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Programma
9.30

10.00
10.10
11.45
12.30

Registratie en koffie / thee
Plenair ochtendprogramma
Opening Cees Boekelo en Freek Warmelink
Keynote-toespraken: Martin van der Linde, Sara Kinsbergen, Han van Dijk, Stefan
Meershoek/Paul Kleene
Paneldiscussie over samenwerken in cultuurverschillen
Lunchpauze, netwerken op de informatiemarkt
Plenair middagprogramma

13.30
13.45

Toespraak madame Zaba-Nikiema, ambassadrice
Presentatie INTL FCStone – een goedkopere manier om geld over te maken
Workshops
U kunt ter plekke kiezen naar welke workshop u gaat.
De workshops worden beide ronden aangeboden, tenzij anders vermeld.

14.10
15.00
15.30

Eerste workshopronde
Pauze
Tweede workshopronde
Plenair middagprogramma

16.30
16.50

Presentatie Worldschool – Erik Vos
Presentatie Makoumi – Leo Clarijs

17.10

Afsluiting
Aansluitend borrel en voor wie zich daarvoor hebben opgegeven:
Diner in Afrikaanse muzikale ambiance
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Keynote toespraken
Martin van der Linde
Effecten van de beëindiging van de OS-relatie met BF – en hoe is de situatie nu?
In 2010 besloot de Nederlandse regering om het aantal ‘Partnerlanden’ terug te brengen van 33 naar 15 – en
in dat kader de jarenlange, intensieve Ontwikkelingssamenwerkingsrelatie met Burkina Faso (abrupt) te
beëindigen; het Parlement dwong toen wel af dat dit besluit geëvalueerd zou worden. Dit heeft geleid tot
het IOB-rapport "An Evaluation of the Impact of Ending Aid – The gaps laps behind” en meer specifiek
daarbinnen: “Burkina Faso country study". Martin was mede-auteur van die laatste studie.
In deze inleiding schetst hij de (soms grote) effecten van het beëindigen van de OS-relatie met Burkina Faso
en de huidige sociaaleconomische situatie van het land.
Sara Kinsbergen
PI’s: betrokkenheid, bevlogenheid en de weerbarstige praktijk
10 jaar onderzoek naar duizenden mensen en organisaties die een actieve bijdrage leveren aan
ontwikkelingssamenwerking. Hoe staat het ervoor in ‘Particuliere Initiatieven-land’ en wat leren de laatste
onderzoeken over de bijdrage die PI’s leveren aan armoedebestrijding in de breedste zin van het woord? Een
‘stand van zaken’ en vragen voor de toekomst
Prof. Han van Dijk
Samenwerken - in de situatie van ongelijke en dus (voor NL-partners) vaak onbekende, structuren, kennis
en waarden
Samenwerken met mensen in een andere onbekende context levert vaak onvoorziene en onverwachte
problemen. Vaak is het niet goed mogelijk de achtergronden van deze onvoorziene problemen te
achterhalen, vanwege gebrek aan kennis over de context waarin de samenwerking plaatsvindt. In deze sessie
zullen we een aantal factoren bespreken die mogelijk een rol spelen in de context. Deze kunnen liggen in
hiërarchische structuren en machtsrelaties, maar ook in verschillen in opvatting wat goed en efficiënt is,
gebrek aan kennis en opleiding. Een beter begrip hiervan kan bijdragen aan wederzijds begrip en de kwaliteit
van samenwerking?
Paul Kleene / Stephan Meershoek
Observaties en gevolgtrekkingen
Paul Kleene, al heel lang woonachtig en werkzaam in Mali en Burkina Faso, heeft het zien gebeuren: de
goede projecten, de mislukte; de goede partners en de profiteurs; de verstandige PI’s en de ‘ik-weet-allesbeter’s. Hij vertelt over zijn observaties en doet een opmerkelijke oproep!
Omdat Paul niet in Nederland kan zijn houdt Stephan Meershoek de inleiding van Paul – en put daarbij ook
uit eigen ervaringen op het precaire gebied van de Ontwikkelingssamenwerking.
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Paneldiscussie
U hebt tijdens de 4 voordrachten gelegenheid om uw vragen op papier (uitgereikt bij de registratie) te
zetten. De vragen worden ingezameld na de laatste voordracht. In de paneldiscussie gaan de vier inleiders
verder in op uw vragen en op elkaars antwoorden.

Afrique, mon Afrique
Poème de David Diop; Coups de Pilon
Afrique
Afrique, mon Afrique
Afrique des fiers guerriers dans les savannes ancestrales
Afrique que chante ma grand-mère
Au bord de son fleuve lointain
Je ne t’ai jamais connue
Mais mon regard est plein de ton sang
Ton beau sang noir à travers les champs répandu
Le sang de ta sueur, Le sang de ton travail
Le travail de l’esclavage, L’esclavage de tes enfants
Afrique, dis moi Afrique
Est-ce donc toi ce dos qui se courbe
Et se couche sous les poids de l’humilité
Ce dos tremblant à zébrures rouges
Qui dit oui au fouet sur les routes de midi ?
Alors gravement une voix me répondit :
Fils impétueux, cet arbre robuste et jeune
Cet arbre là-bas, Splendidement seul
Au milieu des fleurs, Blanches et fanées
C’est l’Afrique, ton Afrique qui repousse
Qui repousse patiemment obstinément
Et dont les fruits ont peu a peu
L’amère saveur de la liberté
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Workshops
1. Workshop 'Uitwisseling van ervaringen'
We vertellen elkaar over onze successen en over de problemen waar we tegen aan lopen; zo kunnen we
ervaringen uitwisselen en elkaar advies geven. Bij elke Landelijke Dag is dit een nodige, nuttige,
bemoedigende, helpende workshop!
2. Workshop 'PI's in transitie' (alleen in de 1e ronde)
Sara Kinsbergen gaat, samen met u, verder in op de rol van de PI binnen (kleinschalige)
Ontwikkingssamenwerking. Prof Han van Dijk zal mogelijkerwijs aanschuiven Als u hierover wilt doorpraten
dan is dit uw workshop!
3. Workshop ‘Een succesvol project, wat is dat?’ door Petra Zwart
Het Anton Jurgens Fonds (AJF) ondersteunt, met geld en begeleiding, projecten in Nederland, West Afrika
(Benin, Burkina Faso, Mali) en Indonesië: Ze zijn continue op zoek naar “het beste project”. Zij hebben een
aantal criteria daarvoor vastgesteld. Maar: ze zijn ook op zoek naar jullie ervaringen!
4. Workshop 'Interculturele communicatie en competenties'
U denkt dat u de cultuurverschillen wel 'in beeld hebt'? Of u bent soms juist wanhopig door wat verschillen in
cultuur lijken te zijn? In een uiterst verhelderende en prikkelende workshop leert u beter begrijpen en beter
kijken - ook naar uzelf!
5. Workshop 'Slimme wateroplossingen: pompen, filters, infiltratie, sanitatie e.d'
Henk Holtslag, man van de praktijk met 35 jaar ervaring in rurale ontwikkeling in Latijns Amerika, Azie en
Afrika vertelt u over allerlei aspecten van schoon drinkwater. Hij inspireert om lokaal bruikbare oplossingen
te zoeken: SMARTechs
6. Workshop ‘Beter en goedkoper geld overmaken naar Burkina Faso’
Herkent u deze problemen? U betaalt veel transactiekosten voor uw internationale transacties, los nog van
het feit dat de gelden vaak lang onderweg zijn. Door gebruik te maken van de diensten van INTL FCStone
kunt u aanzienlijk meer geld bij uw begunstigde krijgen.
7. Lokaal fondsen werven – Nienke Nuyens, Wilde Ganzen (Alleen in de 2e ronde)
Jij en je partnerorganisatie zijn enthousiast over jullie project; jullie zien de resultaten en de impact op de
levens van mensen in Burkina Faso. Het is belangrijk dat je project kan voortbestaan en jullie zijn daarvoor
samen verantwoordelijk. Daarvoor heb je middelen nodig, zowel financieel in de vorm van diensten,
goederen, kennis en tijd. Deze workshop gaat over lokale fondswerving in Burkina Faso en hoe de Change the
Game Academy jou en je partner hierbij kan helpen.
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Presentaties
1. Worldschool – Erik Vos
Worldschool matcht vraagstukken van organisaties met leerlingen op het HAVO en VWO die bijvoorbeeld
een profielwerkstuk moeten maken. Leerlingen werken zo aan echte opdrachten van mensen over de hele
wereld. Stichting Steun Sahelprojecten heeft al meerdere malen problemen aangedragen waar leerlingen
vervolgens aan gewerkt hebben.
2. Makoumi – Leo Clarijs
Stichting Makoumi vormt lokale trekkers: jongeren en mensen die niet alleen verstandig zijn, maar zich
tegelijkertijd willen inzetten opdat anderen het beter zullen hebben, vooral zij die die kansen niet kregen. Bij
stichting Makoumi gaan jongeren zelf aan de slag en worden activiteiten georganiseerd. Van een
onderkomen bouwen tot filmavonden. Door ‘Makoumi’ kunnen 7 meisjes en 21 jongens uit de dorpjes
rondom Koudougou studeren wat ze wilden. De jongeren bouwden zelf de plek waarin ze iedere avond
konden studeren – en ontspannen.
Het project Makoumi, hoe klein ook, zet zich al 18 jaar hier voor in – Leo vertelt er, in een korte presentatie
meer over.
Afrika, mijn Afrika
Gedicht van Davis Diop uit Coups de Pilon
Afrika
Afrika, mijn Afrika
Afrika van trotse strijders op de voorouderlijke savannes
Afrika dat mijn grootmoeder bezingt
Aan de oever van de rivier in de verte
Ik heb je nooit echt gekend
Maar mijn blik is vol van jouw bloed
Jouw mooie zwarte bloed, verspreid over de velden
Het bloed van jouw zweet, Het bloed van jouw werk
Het werk van de slavernij, De slavernij van jouw kinderen
Afrika, zeg mij Afrika
Ben jij dus die rug die zich kromt
Die zich neerlegt onder de lasten van de onderdanigheid
Die rug, trillend van de rode striemen
Die ja zegt tegen de geseling op de wegen naar het zuiden?
Toen antwoordde mij ernstig een stem:
Onstuimige zoon, die jonge en forse boom,
Die boom daarginds, Die daar schitterend alleen staat
Te midden van bloemen, Wit en verwelkt
Dat is Afrika, jouw Afrika dat weer uitbot,
Dat koppig en geduldig uitloopt,
En waarvan de vruchten beetje bij beetje
De bittere smaak krijgen van de vrijheid
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Aangesloten organisaties

21

Organisatie
1tel/AFreeNet
AFOS / de Naaste Veraf
ASAP
Bee 4 Life
Benaia College
Benebnooma
Burkin'art
Comite Maastricht-Niou
Commissie ZWO Geldrop
Compassion
CREDO
Cross Your Borders
De Zongo familie
Ecole Christ Roi
Ed Looge
FairWater Foundation
Faso stichting
FasoFair
Fatrafo
Force
Foundation Rural Energy
Services (FRES)

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Hakuna Matata
Heifer Nederland
ICCO Cooperation
Intara
Kinderhulp burkina Faso
Kinderpostzegels
Kozon
Liliane Fonds
makoumi project
Missio
PIM
PLAN Nederland
PRACTICA
Raf Consult
RAIN
Sahelp

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Naam
Tijl Leenders
Ditta Nicolai-Molenaar
Nicola von Behr
Astrid Holtslag
Mark van Til
leon Lejeune
Liesbeth van Bakel
Piet Bakker
C.W.K. Oosterhuis
Michel Vossenberg
Jan Wilms
Mieke Rietveld
Ed Looge
Paul van Beers
Pieter Hagendijk
Ed Looge
Frans Riphagen
Laura Visser
Caroline Nijland
Ineke VervoortHazekamp
Rian Fokker
Leena Lindqvist
Gerrit van Vliet
Monique Wolters

leo clarijs
Carola van Staaveren
Helen Evertz
Jos Besselink
Raf Grubben
Robert Meerman
Marieke Peters

Email adres
tl@1tel.net
da.nicolai@solcon.nl
info@asap-foundation.org
bee4lifestichting@gmail.com
zonnemin@wxs.nl
info@leonlejeune.nl
info@burkinart.com
info@maastrichtniou.nl
pbakker@onsbrabantnet.nl
info@compassion.nl
info@woordendaad.nl
michel@crossyourborders.nl
info@dezongofamilie.nl
g-m.rietveld@wxs.nl
info@burkinafasoreis.nl
info@fairwater.org
secretaris@faso.nl
marianne@fasofair.nl
fransriphagen@planet.nl
info@f-force.nl
info@fres.nl
ir.vervoort@planet.nl
rianfokker@heifer.nl
icco-west-africa@icco-cooperation.org
stichtingintara@gmail.com
moniquewolters@kinderhulpbf.nl
skn@skn.nl
info@kozon.org
info@lilianefonds.nl
leoclarijs@hotmail.com
info@missio.be
stichtingpim@quiknet.nl
carlien.huijmans@plannederland.nl
info@practicafoundation.nl
rafgrubben@hotmail.com
info@rainfoundation.org
info@sahelp.nl
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Organisatie
Save the Children
Soleil pour Burkina
STEP (StichtingTanwalbougou
Educatie Project)
Steunfonds Sahelprojecten
Stichting Burkina Faso
Stichting Focus Twee
Stichting Guardian Angels
Nederland
Stichting Haparako
Stichting Help Burkina
Stichting Kaamba Neere
Stichting M.O.E.T.
stichting madame ouaga
Stichting Ondersteuning
Christenen Burkina Faso
Stichting Samenwerking
Geldrop - Burkina Faso
Stichting WOL
SUNSIA
SUPO (Stichting Urbane
Projecten Ontwikkelingslanden)
Tele-Vie-Deo
Vive l'Initiative
Volonfaire
Vrienden van BF
Vrienden van Burkina Faso
Nederhemert
Wilde Ganzen
Zod Neere Nederland

Naam
Liz van Velzen

Email adres
info@savethechildren.nl
liz@soleilpourburkina.com

C.M. Kuypers
Paul Boute
Freek Warmelink
Marga van de Plasse

cmkuijperszegers@hetnet.nl
paulp.boute@wanadoo.nl
freek_warmelink@aon.nl
info@focus2.nl

Anton Verschoor
Sigrun Spaans
Sjef Theunissen
Anne Zwart
Patty Breukel

info@guardian-angels.nl
info@haparako.com
help_burkina@hetnet.nl
kaambaneere@hotmail.com
secretaris@stichtingmoet.nl
info@madameouaga.nl

Gert de Groot

degroot.burkinafaso@hetnet.nl

Arend Bolt
Yvonne Zomerdijk

arendbolt@onsbrabantnet.nl
yvonnezomerdijk@quicknet.nl
kabore@sunsia.com

Hilde Toonen
Henk van Ingen

htoonen@xs4all.nl
vaningen@televiedeo.org
info@vive-initiative.nl
alice@volonfaire.com
burkinavrienden@gmail.com

Daniëlle van Bommel
Paul Yaba
Annemarie Spijer
Hans Visser

info@vriendenvanburkinafaso.nl
servicedesk@wildeganzen.nl
hansvisser@home.nl
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Partin - Brancheorganisatie voor Particuliere Initiatieven
Partin is de brancheorganisatie voor Particuliere Initiatieven. Zij geeft het PI een
stem bij discussies over ontwikkelingssamenwerking en behartigt de belangen van
deze groep.
De lijfspreuk Samen kunnen we meer, samen doen we meer vormt de basis achter alle activiteiten die Partin
ontplooit. Door samenwerking ontstaan er mogelijkheden die buiten het bereik liggen van de afzonderlijke
kleine goede doelen.
Partin nodigt alle PI’s die actief zijn in ontwikkelingssamenwerking (en ook diaspora organisaties) van harte
uit zich aan te sluiten. Hoe groter we samen zijn, hoe meer we samen kunnen bereiken
Partin
Telefoon: 06-22218655 (Erik Boerrigter)
Mail: secretariaat@partin.nl
www.partin.nl

Meer weten?
Kijk op www.kleinegoededoelen.nl en

Pifworld.com:
Ons donatie- en crowdfundingplatform Pifworld.com maakt het voor iedereen mogelijk om
goed te doen en samen de wereld te veranderen. Particulieren, groepen, scholen en
bedrijven – iedereen kan op PIF op zijn/haar manier bijdragen aan een betere wereld – door
een non-profit organisaties (uw PI?) te ondersteunen.
Voor meer informatie neem contact op via info@pifworld.com of kijk op pifworld.com.
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Hoe is deze dag tot stand gekomen
Voor de organisatie van deze dag is door de Voorbereidingscommissie hard gewerkt – daar zijn, dat mag u
van ons aannemen, heel veel uren, avonden en dagdelen in gaan zitten. We hopen dat u van het resultaat
van hun inspanningen zult genieten!
U zult begrijpen dat het organiseren van een dag als deze niet gratis tot stand kan komen.
We bedanken INTL FCStone dat een groot deel van de kosten gesponsord heeft. Daardoor konden we met
een geringe bijdrage van uw kant deze dag organiseren.
Ook Wilde Ganzen heeft bijgedragen om deze dag mogelijk te maken!

Bij voldoende interesse willen we later dit jaar nog een
workshop of bijeenkomst organiseren.
Houd daarom onze nieuwskanalen in de gaten!

Alle presentaties en eventuele andere documenten zullen beschikbaar worden gemaakt via onze website:

http://burkinafasoplatform.nl
Inschrijven voor de nieuwsbrief, aanmelden van uw organisatie, het doorgeven van wijzigingen of een
nieuwsbericht of oproepje indienen kan via info@burkinafasoplatform.nl
Direct contact met de voorzitter:
ceesboekelo@burkinafasoplatform.nl
Gebruikt u Facebook? Volg ons op
https://www.facebook.com/BurkinaFasoPlatform
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COMPUMEET heeft geleverd aan één van de leden van het Platform
Mail naar: mark@compumeet.nl

