
VISUEEL JAARRAPPORT STICHTING MOP 2020  

Dankzij de giften van onze donateurs, Wilde Ganzen en het werk van onze 

vrijwilligers in Nederland en Burkina Faso konden we in 2020 dit betekenen voor 

kwetsbare en ondernemende mensen in Burkina Faso:  

 

 

Het team van Faag Taaba, onze 

partner geeft voorlichting over hoe je 

te beschermen tegen het virus. 

39 handen was installaties gemaakt 

en geplaatst. 

Voedselpakketten voor 103 kwetsbare 

gezinnen thuisbezorgd. 

 

  

 

 

 

 

Bouw van 2 toilet/douche gebouwen, 

fundatie voor een slaapzaal, een 

nieuwe keukenruimte en een 

apatâme – studie- en 

ontmoetingsplek 

Dank aan de vele donateurs die 

samen 4 882 euro  

bijeenbrachten. 

 Dank aan de vrijwilligers die 

meehielpen om dit project te 

realiseren.  

. 

Dank aan Stichting Wilde Ganzen 

die deze giften verdubbelde tot    

9 765 euro. 

 

 

Dank aan de bedrijven en particuliere donateurs die samen dit project mogelijk maakten: Stichting MOP ontving 

15.650 aan giften van bedrijven en vaste donateurs en Wilde Ganzen droeg 6.108,67 voor de gebouwen en de 

inrichting. Op dit moment werken we aan fase 2 van dit project voor de bouw en inrichting van de nieuwe slaapzaal 

voor de meisjes, et opknappen van de bestaande slaapzaal en voor de aanleg van zonnepanelen en verlichting.  
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Behalve de Corona 

nood, werden we 

met andere 

noodkreten 

geconfronteerd. 

Enkele 

voorbeelden: 

 

Een rolstoel en een looprekje voor een meisje dat een 

hersenbeschadiging heeft en bijna niet buiten de 

deur komt. 

 

Micheline Bama 

startte haar mini-

restaurant. 

Clément Mankano 

opende zijn was- 

en strijkkiosk  

 

Assanatah Zongo 

is druk bezig met 

het opzetten van 

haar 

kapperszaakje en 

heeft al een paar 

belangrijke 

materialen 

ingekocht. 

 

 

Een oproep voor een bijdrage voor 

noodopvang en hulp voor interne 

vluchtelingen in het Noorden van Burkina 

Faso.  

Een gehandicapte jongeman die uit huis gezet 

dreigt te worden omdat zijn moeder ziek is en 

niet meer voor de huur kan zorgen.  

 Drie rolstoelen voor oudere mensen met een 

zeer zwakke gezondheid. 

Medicatie voor een oudere man die aan 

glaucoom lijdt. 

Bijdrage voor de kosten van spoed 

ziekenhuisopnames en dure medicijnen voor 

een ouder echtpaar met ernstige dysenterie. 

 


