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BI-SONGO VERHALEND EN FINANCIEEL VERSLAG 2019-2020
Inleiding
Dit verslag heeft betrekking op de activiteiten die zijn uitgevoerd tijdens het schooljaar 2019-2020
van het Bi-songo van de Nabasnoogo Associatie. Een bi-songo gelegen in het dorp Yorgho valt onder
de plattelandsgemeente Boudry in de provincie Ganzourgou.
Met dit verslag wil Nabasnoogo aan zijn technische en financiële partners het volgende voorleggen
en financiële partners en ook aan haar belanghebbenden de chronologie van de uitgevoerde
activiteiten, de resultaten bereikte en niet bereikte resultaten in de opvang voor jonge kinderen in de
dorpen van Yorgho, Nabasnooghin en omliggende dorpen.
UITGEVOERDE ACTIVITEITEN
1- Aanwerving
Deze wervingsactiviteit bestond uit de registratie en herregistratie van kinderen in de voorschoolse
leeftijd (3 tot 6 jaar).
(3 tot 5 jaar) in het jaarlijkse Bi-songo-register.
De herregistratie betrof voormalige Bi-songo-begunstigden die de leeftijd van 5 jaar nog niet hebben
bereikt voor de lagere school. Wat de inschrijvingen betreft, betrof het de meeste
de 3 jarigen die voor de eerste keer naar Bi-songo komen. Ook, sommige kinderen die elders met de
kleuterschool zijn begonnen, zijn ingeschreven in een van de drie afdelingen, rekening houdend met
het niveau van de vorige kleuterschool. Deze zijn gering in aantal en vertegenwoordigen over het
algemeen de kinderen van van ambtenaren die nieuw ter plaatse zijn gedetacheerd.
Gestart op 15 september 2019, eindigde de werving op 2 oktober 2019 met 63 kinderen waaronder
31 meisjes en 32 jongens verdeeld in drie secties waaronder een kleine sectie, een middelgrote
sectie en een grote sectie.
2- Pedagogische activiteiten
Een reeks pedagogische activiteiten werd dagelijks uitgevoerd met kinderen voor hun toezicht en
ook activiteiten voor de follow-up en de versterking van de capaciteit van de kleine moeders, de
kleine vader en de kantinemedewerker om te bereiken kwaliteit van de opvoedkundige zorg voor de
kinderen.
Deze onderwijsactiviteiten zijn op 1 oktober 2019 van start gegaan. Ze werden uitgevoerd door
twee monitoren (kleine moeders), één monitor (kleine papa) en een kantinemedewerker die
verantwoordelijk is voor het klaarmaken en delen van de snack (maaltijd) met de kinderen. Deze
activiteiten vonden plaats van maandag tot vrijdag van 7.30 tot 11.30 uur en dit tot in juni.
Deze educatieve activiteiten zijn gericht op schoolmanagement, gezondheid, voeding en
psychomotorische ontwikkeling van kinderen.
Over het geheel genomen is het een integratieve aanpak.
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Helaas gingen de pedagogische activiteiten niet door zoals elk jaar vanwege de Corona virus
pandemie. Inderdaad, eind maart respecteerde Nabasnoogo het besluit van het ministerie belast met
onderwijs en sloot de Bi-songo om te wachten op de juiste tijd voor de heropening. Maar van het ene
uitstel naar het andere en rekening houdend met de ontwikkeling van de pandemie, zijn alleen de
examenklassen van het officiële schoolsysteem in juni heropend.
Bi-songo blijft gesloten tot begin oktober 2020.
3- Activiteiten ter integratie van het antwoord op COVID 19
Zoals overal op scholen, in openbare gelegenheden en thuis, heeft Nabasnoogo activiteiten
ondernomen voor ouders van kinderen, jonge moeders en ook voor de gemeenschap waarin Bisongo zich ontwikkelt.
Inderdaad, met de steun van de NGO Wilde Ganzen Nederland in samenwerking met Association
Burkinabé de Fundraising (ABF), alle kinderen van Bi-songo en hun begeleiders hebben elk recht op
twee mufflers, hydro-alcoholische gels, zeep en een handwassing van handwas, zeep en
hydroalcoholische gels. Merk op dat het in deze CSPS, dat is het gezondheidscentrum, dat alle
kinderen van Bi-songo ontvangt en behandelt in geval van ziekte of verwondingen.
Naast het materiaal tegen de COVID, profiteerde Bi-songo ook van het rollend materieel om de
verschillende reizen tussen Yorgho en het hoofdkwartier van de vereniging in Zorgho te maken
maar ook tussen Zorgho en Nédogo om specerijen te kopen voor de kinderkantine.
Merk op dat de aankoop van deze Yamaha Sirius motorfiets mogelijk werd gemaakt
mogelijk dankzij de financiering van STG Sahelp.
4- Activiteiten voor capaciteitsopbouw
Met het oog op de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening door de jonge moeders en de
kantine en de kantinemedewerker, pedagogische begeleiding en toezicht werden verzorgd door een
opvoeder van jonge kinderen enerzijds, en door een lid van het uitvoerend comité van de vereniging
anderzijds Mr. Zongo Charles, een leraar van opleiding. Deze activiteiten werden regelmatig gespreid
tijdens de eerste twee kwartalen van het schooljaar 2019-2020.
Ook hebben in augustus de Bi-songo begeleiders en 7 ouders van leerlingen geprofiteerd van
onderwijs en sanitaire voorzieningen, georganiseerd door UNICEF en de voor onderwijs
verantwoordelijke autoriteiten voor 3 dagen. Deze opleiding zal ongetwijfeld bijdragen tot de
versterking van de deelname van de ouders aan het beheer van Bi-songo.

5- Evaluatieve activiteiten
Om de impact van Bi-songo in de begunstigde gemeenschappen te meten, is een intern
onderzoek werd uitgevoerd bij enkele ouders van leerlingen, directeuren van openbare basisscholen
van openbare basisscholen voor Bi-songo kinderen in de maand juli 2020.
Deze interne evaluatiestudie had tot doel de vereniging in staat te stellen de sterke en zwakke
punten van Bi-songo in kaart te brengen, zodat we ons optreden in de toekomst beter kunnen
oriënteren.
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Uit deze studie blijkt dat Bi-songo positief gewaardeerd wordt door de lokale gemeenschap en ook
de leraren van openbare basisscholen in de staat die een zekere troost vinden in het toezicht van
kinderen die afgestudeerd zijn aan Bi-songo.
Ook de in deze plaats gestationeerde ambtenaren plaats terecht hulde brengen aan dit unieke
initiatief in de regio en dankzij hetwelk zij in staat zijn de voorschoolse vorming van hun kinderen te
verzekeren.
Er zijn echter nog steeds andere beruchte moeilijkheden, zoals het gebrek aan lokalen (klaslokalen)
voor de kinderen die tot nu toe niet naar school konden gaan.
Er zijn echter nog andere problemen, zoals het gebrek aan lokalen voor de kinderen, die tot nu toe
les kregen in strohutten. Ook zijn er nog steeds kinderen die thuis blijven vanwege de hardnekkige
onwetendheid van hun ouders over de verdiensten van voorschools onderwijs.
6. Beschikbaarstelling van middelen
Sinds haar oprichting heeft Bi-songo kunnen functioneren dankzij financiële en materiële middelen
middelen verkregen door de synergie van acties van financiële partners, ouders van kinderen
ouders, vrijwillige actoren van de vereniging en ook vrienden die individueel financieel bijdragen
vrienden die individueel financieel en regelmatig bijdragen.
Voor dit schooljaar 2019-2020 heeft Bi-songo de steun gekregen van
financiële steun in de richting van vrienden en partners van Nabasnoogo in Nederland
Stichting Sahelp, onze vriendin Ilse Schild en vele anderen.
Ook aan de materiële kant heeft Bi-songo steun gekregen van de
ministerie belast met onderwijs in termen van voedingsmiddelen waaronder rijst, olie en maïs om
om de kinderkantine te versterken.
Dit is een kans voor ons om onze dankbaarheid en die van de kinderen te uiten aan deze
aan deze vrienden en partners wier steun de terugkeer van de kinderen naar school mogelijk heeft
gemaakt.
CONCLUSIE
Ondanks de pandemie kon Nabasnoogo, net als in voorgaande jaren zijn engagement ten aanzien
van de gemeenschappen op het gebied van onderwijs voor jonge kinderen waarmaken.
Dit werd mogelijk gemaakt door de onvermoeibare steun van haar vrienden en partners,
acteurs en ouders van kinderen.
Gedurende een periode van 6 maanden heeft de Vereniging kunnen bijdragen aan het goede
ontwaken van de kinderen door een aantal van hen te hebben voorbereid om weer naar school te
gaan.
sommige kinderen voorbereiden op de terugkeer naar de lagere school en andere voor het eerst
kennis laten maken met
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voor de eerste keer naar de kleuterschool tot tevredenheid van een hele gemeenschap van mannen
en vrouwen die hun tevredenheid niet onder stoelen of banken staken in de tijd van de
het tijdstip van de evaluatiewerkzaamheden die door de vereniging zijn verricht.
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FINANCIEEL VERSLAG
Uitgaven Opbrengsten
Uitgavenpost CFA Euro Financieringsbronnen CFA Euro
I/ DIDACTIEMATERIAAL EN PEDAGOGISCHE ACTIVITEITEN Saldo 2018-2019 1 771 275 2 700,11
342 500 522,10 Giften van Ilse Schild 1 049 600 1 600,00
18.500 28,20 Schenkingen van Huub en Lida BEEKMAN 328.000 500,00
45 000 68,60 Giften Gerard en Ans Waboomers 254 200 387,50
Subtotaal Onderwijs- en leermiddelen 406 000 618,90 Giften van Edith Minaar 65 600 100,00
II/ UITRUSTING AANGEKOCHT EN ONDERHOUD Schenking Bas en Annemiek Van de Camp 22 960
35,00
Aankoop van een Yamaha-motor 975 000 1 486,28 Giften van Mara Thissen 65 600 100,00
Vat en bak 18 500 28,20 Schenkingen Maarten Klapwijk en Inge de Groot 656 000 1 000,00
Onderhoud van schommel, glijbanen en klimkast 47 000 71,65 Donatie van Nigel Jongejan 22 960
35,00
Leegmaken van toiletten 120 000 182,93 Schenking van Ton Van der Valk 98 400 150,00
Subtotaal materieel en onderhoud 1 160 500 1 769,05 Donatie Stichting Sahelp 1 640 000 2 500,00
III. SCHOOL CANTEEN Donatie Moerkapelle-Zevenhuisen 2 624 000 4 000,00
Kantine eerste trimester 253 900 387,04 Ouderbijdrage 57 000 86,89
Kantine tweede termijn 219 400 334,45 TOTAAL INKOMSTEN 8 655 595 13 194,50
Verwerking van voedingsmiddelen en specerijen 62 000 94.51
Koekjes 60 000 91,46
Subtotaal schoolkantine 595 300 907,47
IV. PERSONEELSKOSTEN
Vergoedingen en salarissen van het personeel 1 752 000 2 670,73
Externe controle 135 000 205,79
Toezicht 110 000 167,68
Motorbrandstof voor het centrum 90 000 137,20
Subtotaal personeelskosten 2 087 000 3 181,40
V. ANTWOORD OP COVID 19
Beschermende slabben 60 000 91,46
Zeep 37 000 56,40
Gels 36 000 54,88
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Handwas 47 500 72,41

Subtotaal antwoord op Covid 19 180 500 275,15
VI. BIJDRAGE AAN DE WERKING VAN DE VERENIGING 470 000 716,46
TOTALE UITGAVEN 4.899.300 7.468,45
SALDO OP 22.11.2020 3 756 295 5 726,06
SAMENVATTING
BEWEGINGEN F CFA Euro
TOTAAL ONTVANGEN SUBSIDIES 8 655 595 13 194,50
TOTALE GEDANE UITGAVEN 4.899.300 7.468,45
SALDO 3 756 295 5 726,06
Gedaan te Zorgho, 15/04/2021
De voorzitter
Pierre SAWADOGO
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