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Het werk dat Soleil pour Burkina doet

Doelstelling
De stichting Soleil pour Burkina (SPB) realiseert zonne-energieprojecten in Burkina Faso. De stichting
werkt daarbij nauw samen met de Burkinabe. Zij bepalen de prioriteiten, zijn betrokken bij de
realisatie en zijn verantwoordelijk voor het eindresultaat en het behoud daarvan.
V oor de praktische uitvoering werken we samen met een Burkinabe stichting Association Culturele
Tourisme et Developpement (ACTD). Deze stichting heeft meerdere ontwikkelingsprojecten
gerealiseerd, waaronder een irrigatieproject en een scholingsbeurzenproject.
Verder werken we samen met Energie Assistance (EA). Dit is een Belgische club vrijwilligers, die bij
Belgische energiebedrijven werken of hebben gewerkt. Zij vinden het leuk om in hun vakantietijd op
vrijwillige basis zonne-energieprojecten te doen. Zij dragen daarbij kennis over de intallatie en het
onderhoud over aan de lokale betrokkenen bij het project.
Huidige stand van zaken
De stichting is bezig het eerste project te realiseren: de zonnepanelen zijn inmiddels aangekomen in
Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso. De koelkast vertrekt hopelijk binnenkort vanuit
Toulouse naar Burkina Faso. Daarna zal de stichting met Energie Assistance afspraken maken over
installatie.
Na de installatie zal SPB een evaluatie uitvoeren. Het kan zijn dat de inrichting van het volgende
project er anders uit gaat zien. Zo hebben we vanuit Nederland lichtelijk gestuurd op de prioritering:
we hebben zelf gekozen voor zonne-energie en daarnaast hebben we zelf gekozen voor de kliniek op
het platteland. Daar hebben we toen wel aan de medewerkers zelf gevraagd waarvoor zij het liefst
de zonne-energie zouden willen gebruiken. Doel is om verder te gaan met zonne-energie, maar de
volgende keer het volledig aan de bevolking zelf over te laten wat zij graag met zonne-energie willen
doen.
Ook de inzet van Energie Assistance is niet geheel vanzelfsprekend de volgende keer. Nu was het
heel aantrekkelijk, omdat de stichting nog niet veel financiële armslag heeft en EA het werk gratis wil
doen. Toch geniet het de voorkeur dat Burkinabe bedrijven deze taak op zich nemen. Dan kunnen
we de volgende keer de lokale economie stimuleren.

II.

De manier waarop Soleil pour Burkina geld werft

Soleil pour Burkina heeft twee keer een 24uur fietsen actie georganiseerd. De fietsers waren
ambassadeurs en zij moesten zelf sponsorgeld binnen halen. Die fietsacties leverden het meeste geld
op (7000 euro in totaal ongeveer). Er stond al zo’n 2000 euro op de rekening. Deze is voornamelijk
binnengekomen door giften van vrienden, familie en collega’s.
De 24 uursacties zijn heel krachtig. Bedoeling is dan ook meer 24 uurs acties te organiseren,
bijvoorbeeld 24 uur film kijken of 24 uur long boarden. 24 Uur fietsen blijft nu de kernactie. SPB wil
dat het 24 uur fiets event jaarlijks terugkeert in het Pinksterweekend.
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In de toekomst wil SPB graag samenwerken met Wilde Ganzen. Daarvoor moet echter eerst nog één
en ander geregeld en geformaliseerd worden aan de kant van de samenwerkingspartner in Burkina
Faso, de stichting ACTD.
Ook is de stichting bezig zich te oriënteren op andere inkomstbronnen, zoals bijvoorbeeld
vermogensfondsen en subsidies.
Hopelijk kan de stichting in 2015 naast de particuliere euro’s ook op andere inkomstenbronnen
rekenen.

III.

Het beheer van het vermogen

Alle donaties komen binnen op de bedrijfsrekening van de stichting. De voorzitter houdt toezicht op
deze rekening en levert de cijfers aan voor de jaarverslagen aan de penningmeester.
Per project maakt de stichting zo goed mogelijk een schatting van wat het project gaat kosten. SPB
communiceert dat getal als streefbedrag bij een actie. Tot nu toe betaalde de voorzitter uitgaven aan
promotie en dergelijke van haar privé rekening. Komende projecten zal de stichting die kosten
betalen vanaf de bedrijfsrekening. De stichting zal die kosten ook meenemen bij het bepalen van het
streefbedrag.

IV.

Besteding van het vermogen

De voorzitter heeft in 2014 voor het eerst geld uitgegeven met de stichtingspas. Hiermee heeft ze
het eerste project bekostigd. Ze heeft voor het volgende betaald:




Zonnepanelen en accu’s – zo’n 6000 euro
Alle losse onderdelen van het systeem, zoals lampjes en buisjes - zo’n 400 euro
Huur van ruimte in de zeecontainer – 200 euro

Dit jaar zal de voorzitter ook nog een koelkast voor medicijnen kopen in Toulouse en zal ze de kosten
van het transport van Toulouse naar Burkina Faso bekostigen.
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