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De Stichting Tanwalbougou Educatie Project, of STEP is een kleinschalig particulier
initiatief en wil in het dorp Tanwalbougou in Burkina Faso onderwijs stimuleren om deze
kansarme kinderen en daarmee het dorp op termijn een betere toekomst te kunnen bieden.
Korte samenvatting:
STEP ondersteunt in Burkina Faso het basisonderwijs en selecteert jaarlijks enkele leerlingen
voor een vervolgopleiding. Burkina Faso is een van de armste landen en circa 45% van de
inwoners leeft onder de armoedegrens. Ieder kind ongeacht geloof, sekse of etnische afkomst
komt in aanmerking voor een STEP studiebeurs. STEP werkt in Nederland uitsluitend met
vrijwilligers en niemand reist op kosten van de stichting naar Burkina Faso. Van de
geldmiddelen wordt 98% tot 99% in Burkina Faso besteed. In ons elfjarig bestaan is het aantal
basisschool leerlingen in het dorp Tanwalbougou gestegen van 120 leerlingen in het jaar 2000
tot 930 leerlingen in het schooljaar 2011-2012. De meisjes zijn met 46% nog wel in de
minderheid. STEP is nog niet klaar met haar werk in Burkina Faso.
Inhoudsopgave:
Waar staat STEP voor.
Achtergrond Burkina Faso.
Ligging en aantal inwoners.
Leeftijdsopbouw, bevolkingsgroei en levensverwachting:
Godsdienst:
Economie
Onderwijs
De STEP werkwijze.
Wat heeft STEP bereikt?
Hoe wordt STEP gefinanciert?
Wat heeft STEP aan middelen nodig om dit te kunnen blijven doen?
Investeringen gedaan uit de extra middelen
De wensenlijst van STEP:
Onze informatie aan de donateurs:
Spreekt onze aanpak ook U aan?

Waar staat STEP voor:
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Step ondersteunt het basisonderwijs in Tanwalbougou en geeft elk jaar 2 tot 3 van de beste
leerlingen uit de laatste schoolklas de gelegenheid om in de provinciehoofdstad Fada
N’Gourma vervolgonderwijs te gaan volgen. In Fada N’Gourma functioneert ook de lokale
organisatie van Step Nederland onder de naam FEET. Dit staat voor Federation pour
l’Education des Enfants de Tanwalbougou. FEET wordt aangestuurd door Amina Nana onze
lokale vertegenwoordigster in Burkina Faso en zij begeleidt ook de beursstudenten.
Tanwalbougou is een dorp uit het oosten van het land met circa 20 500 inwoners. Het ligt in
de provincie Gourma op circa 50 kilometer ten noordoosten van de provinciehoofdstad Fada
N’Gourma. Voor het vervolgonderwijs na de basisschool moeten de kinderen naar Fada
N’Gourma of nog verder. De provincie Gourma is een van de armste districten van Burkina
Faso. Circa 7% van de bevolking kan er lezen en schrijven. Met dit kleinschalige
onderwijsproject wil STEP de kinderen uit het dorp Tanwalbougou de mogelijkheid geven om
een betere toekomst te kunnen opbouwen. Voor de komst van STEP waren er nog geen
kinderen uit Tanwalbougou die vervolgonderwijs succesvol hadden afgerond. Het is de
bedoeling, dat het succes van deze kinderen alle ouders zal stimuleren om op termijn ook alle
kinderen naar school te laten gaan. Dit is tevens een van de millenniumdoelen. Goed
onderwijs is uiteindelijk de basis voor een duurzame ontwikkeling en geeft perspectief voor
een betere toekomst.

Achtergrond Burkina Faso.
Bron: Wikipedia.
Ligging en inwoners
Burkina Faso ligt in west Afrika en is omsloten door andere landen. Het land heeft als gevolg
daarvan ook geen zeehavens.
Burkina Faso voorheen Opper Volta betekent letterlijk ”Land van de eerlijke mensen”.
Het was een Franse kolonie vanaf 1896 tot augustus 1960.
Aantal inwoners Aug. 2010: 16.24 miljoen. Ter vergelijking Nederland 16.78 miljoen.
Leeftijdsopbouw, bevolkingsgroei en levensverwachting:
0 – 14 jaar 46.2%
(3 646 661 mannen en 3 621 648 vrouwen)
15 – 65 jaar 51.3% (4 025 917 mannen en 4 054 865 vrouwen)
> 65 jaar 2.5%
(156 895 mannen en 240 246 vrouwen)
Verwachte bevolkingsgroei in 2010: 3.095% zijnde circa 480 000 personen per jaar.
Levensverwachting bij de geboorte: Mannen 51.39 jaar en vrouwen 55.31 jaar.
Kindersterfte in eerste levensjaar: 83 sterfgevallen per 1000 levendgeborenen kinderen. Ook
na het eerste levensjaar sterven nog veel kinderen. De eerst 5 levensjaren zijn voor kinderen
het meest risicovol.
Godsdienst:
Circa 40% is moslim
Circa 50% heeft een traditionele godsdienst
Circa 10% christelijk vooral rooms katholiek.
Economie:
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Circa 80% van de bevolking afhankelijk van de landbouw. Exportproducten zijn: katoen,
dierproducten en goud. Rond de 45% van de bevolking leeft of liever overleeft onder de armoede
grens met slechts een besteedbaar inkomen van Є126,50 per jaar.

Totaal binnenlandsproduct in 2009 $ 18.8 miljard.
Binnenlands product per inwoner $ 1 200.

Nederland $ 660 miljard.
Nederland $ 39 500.

Onderwijs:
Onderwijs is gratis in Burkina Faso, maar de ouders moeten zelf de leermiddelen zoals
schriften, boeken en pennen verzorgen. Dit is voor veel gezinnen, die onder de armoedegrens
leven, een te grote uitgave. Bovendien kunnen kinderen die naar school gaan in die tijd niet
helpen op het land of vee hoeden. De regering van Burkina Faso stimuleert de alfabetisering
van het land, maar er bestaat geen leerplicht.
Gemiddeld gaan kinderen in Burkina Faso slechts 2.5 jaar naar school. Ondanks het
wegnemen van de financiële drempels zijn in het schooljaar 2009/2010 toch nog circa 10%
van de leerlingen voortijdig van school vertrokken. Vanaf het eerste schooljaar wordt in de
Franse taal, de officiële taal van het land, onderwezen. Thuis spreekt men de eigen stamtaal.
In Burkina Faso gaat slechts 38% van de kinderen naar de basisschool en slechts 8% hiervan
stroomt door naar het middelbaar onderwijs. Buiten de grote steden ligt dit percentage nog
lager. Hier gaat slechts 20% naar de basisschool en van de kinderen uit het middelbaar
onderwijs komt slechts 4% van buiten de grote steden.
In het dorp Tanwalbougou ondersteunt en stimuleert STEP de basisschool en elk jaar worden
2 à 3 van de beste leerlingen geselecteerd om op kosten van STEP in de provinciehoofdstad
Fada N’Gourma vervolgonderwijs te kunnen volgen inclusief huisvesting verzorging en
voeding.

De STEP werkwijze:
■

Het STEP programma kent twee onderdelen:
1. Steun aan de basisschool in Tanwalbougou in de vorm van gratis
schoolbenodigdheden en de bouw van voldoende schoollokalen en deze voorzien
van schoolbanken, borden en kasten
2. Studiebeurzen programma voor per jaar 2 à 3 van de slimste leerlingen die na de
basisschool verder willen leren. Deze leerlingen worden gedurende circa 6 jaar
ondersteund om een middelaarberoepsopleiding te kunnen volgen en met succes af
te ronden.

■

Uitsluitend de kinderen uit Tanwalbougou of de directe omgeving ongeacht hun
geloof, sekse of etnische afkomst kunnen in aanmerking komen voor een STEP
studiebeurs.

■

De kandidaten moeten tot de beste van de klas behoren zonder het vijfde of zesde
schooljaar gedoubleerd te hebben. STEP streeft er naar ook voldoende meisjes in het
studieprogramma op te nemen, maar goede schoolprestaties op de lagere school
blijven het belangrijkste selectiecriterium
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■

De kinderen met een STEP studiebeurs worden door STEP begeleid en zijn op basis
van kost en inwoning in Fada N’Gourma in eigen STEPhuizen gehuisvest. Ze krijgen
een fiets en alle kosten m.b.t. hun studie worden door STEP betaald.

■

Van de ouders wordt verwacht, dat ze minimaal tweemaal per schooljaar de kinderen
in Fada bezoeken en dat ze in normale oogstjaren gierst, maïs of groente voor de
kinderen mee brengen. Het is de bedoeling, dat de ouders zich betrokken blijven
voelen bij de studie en de toekomst van hun kinderen.

■

Er wordt de voorkeur gegeven aan beroepsopleidingen boven theoretisch
vervolgonderwijs. Gezien de kansen op de arbeidsmarkt willen we naar uitsluitend
beroepsopleidingen. Er zijn veel te weinig banen voor de theoretisch opgeleide
mensen. Bovendien blijkt dat voor verschillende leerlingen de theoretische opleiding
te hoog gegrepen was. De kansen op een baan aansluitend bij de opleiding bij een
beroepsopleiding vele malen groter.

■

Step heeft een volledig transparante boekhouding die te allen tijde in te zien is door
onze donateurs. Van alle uitgaven in Nederland en Burkina Faso zijn bonnetjes of
kwitanties.

Wat heeft STEP bereikt?
■

Sinds de oprichting van STEP in 2000 is het aantal kinderen uit Tanwalbougou dat
naar de basisschool gaat toegenomen van 120 naar 930 in het schooljaar 2011-2012.
Bijna de helft hiervan 46% zijn meisjes.

■

Via sponsoring en acties voorziet STEP de basisschool van schoolmaterialen voor alle
scholieren.

■

In het jaar 2000 beschikte de school over 3 klaslokalen. Het tweede niet afgebouwde
en daardoor niet te gebruiken schoolgebouw van 3 klaslokalen is afgebouwd en in
2010 zijn hier opnieuw 6 eenvoudige noodklaslokalen aan toegevoegd.

■

Alle klaslokalen zijn van schoolbanken voorzien en er zijn twee zonnepanelen
geplaatst, waardoor de school ook na zonsondergang gebruikt kan worden. In de
nieuwe noodklaslokalen ontbreekt overigens nog wel wat schoolmeubilair. Dat is heel
gebruikelijk in Burkina Faso, maar niet wenselijk.

■

Dankzij het studiebeursprogramma gaan er nu gemiddeld 11 tot 12 kinderen uit
Tanwalbougou naar middelbaar en vervolgonderwijs.

■

De studenten met een diploma op zak uit het STEP programma zijn gestapt, hebben
werk gevonden in verpleging, onderwijs en bedrijfseconomie.

■

STEP heeft twee eigen studiehuizen in de provinciehoofdstad Fada N’’Gourma voor
zijn beursscholieren.

■

Er is een waterpomp geboord bij de studiehuizen die in een wijk staan waar geen
leiding water beschikbaar is, deze pomp levert schoon en gezond drinkwater.
Buurtbewoners kunnen ook gebruik maken van deze waterpomp.
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■

Aanleg elektriciteit in de STEPhuizen, waardoor de aanwezige zonnepanelen
verplaatst konden worden naar de basisschool in Tanwalbougou.

■

Nu komen er jaarlijks circa 60 leerlingen van de basisschool, die de gehele zesjarige
opleiding hebben doorlopen. Deze hebben al veel meer kansen op de arbeidsmarkt. Dit
aantal zal verder stijgen doordat de instroom ook veel groter is geworden.

■

Inmiddels hebben 7 leerlingen uit het vervolgonderwijs een baan gevonden in het
onderwijs, verpleging en bedrijfsadministratie.

Hoe wordt STEP gefinancierd?
Door donaties van particulieren, bedrijven, scholen, giften bij jubilea en recepties, kerken,
studentenvereniging, nalatenschappen, kerstmarkt, scouting groep uit België, 40 MM en de
millenniumgemeente Bronckhorst.
STEP ”achtervolgt” donateurs niet met acceptgiro’s, maar informeert en herinnert de
donateurs in de halfjaarlijkse nieuwsbrief aan STEP.

Wat heeft STEP aan middelen nodig om dit te kunnen blijven doen?
De jaarlijkse kosten voor het ondersteunen van het basisonderwijs in Tanwalbougou en het
vervolgonderwijs van de circa 12 studiebeurs leerlingen in Fada N’Gourma bedragen rond de
€ 14 000 per jaar. Dit bedrag stijgt door de enorme toename van de basisschool leerlingen. Dit
was ook het streven van STEP bij de oprichting in het jaar 2000, maar de enorme toename
van leerlingen op de basisschool overtreft onze stoutste verwachtingen.
In principe streeft STEP er naar om circa 75% van de toekomstige kosten voor de al
geselecteerde leerlingen als reserve aan te houden. Hiermee is enige continuïteit
gegarandeerd. Het zou immoreel zijn de opleiding van al geselecteerde leerlingen te moeten
afbreken door gebrek aan middelen.
Een student in de vervolgopleiding in Fada N’Gourma kost STEP circa € 800 tot € 1000 per
jaar. Deze vervolgopleiding voor een beroepsopleiding duurt tot 6 jaar. De leerlingen mogen
hier maximaal 7 jaar over doen en dan ook alleen wanneer over de voorgaande jaren een
goede inspanning is geleverd om de studie te voltooien. Ook moet dit extra jaar een grote kans
opleveren om de opleiding alsnog met een einddiploma te kunnen afronden. De periode van 7
jaar blijft uitzondering en is geen regel.
Bij een overschot aan middelen worden punten van onze verlanglijst al naar gelang de
prioriteit op dat moment gerealiseerd. Hierover beslist het STEPbestuur in nauw overleg met
de organisatie FEET in Fada N’Gourma.
Donaties met een oormerk worden uiteraard uitgevoerd zoals het oormerk aangeeft.
Voorbeelden hiervan zijn: De waterput, de tweede school, de zonnepanelen, de schoolbanken
en het tweede huis voor de onderwijzers in Tanwalbougou.
Van de donaties wordt tussen de 98% en 99% ook daadwerkelijk in Burkina Faso besteed.
Alleen de kosten van het KvK lidmaatschap, de ANBI registratie, de kosten voor porto en
kantoorbenodigdheden en de kosten voor bankoverschrijvingen naar Burkina Faso vallen in
Nederland. Deze bedragen jaarlijks circa € 250.
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Statutair mag niemand van de het bestuur, of iemand anders, op kosten van de stichting naar
Burkina Faso reizen. Dit mag uitsluitend op eigen kosten.
STEP ziet af van een externe beoordeling voor goede doelen organisaties. Niet omdat we deze
toets niet aan zouden kunnen, maar omdat hiermee minimaal een bedrag van jaarlijks € 1000
meegemoeid is. Dit bedrag besteden we liever in Burkina Faso en donateurs mogen te allen
tijden de financiën komen bekijken. Step is op basis van zijn jaarverslag opgenomen in het
overzicht van de stichting CIGD (Centraal Informatiepunt Goede Doelen)

Investeringen gedaan uit de extra middelen
■

De bouw van de beide STEP huizen met keukengebouw en het toilet/douche gebouw
met ommuring in Fada N’Gourma. Kosten € 8426,50. Het terrein is ons geschonken
door gemeente Fada N’Gourma.

■

Plafond school Tanwalbougou in 2004 vleermuisvrij gemaakt. Kosten € 458.

■

Zonnepanelen voor de STEP huizen in 2005, die na de aansluiting op het
elektriciteitsnet verplaatst zijn naar de school in Tanwalbougou, waar nog geen
elektriciteit is. Kosten € 550. Donatie van een donateur.

■

In 2005 een bromfiets voor Amina Nana, onze coördinatrice in Burkina Faso, om de
afstand van Fada N’Gourma naar Tanwalbougou onafhankelijk van slecht functionerend
openbaar vervoer te kunnen overbruggen. Kosten € 821,27. Donatie van een donateur.

■

Het afbouwen van de tweede school in het jaar 2006 in Tanwalbougou, die niet was
afgebouwd en waarvan het dak alweer was afgewaaid. Een totaal bedrag van € 4401,68
opgebracht door o.a. een vastenactie van de R.K. kerk uit Hengelo Gld en mede
gefinancierd door Wilde Ganzen.

■

Het slaan van de waterput in het jaar 2008 voor zowel de STEPstudenten als voor de
omwoners van deze huizen. Kosten circa € 18 000 gefinancierd door De7 een ex
scouting groep uit België. Pas op een diepte van bijna 60 meter vond men water van
goede kwaliteit.

■

Aansluiting op het elektriciteitsnet van de beide huizen in 2008. Kosten: € 716,89.

■

Schoolmeubilair zoals schoolbanken, kasten en een eenvoudig bureau met stoel voor de
leerkrachten in het jaar 2007.
Een bedrag van € 5872,31 geschonken door de Pierson basisschool in 2007.
Opnieuw 70 schoolbanken voor een bedrag van € 3100 weer door een actie van de
Pierson basisschool uit Hengelo Gld ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van STEP
in 2010.

■

Oude versleten schoolbanken in het jaar 2008 opgeknapt en weer bruikbaar gemaakt
voor een bedrag van € 1000.
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■

Herbouw van het keukengebouw in Fada N’Gourma nadat het oorspronkelijke gebouw
door de enorme regenval als gevolg van noodweer in 2009 op instorten stond. Kosten €
610,69.

■

Uitbreiding van de school in Tanwalbougou van 6 klaslokalen naar 12 klaslokalen in
2010 om de enorme aanwas van leerlingen te kunnen onderbrengen. Kosten € 8609.85
uit de reserves van STEP.

■

Ook moeten we de STEPhuizen jaarlijks vóór het begin van het regenseizoen laten
repareren, omdat scheuren in de leemmuren anders fataal kunnen worden. Dit is een
jaarlijks terugkerend bedrag van rond de € 250.

■

Een tweede woning voor het onderwijzend personeel in Tanwalbougou gebouwd in
2011 voor € 10 500 geschonken door de provincie West Vlaanderen na bemiddeling
door de ex scouting groep De7 uit België. Zie ook de website www.de-7.be

Voor veel van deze investeringen in Tanwalbougou heeft ook de oudercommissie van de
basisschool een bijdrage moeten leveren. Hiermee wil STEP ook een verantwoordelijkheid bij
de oudercommissie en de lokale bevolking voor goed onderhoud leggen. Zo is het transport
van de schoolbanken vanuit Fada N’Gourma niet door STEP betaald, maar heeft de
oudercommissie dit op zich genomen. Ook heeft de oudercommissie eerst de noodzakelijke
lokaal beschikbare bouwmaterialen zoals zand en leem voor de schooluitbreiding moeten
leveren voordat STEP middelen heeft vrijgegen om de noodzakelijke andere bouwmaterialen
zoals cement, betonijzer, golfplaten, hout en verf en de noodzakelijke vakmensen te kunnen
aanschaffen of inhuren. Uiteindelijk is dit niet de school van STEP, maar van en voor de
bevolking van Tanwalbougou.

De wensenlijst van STEP:
■

De vorming van een kleine bibliotheek bij de school in Tanwalbougou. Wanneer de
geleerde officiële taal Frans langere tijd niet meer gesproken of gelezen wordt dan is
men deze na circa 2 à 3 jaar weer grotendeels kwijt. Wij denken in eerste instantie niet
aan een bibliotheek zoals in Nederland, maar meer aan een aantal schappen op de
basisschool met 200 tot 500 kinderboeken om te kunnen evalueren of hiervan gebruik
gemaakt gaat worden. De basisschool heeft electriciteit van de twee zonnepanelen en na
zonsondergang kan hier s’avonds nog gelezen worden.

■

Extra schoolmeubilair voor de school in Tanwalbougou om alle leerlingen en
leerkrachten een zitplaats te kunnen aanbieden.

■

Extra leermiddelen nu het leerlingenaantal zou explosief groeit.

■

Extra zonnepanelen voor de school in Tanwalbougou.

■

Een derde huis van steen op het STEP terrein in Fada N’Gourma.

■

Wij schatten in, dat nu circa 46% van de kinderen uit het dorp Tanwalbougou naar de
basisschool gaan. Mocht STEP er lokaal in Tanwalbougou in slagen om de
millenniumdoelstelling “Alle kinderen naar school” te halen of te benaderen, dan wacht
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ons opnieuw een uitbreiding met vele nieuwe klaslokalen. In het schooljaar 2011-2012,
na de verdubbeling van het aantal klaslokalen, zitten er al weer gemiddeld bijna 80
kinderen in één klaslokaal. In het dorp Tanwalbougou worden nu jaarlijks rond de 900
kinderen geboren en hiervan zullen er naar verwachting circa 700 de eerste 5
levensjaren overleven. Wanneer van deze 700 kinderen er 50% naar school gaan kunnen
hier met een bezetting van 70 leerlingen per klaslokaal al weer 5 klaslokalen gevuld
worden. Niet iedere leerling maakt de 6 schooljaren vol, maar opnieuw een
verdubbeling van het noodzakelijke aantal klaslokalen naar 24 lijkt zeer realistisch.
Mochten daadwerkelijk volgens de millenniumdoelen alle kinderen naar de basisschool
gaan, dan zelfs een verviervoudiging van de 12 klaslokalen nu met nog steeds de
bezetting van circa 70 leerlingen per klaslokaal.

Onze informatie aan de donateurs:
Tweemaal per jaar meestal rond juni en december verstuurt STEP een nieuwsbrief aan de
donateurs. Het merendeel via Email, maar ook per post. Deze nieuwsbrieven over de
afgelopen jaren zijn ook te vinden op onze website www.stepburkina.nl
Naast heel veel informatie kunt U hier ook de fotoserie terugvinden over de ontwikkelingen
van STEP in Burkina Faso welke gepresenteerd is op de fototentoonstelling tijdens het 10
jarig jubileum van STEP in september 2010.

Spreekt onze aanpak ook U aan, neem dan de stap en steun STEP.
Contact adressen:
Maria Kuijpers
De Heurne 45,
7255CK Hengelo Gld.
Tel: 0575-467481
E-mail: cmkuijpkerszegers@kickxl.nl
Anneke van Doorn
Kervelseweg 6,
7255BG Hengelo Gld.
Tel: 0575-462471
E-mail: annekevandoorn1@gmail.com
Wim Schimmel
Hofstraat 18,
5255CJ Hengelo Gld.
Tel: 0575-462278
E-mail: schimmelwe@hotmail.com
Website: www.stepburkina.nl
Bank: Rabobank nr.12.13.03.268 t.n.v. STEP

Laatste aanpassing: April 2012.
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