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BURKINABÉ ZIJN GELUKKIGE MENSEN! 
“ALLES ZAL GOEDKOMEN, OOK DE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING” 

 
Beste belangstellende, 
 

Mijn reis naar Burkina Faso, als PUM expert (Project 
Uitzending Managers), kan ik als zeer geslaagd 

bestempelen. Het was een indrukwekkende reis en ik 
heb het land op meerdere manieren leren kennen. 
Vanaf de landing van het vliegtuig in Ouagadougou op 
13 april en mijn vertrek van hetzelfde vliegveld op 24 
april heb ik mij verbaasd en verwonderd over de 
cultuur en de bewoners van het land. Burkina Faso, 
het voormalige Opper Volta, is een van de armste 
landen van de wereld met 14 miljoen inwoners. Over 
multiculturele samenleving gesproken: er leven 60 
verschillende bevolkingsgroepen in Burkina Faso (het 
land van de integere mensen). 

De bevolking is bijzonder 
hartelijk, vriendelijk en behulp- 
zaam. Je wordt overal  met eten 
en water ontvangen. En water is, 
met zomerse temperaturen 
tussen de 40 en 48 graden, 
verleidelijk. Maar ook gevaarlijk 
vanwege de bacteriën. 
Op het vliegveld werd ik hartelijk 
ontvangen door de voorzitter en 
de adviseur van de Association 
Nabasnoogo. 
De eerste twee dagen hebben 
wij voornamelijk in de hoofdstad 
Ouagadougou doorgebracht. Met 
ruim 650.000 duizend inwoners 
is het de grootste stad van het 
land. Daar heb ik de eerste grote 

verschillen gezien tussen arm en  rijk. Een schril contrast tussen de gebouwen van de 
overheid en de verschillende ambassades en de rest van de hoofdstad. Een eenvoudig 
wegennet van asfalt in een ruitpatroon doorsneden met rode zandpaden vormt de 
infrastructuur voor deze hoofdstad. 
 
Zijstraten van Ouagadougou       Ouaga 2000:  luxe ambassadegebouw 
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Na een rit van 120 km kwamen wij aan in Zorgho waar de Association Nabasnoogo (Alles 
Zal Goedkomen) is gehuisvest. Stichting Sahelp ondersteunt al vele jaren op diverse 
manieren de Association Nabasnoogo.  Dit centrum heeft een eigen waterpomp en  
beschikt over elektriciteit. De stichting ontplooit verschillende activiteiten, zoals een 
kleuterschool, een avondschool voor volwassenen, een schoolbibliotheek, leerlingenfonds, 
een internetcafé, een naaischool, bouwprojecten en een ziektekostenverzekering. En voor 
dit laatste was ik in Burkina Faso. Ruim 3 jaar geleden heeft de Association voor haar 
leden een beperkte ziektekostenverzekering opgezet. Als bestuurder van Stichting Sahelp 
was ik daar nauw bij betrokken en wij hebben voor de eerste financiering voor een groep 
van 210 verzekerden zorg gedragen. Na 2 jaar kwamen er vragen van andere inwoners of 
ook zij konden deelnemen aan deze verzekering. Daar was de organisatie niet klaar voor.  
Een doorgroei naar 2100 verzekerden in 5 à 6 jaren zou de organisatie administratief en 
organisatorisch niet aankunnen. Dus vroegen zij om deskundige hulp bij PUM in Den Haag. 
En zo kwam ik met deze opdracht in Burkina Faso. 
 

 

Internetcafé                                                               Achterkant klaslokaal 

De naaischool aan het werk 
 
 
 
Hiernaast Denise Ouédraogo, de directrice 
van de naaischool naast een van de nieuwe 
investeringen. Er wordt momenteel fors 
geïnvesteerd in nieuwe leermiddelen, 
machines en stoffen. 
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Het bestuur van de Association Nabasnoogo 
 
Samen met het jonge bestuur van de Association Nabasnoogo werd in een paar dagen een  
analyse van alle knelpunten gemaakt. Er werd van ’s morgens 8.30 uur tot 12.30 uur hard 
gewerkt ondanks de hitte. Het bestuur was erg enthousiast en wilde weten hoe een 
ziektekostenverzekering in Nederland werkte. Al snel begrepen zij dat een zelfde werkwijze 
in Burkina Faso niet haalbaar zou zijn.  
In Yorgho, 30 km van de plaats Zorgho, brachten wij een bezoek aan een apotheek, een 
kraamkliniek en een hospitaal. Vol verbazing heb ik gekeken naar de simpele en 
eenvoudige inrichting. En hoe de mensen zich behelpen met oude en versleten materialen.
           

Vaccinatieruimte                          Ziekenzaal                                Apotheek en Medisch team            
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Met de weinige middelen die beschikbaar zijn wordt er getracht goed werk af te leveren. 
Erg trots waren zij op hun nieuwe verbrandingsoven waar de verbandmiddelen verbrand 
konden worden. Midden in het niemandsland! (Zie foto hierboven) 
 
In het centrum van de Association Nabasnoogo in Yorgho is ook een kleuterschool 
gevestigd. De kinderen wilden mij allemaal aanraken en moesten op de foto worden gezet. 

Daarna zijn wij naar de enclave van de neef van de oprichter van de Association 
Nabasnoogo gegaan. Hij wilde ons hun woningen wel laten zien. En natuurlijk werden wij 
hier ook weer uiterst vriendelijk ontvangen.              
 

  De kleuterklas bij elkaar       Onze vergadering in Yorgho 
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Familie enclave in de buurt van Boulsa    Familie enclave Yorgho (neef oprichter) 
 

In Yorgho heb ik via een tolk ook nog gesproken met een 30-tal verzekerden. Ik heb naar 
hun ervaringen gevraagd en wat zij vinden van de gevraagde solidariteit. Voor de 
Burkinabé ligt de solidariteit bij de familieleden en niet bij andere dorpsbewoners.  De 
plattelandsbevolking (75% van de bevolking is analfabeet) leeft in familieverbanden bij 
elkaar. Zij beschikken meestal niet over elektriciteit. En water moet vaak ver weg gehaald 
worden. De premie opbrengen voor de ziektekostenverzekering is een groot probleem. 
Sommigen verzekerden vonden, dat als zij niet ziek waren geweest, zij de premie terug 
zouden moeten krijgen. 
 

Als het een droog jaar is, zijn er weinig landbouwproducten om te verkopen en moet er 
soms een geit verkocht worden om de premie te kunnen betalen.  De meeste mannen 
hebben meerdere vrouwen en veel kinderen. Zij beschikken niet over de middelen om alle 
vrouwen en kinderen te verzekeren. Er mogen maar 3 personen per familie verzekerd 
worden. Dit betekent dat de kwetsbaarste familieleden opgenomen worden in de polis. 
Hierdoor dreigt de verzekering onbetaalbaar te worden. Wij hebben hier uitvoerig over 
gesproken en een aantal mogelijke oplossingen bedacht.                                                   
 

 
Stampen van mais        Woning in aanbouw   Baobapbomen 
 

De gesprekken met het bestuur, het medisch team en de verzekerden hebben mij gesterkt 
in het kunnen laten slagen van het ziektekostenproject. Maar er moet wel het een en ander 
veranderen. De administratie en registratie van de verzekering was prima opgezet. De 
financiële kant van de organisatie klopte ook. Echter het was alsof ik aan het begin van 
mijn carrière stond. Een boekhoud doorschrijfsysteem en een uitgebreid bonnensysteem 
werden er gebruikt om de ziektekostenverzekering bij te houden. Na de eenvoudige 
verwerking van alle administratieve gegevens werd een aantal key gegevens overgebracht 
in de computer. Het bestuur heeft de beschikking over drie oude computers die erg  traag 
zijn en maar  weinig intern geheugen bezitten. Het geheel is erg arbeidsintensief en kan 
zeker niet met een grotere verzekerdenpopulatie op dezelfde wijze worden voortgezet. 
Heel bemoedigend is dat er tijdens mijn bezoek reeds een aantal suggesties ter hand werd 
genomen.  
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Via de mail blijf ik het bestuur ondersteunen. Zij verdienen deze steun voor de volle 100% 
gezien hun idealistische opvattingen en de activiteiten die ontplooid worden. 
 
Mijn onderzoek heeft zich op de gehele organisatorische setting gericht. Hieronder zal ik de 
gebieden benoemen met een bloemlezing van de suggesties zoals die door mij ter 
verbetering zijn aangedragen. 
 

Organisatie en Beleid  
- Het bestuur dient versterking te krijgen op twee manieren. Uitbreiding van het 

bestuur met een of twee nieuwe leden en met een Raad van Toezicht als 
controlerend en toetsend orgaan. 

- De organisatie moet formeler en strakker geleid worden met een maandelijkse 
beleidsvergadering en een aparte uitvoeringsvergadering. 

- Externe controle laten uitvoeren voor de jaarlijkse financiële verantwoording. 
- Samenwerking met andere partijen in Burkina Faso uitbreiden. 

 
Financiële administratie 

- Aanschaffen van boekhoudkundige software. 
 

Polisadministratie 
- Na automatisering vaste inschrijfdatum loslaten. 
- Polisregistratie niet persé op de man, maar mogelijk op de vrouw zetten. 

 
Uitvoeringsadministratie 

- De administratieve last moet fors verminderen door de aanschaf van een CRM 
systeem. 

- De verantwoordelijkheid voor het bereiken van de maximaal verzekerde bedragen 
ligt nu bij de zorgverlener, die dit uitsluitend tegen een vergoeding bijhoudt. Leg 
deze verantwoordelijkheid bij de verzekerde zelf neer en stop de extra beloning 
voor de zorgverlener. 

 
Samenwerking 

- Bouw het bestaande netwerk meer uit en kijk naar mogelijkheden van 
samenwerking en/of uitwisseling van software en andere zaken. 

 
Financiële middelen 

- Open een deposito voor de stalling van het eigen vermogen. 
- Maak voor de donateurs een transparant overzicht van alle activiteiten inclusief 

een financieel overzicht. 
 
Faciliterende middelen 

- Er moet een drietal snellere computers komen met  goede boekhoudkundige en 
uitvoeringssoftware. 

- Bewustwordingsprocessen omtrent verbetering van de leefsituatie op gang 
brengen in samenwerking met diverse (overheids-)instanties. 

 
Algemeen 

- Gezien het grote aantal analfabeten is de herkenbaarheid van groot belang. De 
Association Nabasnoogo heeft een goede naam in de regio. Gebruik steeds 
dezelfde naam met hetzelfde logo voor het ziektekostenproject, gekoppeld aan de 
Association, zodat de herkenbaarheid wordt vergroot. 

- Doe uitsluitend investeringen als de financiële middelen binnen zijn. 
- Geef elk bestuurslid de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een aantal 

suggesties en maak goede afspraken over de termijn waarop een suggestie moet 
zijn gerealiseerd. 
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BEELDVERSLAG 
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Graag wil ik alle donateurs bedanken. Dit 
ziektekostenproject verdient een verdere 
ontwikkelingskans. Merkbaar is dat er minder 
malaria en buikgriep is geweest onder de 
verzekerden. En dat is winst. Zeker bij de 
kinderen die nog vaak sterven aan deze  
infectieziekten. Blijft u ons a.u.b. steunen met dit 
project! Wilt u meer weten? Neem dan contact op 
met Paul Gevers, per mail paul.gevers@hetnet.nl 
Als u dit project wilt steunen, kan dat op diverse 
manieren. Zie onze site www.sahelp.nl . U mag 
mij ook bellen op telefoonnummer 0412-451095. 
 
Heesch, juni 2010 Paul Gevers.  


