
Discussie n.a.v. de lezing was mogelijk in de aansluitende workshop 
Tijdens zijn verblijf in NL heeft de heer Sodre contact gehad met 
vertegenwoordigers van PI’s in Burkina, Nederlandse NGO’s en 
medefinancieringsorganisaties 
 

7. Deskundigen uit 
Nederland 

Verschillenden deskundigen uit Nederland hebben een bijdrage geleverd 
aan de workshops en/of lezingen: 
 Machteld Ooijens, programma specialist onderwijs bij ICCO/Kerk in 

Actie 
 Cor Wattel, programmacoördinator bij Terrafina Microfinance 
 Jaap Aantjes, noodhulpspecialist bij ICCO/Kerk in Actie 
 Nienke Blauw, beleidsmedewerker COS Rijnmond & Midden Holland 
 Mark Blaisse, journalist en schrijver van het boek “Ouagadougou” 

De deskundigen hebben geen reiskosten gedeclareerd. Wel is hen een 
cadeau gegeven. 

8. Training 
gespreksleiders 
workshops 

Was niet nodig. De gespreksleiders waren voldoende deskundig om 
workshops te leiden. 

 

3 Doelgroepen en bereik 
Tot nu toe zij 69 organisaties (PI’s en NGO’s) bekend bij het platform. 35 hebben deelgenomen aan 
de landelijke dag. 88 personen hebben zich geregistreerd. Daarnaast waren er nog zo’n 50 
Burkinabés aanwezig. 
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4 Aandacht / publiciteit 
 Voorafgaand aan de landelijke dag is zijn 3 nieuwsbrieven verstuurd naar de ons bekende 

organisatie. Iedere organisatie heeft een uitnodiging en programma ontvangen. 
 Uitgebreide informatie vooraf is gepubliceerd op de website van het platform. Foto’s van de dag 

en enkele verslagen van de werkgroepen zijn na afloop op de site gezet. 
 De aankondiging van de landelijke dag is gepubliceerd in de Nieuwsbrief en op de website van 

Afrika Nieuws. Zie: http://vedm.net/click2?l=YSj13&m=RGDY&s=Nnt1Z3 
 

5 Follow-up 
De landelijke dag voorzag in een grote behoefte en zal zeker een vervolg krijgen. Van de 
organisatie van de dag is een draaiboek gemaakt met allerlei adressen, mogelijke medewerkers en 
ander organisatorische zaken om in de toekomt weer zo’n dag te kunnen organiseren. 
Er blijkt een grote behoefte te zijn aan een coördinerend bureau in Burkina Faso. Mogelijk is dit 
een item waaraan het platform een coördinerende rol in kan spelen. 
 

Evaluatie 

6 Wijze van evaluatie 
Het project is vrijwel conform het plan uitgevoerd. Deelnemers hebben een evaluatieformulier 
ingevuld. De verwerking van de uitslag is als bijlage bijgevoegd. De reacties waren zeer positief.  
De eigen ervaringen van het organiserend comité en de opmerkingen uit de enquête worden 
meegenomen in de herziening van het draaiboek. 
Een stagiaire heeft een onderzoek gedaan naar de wijze van communicatie tussen bestuur en 
achterban van het Platform. Aanbevelingen zijn in een communicatieplan weergegeven. 

7 Knelpunten 
 De inleidingen van de gastsprekers, m.n. de ambassadeur, waren te lang. Dit moet een 

volgende keer meer gestructureerd worden en van tevoren besproken worden dat bij 
tijdsoverschrijding ingegrepen wordt. 

 Belangrijk is om een professionele tolk in te schakelen voor de vertaling Frans / Nederlands. Nu 
had een vrijwilliger van een van de PI’s zich aangeboden om te tolken. Mede door de 
beperkingen van de tolk liepen de inleidingen uit en werd het wat saai. 

 Doordat de inleidingen te lang duurden kwamen overige programmaonderdelen in de knel. 
Voor de gezamenlijke terugkoppeling van de resultaten van de workshops was geen tijd meer. 
Dit was erg jammer. 

 Er waren te veel workshops. Hierom zijn 2 workshops samengevoegd. 
 De organisatie van de dag is een grote belasting geweest voor het organisatiecomité, die dit 

werk naast hun normale werkzaamheden en hun vrijwilligerswerk voor de eigen organisatie 
met projecten in Burkina hebben gedaan. De ervaring van deze keer zal de organisatie in de 
toekomst vergemakkelijken. Voor een volgende keer is een draaiboek beschikbaar. 

 

8 Beoogde resultaten gerealiseerd 
 Inmiddels zijn 71 organisaties bekend bij het platform. 
 Van de 69 bekende organisaties in maart 2007 hebben er 35 deelgenomen aan de landelijke 

dag. Dit is ruim 50%. 
 Van Faso Yelle, de vereniging van Burkinabè in Nederland, hebben ruim 50 personen 

deelgenomen. 
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 De website is in de lucht. Slechts 17 organisaties hebben informatie op de site gezet. Het 
platform is van plan om alle organisaties te benaderen om toestemming te vragen om ten 
minste een contactadres en/of website adres te mogen plaatsen. Wel hebben verschillende 
organisaties elkaar gevonden om elkaar advies te vragen en samen te werken. 

 Door middel van een expositie in de ontvangsthal hebben 12 organisaties laten zien waar ze in 
het kader van de millenniumdoelstellingen mee bezig zijn. Millenniumdoelstellingen zijn bij alle 
organisaties bekend. Uit de enquête bleek dat hier wel meer (directe) aandacht aan besteed 
mocht worden. 

 De workshops voorzagen in een grote behoefte. Beginnende groepen hadden veel aan de 
ervaring van ervaren groepen. Ook de ervaren groepen konden elkaar waardevolle tips geven. 

 Zie verder onder paragraaf 2: Planning en realisatie. 
 

Oordeel 

9 Kwaliteit van het project 
Zie hiervoor de bijlage met de enquête uitslagen. Gezien de reactie van de bezoekers is het project 
geslaagd. Wij hopen dat wij door deze positieve reacties een volgende keer ook de overige 50% 
van de doelgroep zullen bereiken. 
 

Bijlagen 
1. Financiële verantwoording + bonnen 
2. Aankondiging op Afrika Nieuws 
3. Uitnodigingsbrief aan doelgroep 
4. Programma, workshopbeschrijving en introductie gastsprekers 
5. Aanmeldformulier landelijke dag 
6. Nieuwsbrief Maart 2007 
7. Foto’s 
8. Hand-out Power Point presentatie Salif Sodre 
9. Resultaten enquête 
 
 

 



Financiële verantwoording 
 

Begroting Landelijke dag Burkina Faso Platform  Werkelijke kosten    

Post Kosten Post Uitgaven Bon 
nr. 

Activiteitenkosten       
Ticket en luchthavenbelasting gast BF 1.140,00 Ticket, belasting en kosten 798.200 FrCFA 1.216,85 1  
Overboekingskosten, visum en reiskosten 
Ouagadougou gast uit BF 100,00 Wisselkosten, visum, reiskosten BF, reisverzekering 

201.670 FrCFA 307,44 1  

   Overboekingskosten NL / BF 35,00 2  

   Kosten gelegaliseerde uitnodiging en aangetekend 
verzenden van documenten t.b.v. visum 15,40 3  

Reis- en ziektekostenverzekering gast uit BF 300,00 Ziektekostenverzekering afgesloten in NL 41,40 4  
Verblijfkosten gast BF 300,00 Verblijfkosten gast BF, gesponsord 0,00   
Huur Locatie Albeda College 300,00 Huur locatie Albeda College, gesponsord 0,00   
Personeelskosten beveiliging Albeda College (2 
concierges + 2 beveiligingsmedewerkers, 4 x 14 uur 
x 10 Euro) 

560,00 Concierges en beveiligingspersoneel Albeda 
College 525,00 5  

Aankleding/inrichting locatie landelijke dag 150,00 Kopieerwerk, aankleding lokatie 81,45 6  
Muziekgroep 800,00 Muziekgroep, djembe workshop en optreden 800,00 7  
Reiskostenvergoeding en attenties gastsprekers / 
workshopbegeleiders 500,00 Kosten attenties 301,46 8  

Reiskostenvergoeding medewerkers organisatie 500,00 Reiskosten voorbereidende vergaderingen en dag 503,44 9  
   Telefonische vergadering 36,00 9  
Totaal 4.650,00 Totaal werkelijke kosten 3.863,44   
Toegezegde NCDO subsidie 4.650,00 Ontvangen NCDO subsidie 3.720,00   
   Nog te ontvangen subsidie 143,44   

NB: De kosten voor consumpties en maaltijden zijn uit de begroting en afrekening gehaald. Deze werden niet door NCDO gesubsidieerd. 



Resultaten enquête 
 
Algemene waardering van de dag 
 
Voor deze dag heeft het Burkina Faso Platform 
zich een aantal gesteld. Wilt u aangeven in 
hoeverre u vindt dat deze doelstellingen zijn 
behaald? (1= niet behaald, 5= volledig 
behaald) 

1 2 3 4 5 
Gemiddelde 
waardering 

De samenwerking tussen de PI’s is vergroot   1 9 12 4 3,7 

De deskundigheid van de PI’s is vergroot   2 10 7 2 3,4 

Deze dag is motiverend om het draagvlak voor 
ontwikkelingssamenwerking te vergroten 

    3 10 10 4,3 

De betekenis van de millenniumdoelstellingen is 
duidelijker geworden 

  2 10 10 2 3,5 

Een mogelijke samenwerking van initiatieven is 
gestimuleerd 

  1 2 12 9 4,2 

       

Wat vond u van het programma? Geef uw 
waardering aan in een cijfer van 1-5 (1= 
slecht, 5= uitstekend) 

1 2 3 4 5 Gemiddelde 
waardering 

Verkiezing van bijdrage van PI’s aan 
millenniumdoelstellingen 

  4 7 7 4 3,5 

De presentatie van de gastspreker uit Burkina Faso   2 5 8 9 4,0 

Het aanbod van de onderwerpen in de workshops     3 8 12 4,4 

De gezamenlijke terugkoppeling na afloop van de 
workshops 

        nvt   

Het Afrikaanse buffet       4 15 4,8 

Het avondprogramma met muziek en dans     1 2 14 4,8 

 



Waardering van de workshops 
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Aantal inschrijvingen (aantal werkelijke 
deelnemers was hoger, aantal niet bekend) 

10 11 10 2 10 8 5 1 5 

Aantal response 5 7 1 1 2 3 1 1 1 

Vragen: Gemiddelde waardering per vraag (schaal 1-5): 

1. De workshop was inhoudelijk goed 3,8 4,1 4,0 4,0 4,5 4,3 4,0 4,0 4,0 

2. Door de workshop hebben PI’s van elkaars 
ervaringen geleerd 

3,2 3,3 4,0 1,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 

3. Het heeft de informatie-uitwisseling tussen de 
PI’s bevorderd 

3,4 3,4 4,0 1,0 4,5 3,7 5,0 4,0 4,0 

4. De workshoponderwerpen waren actueel en 
relevant 

4,2 4,1 5,0 3,0 4,5 4,0 5,0 4,0 4,0 

5. De workshops zijn een belangrijk onderdeel van 
deze dag 

4,4 3,8 5,0 4,0 4,5 4,0 5,0 4,0 4,0 

6. Er is voldoende tijd voor dit onderdeel 
ingepland 

3 2,9 2,0 3,0 3,0 3,3 4,0 3,0 4,0 

Gemiddelde waardering per workshop 3,7 3,6 4,0 2,7 4,2 3,9 4,7 3,8 4,0 

 



Een greep uit de opmerkingen op de enquêteformulieren: 
 
 Erg leuk om andere mensen en hun initiatieven te ontmoeten 
 Inleiding van plenaire gedeelte en website bespreking vond ik niet sterk. Gastspreker wat lang 
 Vertaling moet echte tolk doen, nu was het moeilijk te volgen 
 Workshops mogen ook wel 1,5 uur duren 
 Gemist dat je ook spullen mag verkopen 
 Programma ruimer opzetten i.v.m. uitloop; het is tenslotte een Burkina-DAG 
 Erg gezellige dag; wat mij betreft ieder jaar doen 
 Workshops : Graag 2 rondes  
 Presentatie in het Frans van te voren laten vertalen en letterlijk op de beamer zetten. De Frans 

georiënteerde mensen kunnen dan luisteren, de Nederlands georiënteerde lezen 
 Doordat er veel in het Frans gesproken werd was het soms moeilijk te volgen voor mij 
 Spreker BF vond ik krachtig - vertaling minder, erg onzeker 
 Ik vind het in contact komen en samenzijn erg belangrijk met allen 1 doel Burkina Faso 
 Ik vind het erg leuk dat er binnen het programma informatie (workshops/lezingen) zit, maar 

ook ontspanning (muziek en dans) 
 Verder vind ik het erg leuk dat de Burkinabé, wonend in Nederland erbij betrokken zijn. Dit 

zorgt voor leuke en interessante gesprekken (contacten) 
 Het gevoel wat ik in Burkina had komt vandaag weer even terug. Bedankt! 
 Millenniumdoelstellingen zijn te weinig toegelicht 
 Workshop 2 inhoudelijk heel interessant, maar teveel gericht op microkrediet. Onze projecten 

genereren geen inkomsten waardoor dit niet op ons van toepassing was 
 Jammer dat de vertaling v/d zeer krachtig sprekende ambassadeur van BF het begrijpen en de 

intensiteit van het verhaal wat omlaag trok 
 Nu snel een 'galerie voor foto's etc. op de website als het kan, waar mensen foto's op kunnen 

zetten en/of printen van vandaag 
 Beter time management 
 Presentatie gastspreker aan de lange kant, vooral omdat het helemaal in het Frans ging. Best 

vermoeiend op den duur 
 Enkele inleidingen waren te lang en daardoor saai; Niet iedereen spreekt goed Frans 
 Mensen beperken in hun spreektijd 
 Bij inleiding Onderwijs enz. was het goed dat de belangrijkste zaken al van te voren waren 

vertaald en werden vertoond 
 Gastspreker enthousiast, maar te lang, teveel details 
 Workshop geven of lenen: een goed gesprek gehad met alle workshopdeelnemers; veel 

gedeeld 
 Meer ruimte voor onderlinge uitwisselingen. Het hieraan gekoppelde Afrikabuffet gaf hier al 

richting aan. Erg Leuk!!  
 Komen de terugkoppelingen (high-lights) uit de diverse workshops op de website? 
 Kennisoverdracht is naast het delen van ervaringen een goede aanvulling 
 Bedankt voor de enorme inzet van de Platformleden. Het was weer een erg inspirerende dag! 
 Er is niet specifiek over de millenniumdoelstellingen gesproken, ook al waren die wel onderdeel 

van de dag (wedstrijd) 
 Er was niet echt tijd voor een inhoudelijke discussie na de workshops 
 Workshops hadden iets langer gekund, genoeg stof voor discussie 
 Vanuit mijn functie geen aanleiding om iets op de website te plaatsen; wel interessant het te 

volgen 
 Goed initiatief dit Platform en de Platformdag! 
 Inspirerend om te zien hoeveel mensen bij Burkina betrokken zijn en zich inzetten (in hun vrije 

tijd!) voor Burkinabé. Felicitaties! 
 Wat een prachtige dag! Er is veel uitgewisseld, kennis gemaakt en informatie gedeeld. De 

drempel ligt laag om contact te zoeken 
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 Leuk om het enthousiasme van iedereen te zien 
 Goed initiatief deze dag! 
 1e spreker duurde te lang 
 PowerPoint + Ned. Ondersteuning: Goed zo! 
 Presentatie goed 
 Wij vonden deze dag een verrijking 
 Workshop1 veel Frans 
 Resultaat van de dag moet afgewacht worden 
 Er is een geweldige samenhang en samenwerking 
 Geweldig zo'n dag. Is dat te herhalen? Dank jullie wel! 
 Erg leuk programma. Presentaties van de PI's erin houden; dit is vaak het begin van leuke 

gesprekken bij de stands 
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Foto’s landelijke dag Burkina Faso Platform 
 
 
 

 
 

Opening door de voorzitter Yvonne Zomerdijk-Vermeer 

 
 

Presentatie van de activiteiten van de PI’s in het kader 
van de millenniumdoelstellingen 

 
 

 
 

Het publiek tijdens de inleidingen met op de voorgrond de 
ambassadeur van Burkina Faso en de gastspreker Salif 

Sodré 

 
 

Presentatie van Salif Sodré over zijn visie op onderwijs 
en armoedebestrijding 

 
 

 
 

Djembé workshop 

 
 

Een feestelijke afsluiting van een geslaagde dag. 
 
 


