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Aan het werk om plantjes te vermenigvuldigen op onze kwekerij
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1 Voorwoord
Het jaar 2019 gaf nieuwe dimensies aan Barbarugo: de eerste bamboe-oogst
van december 2018 is verkocht aan een school in Tamale, die er uitbreiding van
zijn lokalen mee kon realiseren.
Maar we denken verder: in Assin Fosu is een terrein aangekocht met daarop 3
hakselaars, zodat we daar de bamboe kunnen versnipperen voor verdere
verwerking.
En natuurlijk: ook in 2019 is het aantal hectares bamboe weer uitgebreid.
1.2 Visie
Barbarugo wil een bijdrage leveren aan de SGD’s (Sustainable Development
Goals) van de Verenigde Naties: o.a. helpen oplossen van armoede, meer
educatie en klimaatverandering.
1.3 Missie

Door het planten van bamboe in Ghana kunnen werkloze boeren een inkomen
verwerven. Bovendien heeft de bamboe positieve effecten op het klimaat:
lagere temperatuur en reductie van CO2.
1.4 Doelgroepen

Wij richten ons op werkloze en analfabete boeren in Ghana. Boeren met enige
opleiding kunnen een functie krijgen in onze organisatie.
1.5 Onze manier van werken

Ons Ghanese bestuurslid Barima Asamoah Kofi IV kent de lokale cultuur. Hij
legt contacten met grondeigenaren en chiefs die een bamboeplantage zouden
willen beginnen. Barbarugo financiert middels microkredieten de aanplant en
verdere verzorging van de planten. Vanaf het 5e jaar kan er ieder jaar opnieuw
geoogst worden. Een deel van die opbrengst is voor de planter en zijn werkers,
het andere deel wordt gebruikt om de microkredieten af te lossen, zodat dat
geld weer geherinvesteerd kan worden.
Per regio leiden wij een supervisor op die de boeren assisteert en adviseert.
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1.6 Resultaten

In 2019 hebben we geïnvesteerd in machines en gereedschappen voor het
verwerken van de geoogste bamboe.
Ook hebben wij dit jaar een begin gemaakt met het opleiden van de boeren:
wij trainen ze in clump-management.
Bamboo is een gras dat je ‘maait’. De wortels blijven leven en geven nieuwe
scheuten. Wij streven om met adequaat clump-management te bereiken dat
boeren niet over-exploiteren en een jaarlijks constante inkomensstroom
genereren. Klanten zijn namelijk vooral geïnteresseerd in 5 jaar oude
bamboepalen. Deze worden door het jaarlijks aanbrengen van een kleurcode
geïdentificeerd. Wij hopen met clump-management te bereiken dat zo slechts
20% van de bamboe per pol (alleen de 5 jaar oude staken) worden geoogst.
Door het wieden van de 5 jaar oude palen komt er meer lucht in de pol
waardoor nieuwe scheuten beter en dikker groeien.

1.7 Verslag van de uitgeoefende activiteiten

In 2019 zijn de bestaande plantages uitgebreid en is er een nieuwe toegevoegd.
Er is geïnvesteerd in een terrein waarop we machines en gereedschappen voor
de verwerking van de bamboe hebben staan. Drie arbeidskrachten zijn daar
begonnen aan een eerste opleiding.
Voor de boeren van 5 plantages zijn we gestart met trainingen in zgn. clumpmanagement, waardoor de kwaliteit en de opbrengst van de bamboe
verbetert.
Voor al deze activiteiten konden we uiteraard niet zonder donaties. Met hulp
van een professionele fondsenwerver is het totaal aan gelden hoger dan alle
voorgaanden jaren. Onze dank aan al die sponsors is groot!
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2 Organisatie
2.1 Organisatiegegevens:

Stichting Barbarugo
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen
Telefoon 0297-582482
Email: ruud.barbarugo@gmail.com
Website: www.barbarugo.org
ANBI: 852204619
KvK: 56594119
Bank: NL05RABO0174969341 tnv. Barbarugo te Waverveen
Het bestuur bestaat uit:
De heer R.J.P. Goedknegt, voorzitter
Mevrouw A.M.M. Blokker, penningmeester
De heer Barima Asamoah Kofi IV, contactman in Ghana
Deze bestuursleden zijn allen vrijwilligers, die op verzoek onkosten vergoed
krijgen. De boeren in Ghana krijgen betaald voor hun werk; voor ongeschoolde
arbeid betalen wij via declaraties - omgerekend - € 5 per dag, voor de
supervisors is dit € 20 per dag.
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3 Financiële verantwoording

3.1

Balans 2019
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3.2

Staat van Baten en Lasten 2019

Begroting
2020

2019

Baten
Te ontvangen donaties
Kosten fondsenwerving
Netto ontvangsten

€
€
€

90.000
9.000
81.000

€
€
€

70.000
8.000
62.000

Lasten
Landarbeid
Advies/werkbegeleiding/reiskosten
Aankoop planten
Overige materialen (mest, gereedschap)
4-wheeldrive auto's, 2 x
Waterputten, -reservoirs
Organisatiekosten in NL
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€

25.000
25.000
20.000
5.000
30.000
3.000
108.000

€
€
€
€
€
€
€
€

15.000
15.000
10.000
4.000
15.000
2.500
61.500

Saldo:

€

(27.000)

€

500
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3.3 Toelichting op de jaarrekening
De uitgaven voor de fondsenwerving zijn in 2019 gestegen t.o.v. 2018; echter,
als percentage van de totale inkomsten is dit gedaald.
Projectuitgaven
De grootste uitgaven waren in 2019 voor de aankoop van een stuk grond met
machines en gereedschappen. Dit is een noodzakelijke investering om de
bamboe-oogsten te kunnen verwerken.
Donaties
Naast veel kleine donaties hebben wij ook een vaste groep van circa 100
personen die maandelijks of jaarlijks een bijdrage overmaken.
De inzet van een professionele fondsenwerver maakte dat wij van 22
stichtingen/organisaties samen een bedrag van € 86.000 ontvingen.

Mei 2020, namens het bestuur

Ruud Goedknegt, voorzitter

Agnes Blokker, penningmeester
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