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Algemeen: 
De armoede in Burkina Faso is groot. Veel 
gezinnen leven op de grens tussen leven en 
overleven. De immense droogte van het land 
met name in het noordelijke gedeelte maakt 
het bijna onmogelijk een gezond bestaan op 
te bouwen. Er is een doorlopend tekort aan 
water, voedsel, medicijnen, onderdak, alles 
wat met de eerste levensbehoeften te maken 
heeft. Vooral kinderen worden vaak de dupe 
van deze onmogelijke leefomstandigheden. 
 
Hoewel het wettelijk verboden is  komen in 
Burkina Faso gedwongen huwelijken nog 
steeds veelvuldig voor.  Om meisjes die 
gevlucht zijn voor een gedwongen huwelijk 
een veilig onderdak te kunnen bieden bestaat 
er in de stad Kaya een opvanghuis. Dit 
opvanghuis wordt gerund door nonnen. Op 
het moment verblijven hier circa 60 meisjes.  
 
 
Samenwerking: 
De stichting Kinderhulp Burkina Faso stelt zich tot doel om voor de kinderen in Burkina Faso een 
betere toekomst te realiseren. De stichting is al bijna 20 jaar actief in de regio Kaya. De filosofie van 
de stichting is dat de toekomst van het kind begint bij het aanbieden van onderwijs in de directe 
woonomgeving van het kind. De stichting doet er alles aan om dit voor zowel het gezin als ook voor 
het kind te realiseren o.a. door het betalen van schoolgeld, het realiseren van de bouw/renovatie van 
scholen, het werken aan een gezonde leefomgeving voor het kind door ouders te ondersteunen op 
velerlei gebieden. 
Wil je meer informatie over stichting Kinderhulp Burkina Faso, kijk dan op hun website 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kinderhulpbf.nl/
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1.   De organisatie bepaalt de gewenste resultaten en de beoogde verbetering van de 
situatie van de doelgroep dan wel van het maatschappelijke doel. 
 
Opvangtehuis voor meisjes 
De meisjes in het opvangtehuis wordt een opleiding aangeboden om te leren breien, weven of 
naaien. Helaas zijn de ateliers momenteel wegens gebrek aan geld gesloten en stagneren de 
opleidingen. 
 
Wij willen in totaal twee ateliers weer open kunnen stellen. De kosten voor twee ateliers bedragen € 
1000. Dit betreft dan de kosten voor één jaar, inclusief alle materialen en middelen. 

 2.   De organisatie bepaalt welke programma’s en/of projecten zij wil uitvoeren om de 

gewenste resultaten te behalen en legt dit, voorzien van een onderbouwing, vast in het 

(meerjaren) beleid. 

Doormiddel van een crowd fund methodiek via onze website willen we de projecten via donaties 
gefinancierd krijgen. Enkel de volledig financieel voltooide projecten zullen uitgevoerd worden via de 
steun van Care4More. Indien het totaalbedrag niet behaald wordt dan zal het geld teruggestort 
worden aan de donateurs.  
 
Met lokale initiatieven zullen de projecten ten uitvoering gebracht worden.  
 
3.   De organisatie bepaalt of en zo ja op welke manier het behalen van resultaten en het 
realiseren van verbetering worden gemonitord en geëvalueerd. 
 
In Burkina Faso zijn we een partnership aangegaan met Kinderhulp Burkina Faso. Het geld dat 
opgehaald wordt via Care4More zal door Kinderhulp Burkina Faso gebruikt worden voor de 
afgesproken projecten. We hebben nauwe contacten met Kinderhulp Burkina Faso over de projecten 
die ondersteund worden door Care4More. Tijdens deze gesprekken wordt de voortgang van de 
doneerronde besproken.  
 
Bij een afgeronde doneerronde zal het geld overgemaakt worden aan stichting Kinderhulp Burkina 
Faso. Zij hebben vanuit de stichting 9 maanden per jaar een bestuurder  in Burkina Faso die de 
projecten kan begeleiden en monitoren.  
 
Stichting Care4More bezoekt alle projecten persoonlijk die zij ondersteunen. Dit zal plaatsvinden in 
de periode januari en februari van 2017. Tijdens deze bezoeken vind ook de eindevaluatie van de 
projecten plaats.  
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4.   De organisatie stelt vast wat in het licht van het (meerjaren)beleid wel en niet is bereikt 
en past zo nodig het beleid aan. 
 
Het minimale doel dat bereikt dient te worden is minimaal één afgeronde doneerronde per project. 
Voor dit project geldt in dit geval het bekostigen van  twee ateliers voor één jaar.  We hopen met de 
inzet van onze stichting meerdere doneerrondes voor elkaar te kunnen krijgen.  
 
Indien het bedrag te hoog is gebleken dan zal hiermee rekening gehouden in geval van toekomstige 
nieuwe projecten.  
 

 


