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Introductie 

Stichting Hart voor Burkina  is een organisatie die zich richt op de sociaaleconomische en 

evangelische ontwikkeling van de bevolking in Burkina Faso en al hetgeen met het vorenstaande in 

de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  

De stichting is opgericht op  16 maart 2022. 

Bestuursbesluiten worden met volstrekte meerderheid genomen van de geldig uitgebrachte 

stemmen. 

Stichting Hart voor Burkina wil in aanmerking komen voor het keurmerk ‘Algemeen Nut Beogende 

Instellingen’. 

Dit beleidsplan is samengesteld volgens de richtlijnen van de ANBI status. 

De ANBI status geeft donateurs en sponsoren een fiscaal voordeel, omdat zij hun donaties kunnen 

aftrekken van de inkomsten- en of vennootschapsbelasting. De voorwaarden hiervoor zijn te vinden 

op de website van de Belastingdienst. 

 

Kampen,  18 maart 2022 

Alice de Ruiter – van der Weerd, voorzitter 

 

Gegevens Stichting Hart voor Burkina: 

 

Naam: Stichting Hart voor Burkina 

Kamer van Koophandel: 85812137 

RSIN-nummer:  863751453 

Adres: Ir B P G v Diggelenkade 1, 8267 AC Kampen 

Telefoon: 06-34120456 

E-mail: info@hartvoorburkina.nl /  alice@hartvoorburkina.nl 

Website: www.hartvoorburkina.nl  

Facebook: Hart voor Burkina 

Rekeningnummer:  in aanvraag 
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Doelstelling en strategie: 

Doel: 

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de ontwikkeling van de bevolking in Burkina Faso op 

sociaaleconomisch en evangelisch gebied en al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Verwezenlijken doel: 

Het bevorderen van het onderwijs ( met de Bijbel ) en de opleiding van kinderen en jongeren; 

Het steunen van het onderwijs voor kansarme kinderen en wezen; 

Het steunen van weduwen en wezen; 

Het verzorgen van trainingen ten behoeve van en ter bevordering van opleidingen voor jongeren en 

volwassenen met betrekking tot verscheidene beroepen en het ondernemerschap; 

Het steunen van  evangelisatieprojecten; 

Het steunen van mensen bij hun economische activiteiten door het verstrekken van micro-kredieten; 

Het verrichten van al hetgeen dat met de doelstelling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Visie: 

Wij zijn bezorgd over de situatie van kwetsbare mensen in de wereld in het algemeen en in het 

bijzonder in Burkina Faso en willen bijdragen aan dit welzijn t.b.v. de bevolking in dit land. Het is 

sterk onze wens om bij te dragen in het terugdringen van de armoede onder de Burkinese bevolking 

en aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het land. Tevens geven wij gehoor aan de oproep 

van Jezus Christus om de wereld, in dit geval Burkina Faso, om het Evangelie te verkondigen aan heel 

de schepping d.m.v. Evangelisatie en Bijbels, gefundeerd onderwijs.  “Zending via onderwijs. “ 

Missie: 

Stichting Hart voor Burkina ondersteunt kinderen en gezinnen in Burkina Faso in het krijgen van een 

eerlijke en kansrijke toekomst.  

Toekomstperspectief en kans op werk begint met voldoende basisvoorzieningen, een veilige situatie 

om op te groeien en goed onderwijs.  

Structurele armoede kan door scholing en het stimuleren van ondernemerschap doorbroken 

worden.  Dit willen wij bevorderen door samen te werken met christenen uit kerken en gemeenten 

die hetzelfde vertrekpunt hebben: De Bijbel.  Zij kennen het land en de cultuur en weten waar 

behoefte aan en wat er nodig is om een eerste stap richting een kansrijke toekomst te zetten.  Wij 

willen dit doen via de gelijknamige ‘association ‘  Hart voor Burkina, welke opgericht is op 16 januari 

2022 in Ouagadougou. Door de staatsgreep van 24 januari jl. en de daaruit voortvloeiende gevolgen, 

heeft de officiële erkenning door de Burkinese staat enige vertraging opgelopen, maar zal deze 

erkenning binnen afzienbare tijd een feit zijn.  

 

 



 

Het ontstaan: 

In 2013 kwam Alice de Ruiter, voorzitster en oprichtster van Stichting Hart voor Burkina, voor het 

eerst in Burkina Faso, één van de armste landen ter wereld. Veel mensen leven daar in extreme 

armoede en ontbreekt het zelfs aan basisvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld  voldoende voedsel, zeep, 

hygiëne of zelfs een dak boven hun hoofd.  Veel volwassenen zijn ongeschoold, het opleidingsniveau 

is laag, er is hierdoor veel analfabetisme.  Na enkele jaren  ( 2014-2020 ) actief te zijn geweest voor 

een project in Burkina Faso en daardoor meerdere bezoeken aan het land te hebben gebracht,  heeft 

Alice meerdere keren met eigen ogen gezien hoe mensen leven in de meest primitieve 

omstandigheden zonder bijvoorbeeld stromend water en elektriciteit.  Het komt regelmatig voor dat 

kinderen niet naar school kunnen, omdat ouders geen geld hebben om de schoolkosten te betalen 

en kinderen daarom moeten werken om hun ouders te helpen, zodat zij ’s avonds eten voor het 

gezin kunnen kopen.  Kinderen en jongeren hebben de toekomst, alleen de kinderen en jongeren in 

Burkina Faso hebben hier hulp bij nodig om hen die kans op een betere toekomst te geven.  De 

dingen die Alice tijdens haar eerste verblijf in 2013 in Burkina heeft gezien en ervaren, maar ook in 

de jaren daarna, ook samen met haar man,  laten hen beiden niet meer los. In 2020 ontstond het 

verlangen om een geheel nieuw project op te starten, om nog meer kinderen / gezinnen te kunnen 

helpen om uit de extreme armoede te komen.  In samenwerking met een lokaal team is bij een kerk 

in Ouagadougou, de hoofdstad van het land, eind 2020 project Hart voor Burkina opgestart. De naam 

Hart voor Burkina zegt het al: hart voor het land, hart voor de bevolking. Als christenen vinden wij 

het onze plicht om bij te dragen in het welzijn van de bevolking, die het zoveel minder heeft dan 

menigeen elders in de wereld.   

Het werk van de stichting: 

Hart voor Burkina is vanaf de start in eind 2020 tot op dit moment, een project onder een 

Nederlandse overkoepelende zendingsorganisatie ( Stichting Philippus ) . Het is onze wens om niet 

meer afhankelijk te zijn van een overkoepelende organisatie.  Wanneer de Anbi-status toegekend 

wordt aan Stichting Hart voor Burkina, zal Stichting Hart voor Burkina ook niet meer onder de 

paraplu van deze overkoepelende organisatie blijven, maar geheel zelfstandig gaan werken.   Op dit 

moment ontvangt het project in Ouagadougou wekelijks 45 kinderen uit erg arme gezinnen.  De 

kinderen ontvangen deze middag een voedzame warme maaltijd en ( bijbels ) onderwijs.  Daarnaast 

ondersteunen wij deze en andere gezinnen, kinderen en weduwen die in extreme armoede leven 

door middel van gezondheid- en scholingprogramma’s in de breedste zin van het woord en hopen wij 

dit jaar nog te gaan starten om mensen te helpen door middel van het verstrekken van een micro-

krediet, zodat mensen zichzelf en eventuele bijbehorende gezinnen,  in hun eigen primaire 

levensbehoeften kunnen gaan voorzien. Door schaarste voltrekt zich op dit moment in Burkina Faso 

een humanitaire crisis. Ruim 2,5 miljoen mensen lijden honger en ook hierin steunen wij weduwen 

en gezinnen door hen voedsel te verstrekken, voor zover in ons vermogen ligt. De stichting verleent 

ook financiële steun aan de kerk waar de 45 kinderen samen komen,  ten behoeve van de 

evangelisatie , in en buiten de stad en aan de bouw van een nieuw kerkgebouw.  De 1e contacten met 

een 2e kerk zijn gelegd. Deze kerk probeert 1 keer per 2 weken onderwijs-sessies te organiseren voor 

kinderen uit de wijk. Deze kinderen ontvangen dan ook een maaltijd.  In verband met het gebrek aan 

financiële middelen is 1 keer per 2 weken niet altijd haalbaar. Wij zijn ons aan het oriënteren of wij 

deze gemeente hierin kunnen gaan ondersteunen.  

 

 



 

Winstoogmerk: 

De stichting beoogt niet het maken van winst.  De stichting publiceert op de website en in 

nieuwsbrieven aan gevers, over de inhoud en de voortgang van alle activiteiten via de stichting in 

Burkina Faso en verantwoordt ook op deze manier hoe de financiën worden besteed.  

Beheer en besteding van het vermogen: 

Het beheer van de gelden is in handen van het bestuur van de stichting. 

Inkomsten uit fondsenwervende en commerciële activiteiten dienen binnen redelijke termijn ten 

goede te komen aan het statutaire doel van de stichting.  Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden 

om tegenvallende inkomsten, maar ook onvoorziene kosten ten behoeve van het project in Burkina 

Faso, op te kunnen vangen.  Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen 

en op te zetten.  

Het bestedingsbeleid ligt geheel binnen de context en activiteiten van de stichting.  Te denken valt 

aan bijvoorbeeld de projectkosten en de kosten ten behoeve van fondsenwerving.  

Het bestuur van de stichting ontvangt geen honorarium.  

 

Bestemming liquidatiesaldo: 

Conform het bepaalde artikel 11.3 van de statuten, wordt bij liquidatie een batig saldo besteed ten 

behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een 

buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een 

soortgelijke doelstelling heeft.  

 

NAAMSBEKENDHEID EN FONDSENWERVING 

Algemeen: 

Het verwerven van naamsbekendheid, als ook de fondsenwerving, zal in eerste instantie zo dicht 

mogelijk bij de bestuursleden zelf beginnen, door het eigen netwerk aan te spreken. 

Naamsbekendheid is geen doel op zich, maar om aansluiting te vinden bij een bredere achterban is 

dit wel gewenst.  De website www.hartvoorburkina.nl en de Facebook pagina worden actief 

onderhouden, waar wij regelmatig nieuws op posten. Ook verspreiden wij 6 x per jaar de digitale 

nieuwsbrief, die ook op de website terug te vinden zijn.  Het deelnemen aan christelijke 

evenementen is het overwegen waard.   

Fondsenwerving: 

De stichting zamelt onder andere gelden in door het werven van vaste donateurs, collectes door 

kerken en verenigingen en het organiseren van acties.  
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ORGANISATIE 

Bestuur: 

Voorzitter:                              Mevr. Alice de Ruiter – v d Weerd 

Secretaris:                               Mevr. Eveline Albers- Verhage 

Penningmeester:                    Dhr. Anjo de Ruiter 

Algemeen bestuurslid:          Dhr. Erik Albers 

Algemeen bestuurslid:          Dhr. Erik-Jan Dekker 

 

Taken en verantwoordelijkheden bestuursleden: 

Het bestuur van de stichting draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het geheel van 

bestuurlijke activiteiten.  Het bestuur komt ook minimaal 2 keer per jaar samen voor een 

bestuursvergadering. Hiervan worden notulen gemaakt.  

 

 

Partner: 

Association Hart voor Burkina, wordt binnenkort erkend door de Burkinese overheid,en is de enige 

partner van Stichting Hart voor Burkina.  Association Hart voor Burkina is een christelijke organisatie 

en ontvangt geen steun van de Burkinese overheid en ontvangt alleen steun van Stichting Hart voor 

Burkina. Het is een organisatie met dezelfde missie en visie als Stichting Hart voor Burkina, en zet zich 

in  voor kinderen en gezinnen in nood,  in en in de toekomst mogelijk ook buiten Ouagadougou, de 

hoofdstad van Burkina Faso. Met onze financiële en morele support aan Association Hart voor 

Burkina, ondersteunen wij projecten die de sociaaleconomische en evangelische ontwikkeling onder 

alle leeftijdsgroepen in Burkina Faso  bevorderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




