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Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2016:

In 2016 is de naamsbekendheid vergroot d.m.v. mailings met folder en via de Website, facebook en
youtube als wel d.m.v. een informatiestand op enkele goededoelenmarkten.
Door de giften van vrienden en kennissen heeft Tele-Vie-Deo een impact kunnen maken op de
levensomstandigheden in de Franstalige Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara.
Nadat we meerdere offertes hadden opgevraagd voor de aanschaf en de installatie van zonnepanelen
op de studio in Burkina Faso, is begin 2016 onze projectaanvraag goedgekeurd door Stichting de
Wilde Ganzen met een toezegging van €12.000,- indien we zelf € 24.000,- aan giften bij elkaar
sprokkelden.
De achterban is door middel van mailings en presentatie- en informatiebijeenkomsten geïnformeerd
over de actie in samenwerking met de Wilde Ganzen en de resultaten van de fondswerving voor de
aanschaf en de installatie van de zonnepanelen, omvormers en de accu’s.
Tijdens het 36 jaar Afrika jubileum van Henk en Joke van Ingen is er een actie gehouden voor de
aanschaf van 100 zonnepanelen, omvormers en accu’s, om te komen tot een duurzame en
permanente energievoorziening voor Tele-Vie-Deo Burkina Faso.
Eind december 2016 was er al € 19.500,- gedoneerd.
P.S. (21 januari j.l. was het totale bedrag van € 24.000,- binnen en heeft Stichting de Wilde Ganzen
(de rest van) haar premie van € 12.000,- overgemaakt.
De publieke elektriciteitsvoorziening in Burkina Faso is de laatste jaren erg onbetrouwbaar en
onstabiel. In de warme maanden, met temperaturen van boven de 40 graden C, is er vaak geen
stroom en zelfs als de elektriciteit er wel is, is er vaak onvoldoende spanning (minder dan 190V),
om b.v. de airconditioners te laten functioneren.
Een eigen energievoorziening d.m.v. zonnepanelen was de enige oplossing en bovendien duurzaam.
In Burkina Faso zijn zonnepanelen door meer zonuren 2x zo rendabel dan in Nederland, daardoor
verdient elke investering in zonnepanelen zich al in 5 jaar terug.
Ofwel het vrijkomende geld kan gebruikt worden in de productie van nog meer christelijke –
educatieve Tv-programma’s voor Franstalig Afrika.
Begin september 2016 konden we de zonnepanelen al, samen met andere hulpgoederen in een
container naar Burkina Faso versturen.
Stichting Hand heeft weer meerdere meubels, bouwmaterialen, gereedschappen, een A3fotokopieerapparaat-printer, een groot projectiescherm en 3 UPSen geschonken.

Bovenstaande activiteiten hebben er toe bijgedragen dat Tele-Vie-Deo Burkina Faso in
Franstalig Afrika de volgende activiteiten heeft kunnen uitvoeren:
Tv-programma’s 'Les Héros'
In de serie ''Les Héros' werden zeven programma's voor kinderen gerealiseerd.
1) Gezond eten
2) Hygiëne
3) Hoe voorkom je dat je ziek wordt?
4) Een gezond gebit
5) Malaria
6) De keuzes in het leven
7) Wat wil je worden als je groot bent?
Voor de OMEGA-serie, hebben we weer nieuwe getuigenissen van genezingen kunnen filmen.
De Tv-programma's worden niet alleen uitgezonden in Burkina Faso, maar ook in andere Franstalige
landen in de sub-Sahara regio en wel op de nationale en particuliere commerciële en christelijke
zenders .
De 20 Franstalige landen in Afrika hebben samen een bevolking van ongeveer 200 miljoen mensen.
In de landen ten zuiden van de Sahara heeft, mede door het hoge percentage analfabetisme, de
visuele media een grote impact.
Er is een gebrek aan cultureel relevante educatieve programma’s in de Franstalige landen.
Vaak worden nog geïmporteerde niet-relevante Tv-programma’s uitgezonden.
De TV-programma’s worden op drie manieren gedistribueerd:
- Op de nationale en particuliere zenders in Franstalige landen
- Door de verkoop van de Dvd’s en Micro-SD kaartjes.
- Via internet: youtube.com/televiedeo, www.televiedeo.org en www.VHSsida.tv.
De internationale conferentie van TEAR Fund Engeland, van half februari in Ouagadougou was een
goede gelegenheid om programma's op harde schijven mee te geven aan vertegenwoordigers, opdat
zij deze tv-programma's aan de directeuren van publieke en particuliere Tv-stations of aan onze
vertegenwoordigers in die landen konden geven.
De Tv-programma’s op DVD worden gebruikt door NGO’s, kerken en andere organisaties.
Meer dan duizend Dvd’s, met 2 of 3 Tv-programma’s elk, werden geleverd aan een honderdtal
nationale en internationale organisaties in Sub-Sahara Afrika, ter ondersteuning van hun
voorlichting op scholen, kinderclubs en voor jongeren in de steden en op het platteland
Deze programma’s zijn zeer effectief voor een open en eerlijke discussie over de verschillende
onderwerpen. Alle rapporten zijn zeer bemoedigend. Micro-SD kaartjes zijn nu ook beschikbaar
voor mobiele telefoons.
Producties voor derden:
Afgelopen jaar hebben we o.a. verschillende programma’s voor de organisatie 'Freedom from
Hunger' in 4 lokale talen gerealiseerd.

SOCIALE MEDIAS - INTERNET
Een ' cross- media' strategie, waar de sociale media , internet en televisie elkaar ondersteunen , is van
groot belang en wordt nog verder ontwikkeld en uitgebouwd.
De Tele-Vie-Deo Burkina-Faso facebook pagina heeft nu 5000 followers.
De andere facebookpagina’s zijn gericht op bewustwording en training van de bezoekers, zodat ze
meer betrokken raken in de strijd tegen HIV / AIDS en leren gezonde relaties op te bouwen.

De interactieve pagina www.facebook.com/amourpourlavie.org werd in het najaar van 2013 gelanceerd.
De pagina heeft 33.000 followers en wordt dagelijks bijgewerkt.
Begin 2015 is www.facebook.com/CaCestLaVie.tv gelanceerd. Deze pagina heeft al ruim 10.000
‘followers’.
De bezoekers van deze facebookpagina komen vooral uit Mali, Guinee Conakry en Burkina Faso,
gevolgd door Madagascar, Senegal en Ivoorkust.
Op de pagina behandelen we onderwerpen over diverse thema’s: zoals huwelijk, gezin, moeder- en
kindzorg, meisjesbesnijdenis enz. De pagina wordt dagelijks geactualiseerd.
Onze www.facebook.com/Amicale.tv heeft nu al meer dan 8.000 vrienden.
(49% v/d vrienden zijn tussen de 13 en 17 en 48% van de vrienden zijn tussen de 18 en 24).
Op deze pagina gaan we in op onderwerpen als: hoe functioneert mijn lichaam, vriendschap en
intimiteit, soa's, tienerzwangerschappen, HIV / AIDS en pornografie.
Onze www.facebook.com/bonthe.tv heeft nu 8.500 vrienden.
(68% v/d vrienden is tussen 15 en 24 jaar en 29% v/d vrienden is tussen de 25 en 34 jaar)
Op deze pagina geven we informatie over: seksualiteit, ongewenste zwangerschappen, partnerkeuze,
verloving, huwelijksvoorbereiding, HIV/aids preventie, enz.
De impact van de uitzendingen in de strijd tegen HIV en aids. In Burkina Faso is de HIV-besmetting
afgenomen van 7,17% in 1996 tot 0,8% nu. Dit was mogelijk door de vele activiteiten van de
organisaties in de strijd tegen HIV/aids, waaronder die van Tele-Vie-Deo.
PARTNERSCHAP
Afgelopen jaar is onze NGO-status met de overheid van Burkina Faso weer vernieuwd
FACILITEITEN
De vier nieuwe camera's in 4K UltraHD (4x meer pixels dan Full HD ) , de nieuwe apparatuur in de
regie, de montageapparatuur en recorders dragen bij aan de professionele productie van de Tvprogramma’s
Multifunctionele ZAAL
De bouw en de inrichting van het toiletgebouw naast de conferentiezaal is voltooid.
Er zijn al heel veel bruiloften, concerten en conferenties gehouden in de zaal.
De International Bible Fellowship huurt de zaal op zondagochtend.
Drie kantoren werden gehuurd door stichtingen of kleine zelfstandigen.
De begane grond van het gastenhuis wordt tijdelijk gehuurd door de International School " Life
Academy" . Deze is opgericht onder verantwoording van de SIM-zending.

8B Geplande activiteiten in 2017 (in Nederland)
In 2017 zal de naamsbekendheid vergroot worden d.m.v. mailings met folder, radio en via de
Website en facebook.
In januari zal er nog bekendheid gegeven worden aan de zonnepanelenactie in samenwerking met de
Wilde Ganzen.
Vanaf februari zal er verslag worden gedaan over de resultaten van de actie en de installatie van de
zonnepanelen op het dak van de studio in Burkina Faso.
Ook zullen er videopresentaties worden gegeven over het Tv-werk van Tele-Vie-Deo in Franstalig
Afrika.

Financieel verslag over het boekjaar 2016
BALANS per 31-12-2016

Activa

Eur

Vaste activa
Vlottende activa:
Liquide middelen:

Eur

0,00

Stichtingsvermogen

lopende rek Rabobank NL74RABO0381041980 € 4551,65
spaarrekening RABONL47RABO3664837592 € 18,43
Totaal Activa
€ 4570,08

Saldo lopende + spaar rekeningen 1 januari 2015

4.637,89

Staat van baten en lasten 2015
BATEN

Passiva

31 december 2015

Ontvangen giften Tele-Vie-Deo

€

€ 4570,08

Vreemd vermogen

0,00

Saldo 1 januari 2016

Staat van baten en lasten

€ 5474,44

2016

BATEN
31 december 2016
Premie van St. de Wilde Ganzen en
giften via Wilde Ganzen
t.b.v.zonnepanelen enz. Burkina Faso
10.080,00 Ontvangen giften Tele-Vie-Deo
Bijdragen derden / organisaties in
verscheping

Rente spaarrekening
€ 10.080,00 SOM DER BATEN 2016

SOM DER BATEN 2015

Balans = Saldo 1jan + baten 2016

EXPLOITATIE

2015

-

LASTEN
Verzekering studiocamera’s, mixer, 5 recorders +
editingset enz. in de studio in Burkina Faso

Papierwaren & toner t.b.v. studio Burkina Faso
Transportkosten
Tickets naar Burkina Faso
Overschrijving naar Tele-Vie-Deo Burkina
Uitgaven t.b.v. veldwerkers Burkina Faso
Abonnement IDEAZ
Provider hosting webpagina’s
Postzegels
Aankoop Skype tegoed
Participatie EMDC Intern. Mediaconferentie
Bankkosten
SOM DER LASTEN

9.243,45 SOM DER LASTEN

Saldo lopende rek Rabobank NL74RABO0381041980
Saldo spaarrekening RABONL47RABO3664837592

28.764,28
4.986,40
5976,80
1,67
€ 39.729,15

€ 45.203,59

EXPLOITATIE 2016
LASTEN
Aankoop 100 zonnepanelen, omvormer enz.
208,85 t.b.v. Tele-Vie-Deo studio in Burkina Faso
Apparatuur
Kozijnen & Bouwmat. Burkina Faso
Autoonderdelen Burkina Faso
125,29 Papierwaren & toner t.b.v. studio Burkina Fa
281,31 Verscheping hulpgoederen naar Burkina Fa
1.995,14
4341,16 Overschrijving naar Tele-Vie-Deo Burkina
1300,04 Uitgaven t.b.v. veldwerkers Burkina Faso
23,90
92,00 Provider hosting webpagina’s
77,40 Postzegels
100,00 Aankoop Skype tegoed
381,40 Inschrijving EMDC Intern. Mediaconferentie
316,96 Bankkosten

Liquide middelen kas 31 december 2015

€

31dec. 2015

0,0 Liquide middelen kas 31 december 2016
Saldo lopende rek Rabobank
5457,68 NL74RABO0381041980
Saldo spaarrekening
16,76 RABONL47RABO3664837592
€ 14.717,89 Balans = Exploitatie + saldo’s 31 dec 2106

31dec. 2016
23.379,00
288,88
738,17
308,01
284,15
5314,15
8000,00
1653,11
86,46
252,78
25,00
86,00
217,80
40.633,51
0,0
4551,65
18,43

€ 45.203,59

