Jaarverslag 2010
STEP heeft een goed jaar achter de rug. De inkomsten zijn ten opzichte van 2009 met ruim 2000
euro gestegen. Dit komt mede door ons 10 jarig Jubileum waardoor wij een aantal grotere giften
ontvangen hebben. Het Jubileum is op 19 september gevierd . Deze dag werd begonnen met een
dienst van de gezamenlijke kerken in de R.K. Willibrorduskerk met een gift en collecte opbrengst voor
STEP. Tijdens deze dienst hebben kinderen voetstappen getekend tussen de kerk en de Bibliotheek
waar om 12 uur de Expositie van STEP door ds.Ferrari geopend werd. Daarna volgde een receptie
met een hapje en een drankje en een gezellig samenzijn.
Amina Nana was ter gelegenheid van ons jubileum overgekomen. Zij heeft in de week die zij in
Nederland doorgebracht heeft vele uitstapjes gemaakt met de bestuursleden en ook heeft zij een
nacht in Amsterdam doorgebracht bij Francoise een vriendin van Bernadette . Amsterdam heeft zij in
de stromende regen te voet bezichtigd. Donderdag 16 september ontvangst bij de Piersonschool,
fantastisch verzorgd en 's middags afgesloten met de sponsorloop opbrengst 3.176,23 euro. Haar
heen en terugreis met Afriqiya Airways via Tripoli zijn prima verlopen en heeft zij o.a heel veel Franse
kinderboeken mee terug kunnen nemen.
De noodkreet vanuit Tanwalbougou voor de bouw van in eerste instantie 5 noodschoollokalen later 6
lokalen hebben wij kunnen realiseren. Dit was een project waar ontwikkelingssamenwerking
gewerkt heeft. De ouderraad heeft voor de aanvoer en kosten van zand, grind en water gezorgd
waarna de bouw kon beginnen.
De Piersonschool uit Hengelo heeft in onze jubileumweek tijdens het verblijf van Amina in Nederland
met een sponsorloop geld bijeengebracht voor het vervaardigen van 70 schoolbanken. Het leerlingen
aantal in Tanwalbougou is weer explosief gestegen nu naar 861 (719 in 2009). Van COSMOS
hebben wij weer een gift ontvangen voor het aanschaffen van schoolmateriaal waar ieder jaar vanuit
Tanwalbougou om gevraagd wordt.
Het oude door een enorme regenhoos ingestorte keukengebouw is herbouwd.
Grote scheuren die tijdens het regenseizoen in de STEPhuizen ontstaan zijn hebben wij laten
repareren. Ook heeft de inboedel van de STEPhuizen een opknapbeurt gehad. Stoelen ,tafels en
kasten zijn opnieuw geverfd.
Het vliegticket, pasport, visa en andere jubileumuitgaven zijn betaald uit de opbrengsten van de
Kerstmarkt .
Er zijn evenals in 2009 drie nieuwe leerlingen in ons STEPstudie programma bijgekomen, Asétou,
Marie en Ouahabo. Schooljaar 2010/2011 5 meisjes en 6 jongens. Etienne heeft zijn examen BEPC
met een hoog gemiddelde afgelegd (14,61) en daardoor toestemming van STEP gekregen om door te
gaan naar havo/vwo.
Ibrahim, Adama zijn gezakt voor het BAC en doen het BAC op eigen kosten over en hebben het
STEPhuis verlaten. Zij hebben 7 jaar in het STEPprogramma gezeten en dat is het maximum.
Madina heeft na het behalen van het BEPC met matig resultaat geen beroepsopleiding willen volgen
waardoor zij ook het STEPhuis heeft moeten verlaten. Zij volgt op eigen kosten havo/vwo.
De vraag vanuit Tanwalbougou voor de bouw van logementen voor de onderwijzers hebben wij
voorlopig afgewezen.
Amina heeft een verzoek gedaan voor de aanschaf van een nieuwe brommer en internet/telefoon
aansluiting. De kosten voor een internetaansluiting zijn 35 euro per maand en zullen in de toekomst
waarschijnlijk omlaag gaan. Voorlopig wachten wij nog tot dit gaat gebeuren.
De aanschaf van een nieuwe brommer uitgesteld tot het voorjaar 2011 daar de oude brommer erg
hoge reparatie kosten heeft.
Voor de kerst heeft Amina een geldbedrag (€ 71,76) gekregen voor de aanschaf van een pagne om
daar een mooie traditionele jurk van te laten maken.
De Kerstmarkt was voor STEP ondanks de ijzige kou weer een groot succes,opbrengst 1.121,90 euro
en heeft Anneke een week lang van 's morgens vroeg tot 's avonds laat kerstkransen en kerststukken
niet voor niets staan maken.
Het Bestuur van STEP was in oktober aanwezig op "de Wilde Ganzen Dag" voor kleinschalige
projecten en in november op de bijeenkomst van "Het Burkina Faso Platform".

