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1 Voorwoord 

 

2011 was voor WOL een jubileumjaar. We vierden dat 25 jaar 

geleden de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen werd 

opgericht op initiatief van de toenmalige gemeenteraad van 

Limmen. WOL begon zoekend als klein groepje dat binnen de 

gemeente Limmen iets wilde doen op het gebied van internationale 

samenwerking. WOL is helaas nog steeds een klein groepje, maar 

wel een klein groepje met grote daden. Door het oprichten van DSF 

in Burkina hebben we voor duizenden mensen het verschil kunnen 

maken tussen onmachtig afwachten in een hopeloze situatie en het 

heft in eigen handen nemen om aan een betere toekomst te 

werken. In Limmen en wijde omgeving zijn WOL en Burkina Faso 

een begrip geworden en mogen we rekenen op de steun van velen. 

Veel mensen hebben vertrouwen in de aanpak van WOL en DSF. 

Niet alleen particulieren, maar ook subsidieverstrekkers, goede 

doelen fondsen en bedrijven.  

WOL en DSF proberen de aanpak zo transparant mogelijke te laten verlopen. En deze aanpak werd 

in ons jubileumjaar 2011 bekroond met een eervolle 36e plaats in de Trouw top 50 voor 

internationale hulp. Niet gek voor zo’n klein groepje om tussen professionele organisaties te staan! 

Maar dat kleine groepje is ook tevens onze grote zorg: WOL heeft al jaren behoefte aan nieuwe, en 

liefst jonge, bestuursleden die uiteindelijk het stokje zouden kunnen overnemen. Spreekt de 

inhoud van dit jaarverslag je aan of weet je iemand die het zou aanspreken: neem contact met ons 

op! 

 

 

 

 

Yvonne Zomerdijk-Vermeer 

Voorzitter Stichting WOL 

 

 

 

 

 

Het jaarverslag is in kleur te downloaden via onze 

website: www.stichtingwol.com onder het 

topmenu ‘informatie / jaarverslagen’. 

 
  

Burkina Faso 
 Officiële taal: Frans 

 Landstalen: Mooré, Dioula, Fulfulde en nog 

tientallen etnische talen 

 Hoofdstad: Ouagadougou 

 Oppervlakte: 274.000 km
2 

(8x Nederland) 

 Inwoners: 16.750.000 (2011) 

 Religie: 50% moslim, 40% traditionele religie, 10% 

christelijk 

 Levensverwachting: 55 jaar 

 Ontwikkelingsindex: 181 (uit 187) 

 Gealfabetiseerde volwassenen: 28,7% 

 Schoolgaande kinderen 7-11: 77,6% 

 Gemiddeld aantal jaren onderwijs per inwoner: 4,6 

http://www.stichtingwol.com/
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2 Introductie WOL en haar partner DSF 

De statutaire naam van WOL luidt: Stichting Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen. In 

1986 is WOL als werkgroep in de toenmalige gemeente Limmen opgericht. In 1991 is WOL een 

stichting geworden. Stichting WOL is min of meer als eigen naam in gebruik geraakt. Donateurs en 

belangstellenden associëren de naam WOL met het project ‘Schapen voor Schoolmateriaal’, een 

project dat WOL al vanaf het jaar 2000 uitvoert om met behulp van schapenhouderij meer 

kinderen op school te krijgen. 

 

Stichting WOL ondersteunt de onderwijs- en ontwikkelingsprojecten van DSF (Association 

Développement Sans Frontière in de provincie Yatenga in het noorden van Burkina Faso. In 1996 

was WOL medeoprichter van deze organisatie. Van een groepje idealistische onderwijzers is DSF 

uitgegroeid tot een toonaangevende onderwijsontwikkelingsorganisatie die de overheid van Burkina 

adviseert in het hele onderwijshervormingsproces van het land. In de regio Noord van Burkina Faso 

is DSF het steunpunt voor de mondiale campagne Education For All. Naast WOL werkt DSF samen 

met meerdere nationale en internationale partners: de Nederlandse ontwikkelingsorganisaties ICCO 

en Kinderpostzegels, het nationale alfabetiseringsfonds van Burkina Faso (FONAENF), het 

ministerie van basisonderwijs en alfabetisering, het verbond van nationale organisaties voor 

basiseducatie (CCEB-BF) en het Wereldvoedselprogramma. 

 

De visie van WOL is gebaseerd op solidariteit met mensen in ontwikkelingslanden en op de 

internationaal erkende mensenrechten waarin is vastgelegd dat ieder mens recht heeft op vrede, 

veiligheid en bestaanszekerheid. WOL wil een steentje bijdragen om de levensomstandigheden van 

de plattelandsbevolking in de provincie Yatenga van Burkina Faso te verbeteren door hen te 

ondersteunen in het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en competenties om zo hun eigen 

bestaanszekerheid te kunnen realiseren. 

In samenspraak met DSF zijn we tot de conclusie gekomen dat onderwijs de sleutel is tot 

duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding en vrede. WOL ziet het daarom als haar opdracht om 

DSF te ondersteunen bij de realisatie van toegankelijk onderwijs voor iedereen in de provincie 

Yatenga. Onderwijs dat past bij de ontwikkelingsbehoefte van de bevolking. Na vele kleine 

projecten zijn we in 2006 begonnen met een groot meerjaren project: Onderwijscomplex Zoodo. 

Zoodo moet een kenniscentrum worden met experimentele scholen voor basisonderwijs, 

voortgezet onderwijs, tweedekans onderwijs en beroepsonderwijs. Tevens wordt het een 

trainingscentrum voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan het onderwijs en 

ontwikkelingsproces in de regio. Eind 2013 hopen we het project zodanig afgerond te hebben dat 

het complex zelfstandig haar rol in het onderwijs en ontwikkelingsproces kan vervullen. 

 

Stichting WOL is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit 

betekent dat giften aan WOL aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen, mits de schenking 

voldoet aan de overige eisen van de belastingdienst. Meer informatie: www.anbi.nl  

 

 

Bestuursleden WOL in 
vergadering met Salif 
Sodré, coördinator van 

DSF 

http://www.anbi.nl/


JAARVERSLAG 2011 STICHTING WOL 

 

 

Stichting WOL  Pagina 5 van 33 

2.1 Gegevens WOL en DSF 

Naam: Stichting Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen (WOL). 

Correspondentieadres: Kapelweg 6A, 1906 EA Limmen 

Telefoon: 072 5052680 

E-mail: info@stichtingwol.com  

Contactpersoon: Yvonne Zomerdijk-Vermeer 

Website: www.stichtingwol.com  

KvK: Kamer van Koophandel Noordwest Holland 

Dossiernummer: 41240665 

Stichtingsdatum: 06-03-1991 

Jaar van oprichting: 1986 

Fiscaal nummer: 8167 88 637 

Bankrekeningnummer: 3364.26.577 

 

Naam: Association Développement Sans Frontière (DSF) 

Correspondentieadres: BP 152, Ouahigouya, Burkina Faso 

Telefoon: 00226 40554346 (Kantoor) 

 00226 70255184 (GSM) 

E-mail: assodsf@fasonet.bf  

Website: www.dsf-bf.org  

Contactpersoon: Dhr. Salifou Sodré 

Dossiernummer: 97-040-MATS-HC-SG-YTG-DAAP 

Erkenningsdatum: 12-12-1997 

Jaar van oprichting: 1995 

 

Vanaf september 2011 staat WOL in Burkina geregistreerd als ONG (Organisation Non 

Gouvernementale / NGO – niet regeringsgebonden organisatie)onder dossiernummer 2011-

051/MATDS/SG/DGLPAP/DOASOC. De heer Salif Sodré van DSF is onze vertegenwoordiger in 

Burkina. De status van ONG geeft WOL en DSF in Burkina diverse voordelen, o.a. bij de invoer van 

materialen. 

2.2 Bestuur stichting WOL 

In 2011 bestond het bestuur van WOL uit vijf vrouwen: 

1. Yvonne Zomerdijk-Vermeer (1955), voorzitter: 

 Betrokken bij WOL vanaf 1989.  

 Docent sociaal agogische opleidingen aan het Horizon College (MBO);  

 Bestuurslid landelijke Burkina Faso Platform,  

 Vertegenwoordiger van WOL in het Platform Internationale Samenwerking Castricum. 

2. Johanna H. Klein (1938), secretaris: 

 Betrokken bij WOL vanaf 2005.  

 Gepensioneerd verpleeg/verloskundige met 7 jaar ervaring in Afrika. 

 Voorzitter van een vereniging van huiseigenaren in Castricum. 

3. Trudi (G.E.M.) Meijer-Koot (1946), penningmeester: 

 Betrokken bij WOL vanaf 2007. 

 Intermediair verzekeringen en bankzaken bij Univé, thans VUT. 

 Bestuurservaring bij ondernemersvereniging in Limmen. 

4. Dineke (A.) Vahl (1945), bestuurslid: 

 Betrokken bij WOL vanaf 2001.  

 Gepensioneerd bibliothecaris Openbare Bibliotheek. 

5. Maria (M.F.W.) Hoogeboom (1954), bestuurslid: 

 Betrokken bij WOL vanaf 2006. 

mailto:info@stichtingwol.com
http://www.stichtingwol.com/
mailto:assodsf@fasonet.bf
http://www.dsf-bf.org/
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 Drs. Franse taal en letterkunde;  

 5 jaar buitenlandervaring;  

 12 jaar bestuurservaring bij grote organisatie voor basisonderwijs in de regio;  

 Voorlichter universiteit en bedrijfsleven;  

 Thans werkzaam in de wereld van educatieve audioboeken voor mensen met een 

leeshandicap. 

 

In 2011 werd WOL ondersteund door Maya Agustini op het gebied van juridische zaken als 

belasting, aansprakelijkheid en verzekeringen. 

Maria Hoogeboom heeft aangegeven haar werkzaamheden als bestuurslid met ingang van het 

nieuwe jaar te willen beëindigen. Zij blijft wel vrijwillig medewerker. 

Als aspirant lid is Gerrel Wissink in mei 2011 toegetreden. Als voormalig docent Frans en voormalig 

trainer van door SNV uitgezonden vrijwilligers naar ontwikkelingslanden, zal zij zich voornamelijk 

bezig houden met vertaalwerk. 

In december mochten we de heer Ton Mutsaers als aspirant lid verwelkomen. Als adoptieouder van 

het Scholierenadoptieproject van WOL is de heer Mutsaers al een aantal jaren bekend met de 

stichting. 

 

In 2011 heeft het bestuur 10 keer vergaderd. De vergaderingen hebben tot doel: 

 Het bespreken van lopende activiteiten in Nederland en projecten in Burkina Faso 

 Het evalueren van afgeronde activiteiten en projecten 

 Het nemen van besluiten over nieuwe activiteiten in Nederland 

 Het nemen van besluiten over aanvragen uit Burkina Faso 

 Het bespreken van rapportages uit Burkina Faso 

 Het bespreken van alles wat nodig is de problematiek van ontwikkelingslanden onder de 

aandacht te houden 

 Het bespreken van alles wat nodig is om DSF zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Voor de organisatie en uitvoering van activiteiten in Nederland worden aparte werkgroepen 

samengesteld van een of meer bestuursleden en vrijwilligers. Dit jaar waren er werkgroepen voor 

de boekenactie, voor de distributie van de Nieuwsbrief en voor de organisatie van het jubileum. 

2.3 Onderscheidingen voor WOL en DSF 

De resultaten van het werk van WOL en DSF worden door verschillende officiële organen erkend. 

Zowel WOL als DSF zijn verschillende malen onderscheiden en/of geprezen voor het werk: 

 December 2006: Vanwege de inzet voor het onderwijs in Burkina Faso wordt DSF benoemd tot 

Chévalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè. Salif Sodré krijgt de medaille opgespeld tijdens de 

nationale feestdag in Burkina Faso. 

 Januari 2008: Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Castricum ontvangt WOL de 

gemeentelijke waarderingsspeld voor haar inzet voor de millenniumdoelen en het onder de 

aandacht houden van de problematiek van ontwikkelingslanden. 

 25 januari 2008 ontvangt Yvonne Zomerdijk de eretitel van de VNG (Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten) van “Meest Onbegrensde Gemeentemens 2007”. Dit is een prijs die 

door VNG in het leven is geroepen om de millenniumdoelen te promoten. 

 Juni 2009: WOL behoort tot de vijf genomineerden voor de Millenniumdoelen Award 2009 van 

het COS Noord-Holland en het Noord-Hollands Dagblad. WOL eindigt in oktober uiteindelijk op 

de derde plaats. 

 December 2009: Yvonne Zomerdijk wordt in Burkina benoemd tot Chévalier de l’Ordre du 

Mérite Burkinabè voor 20 jaar inzet voor de ontwikkeling van Burkina Faso. 

 November 2011: WOL behaalt een eervolle 36e plaats in de nationale Trouw Top 50 voor Goede 

Doelen op het gebied van internationale hulp. De Trouw Top 50 is een ranglijst van goede 

doelenorganisaties die een grote kans op maximale effectiviteit hebben. 
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3 Activiteiten in Nederland 

De activiteiten in Nederland zijn gericht op 

voorlichting en fondsenwerving, participeren in 

netwerken, deskundigheidsbevordering van de 

eigen organisatie en ondersteuning van de 

projecten in Burkina Faso. De tweede helft van 

2011 stond in het teken van het 25 jarig 

jubileum. 

3.1 Jubileum WOL 

In 2011 bestond WOL 25 jaar. In 1985 besloot 

de gemeenteraad van de toenmalige gemeente 

Limmen dat ook een klein dorp iets kon 

bijdragen aan internationale samenwerking. Er 

werd een werkgroep geformeerd en deze werd 

in februari 1986 geïnstalleerd als Werkgroep 

Ontwikkelingssamenwerking Limmen. 

Eind oktober 2011 waren de festiviteiten rond 

het jubileum in aanwezigheid van Salif Sodré, 

onze coördinator van DSF uit Burkina Faso.  

3.1.1 Publiciteit 

Naar aanleiding van het jubileum hebben er 

grote artikelen gestaan in de regionale huis-

aan-huis bladen: de september editie van de LOV krant (wordt verspreid onder alle huishoudens in 

Limmen), op zondag 16 oktober in de editie Heiloo-Castricum van het Zondagochtendblad 

(verschijnt in Heiloo, Castricum, Bakkum, Uitgeest, Limmen, Akersloot en Egmond-Binnen in een 

oplage 31.700), op woensdag 26 oktober in de Uitkijkpost (verschijnt in Heiloo, Limmen en de 

Egmonden in een oplage van 18.000) 

De Nieuwsbrief van september was gericht op het jubileum. Met de nieuwsbrief is een uitnodiging 

voor de jubileumavond meegestuurd. Yvonne Zomerdijk en Johanna Klein werden op 15 oktober 

een geïnterviewd op Radio Castricum 105. 

3.1.2 Onderwijsspel voor de basisscholen 

Vrijdag 28 oktober kwamen de groepen 6, 7 en 8 van de Pax Christischool en de Sint 

Maartenschool uit Limmen naar de Corneliuskerk, in totaal 11 klassen. Om de 20 minuten kwam 

een klas binnen. Na een korte presentatie over het leven van schoolkinderen in Burkina Faso 

mochten zij zelf ervaren hoe het is om in een ontwikkelingsland naar school te gaan. Hiervoor 

speelden zij een speciaal door WOL 

ontworpen onderwijsspel in de vorm van een 

levend ganzenbordspel. Tijdens het spel 

kwamen zij allerlei hindernissen tegen 

waardoor het moeilijk was de schoolloopbaan 

af te maken. Wie de eindstreep haalde mocht 

examen doen: het raden van een slagzin 

waarvan men de letters onderweg moest 

verzamelen. Het diploma ontvingen zij uit 

handen van Salif Sodré. 

Het spel werd mogelijk gemaakt dank zij de 

inzet van tientallen vrijwilligers, waar onder 

vrijwilligers van de Corneliusparochie en 

leerlingen van het Horizon College. 
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3.1.3 Jubileumavond 

Zaterdag 29 oktober was er een feestelijke jubileumavond in de Burgerij in Limmen. Tot de 

genodigden behoorden oud-werkgroepleden, voormalig contactpersonen in Burkina, sponsors en 

medefinancieringpartners, donateurs, vrijwilligers en overige belangstellenden. In totaal waren er 

zo’n 70 gasten. 

De avond werd geopend door Yvonne Zomerdijk, voorzitter van WOL. Hierna was het woord aan 

Salif Sodré die de betekenis van de ontwikkelingssamenwerking voor de bevolking van Burkina en 

voor DSF in het bijzonder schetste. Na een presentatie over 25 jaar WOL vertelden enige markante 

personen uit de geschiedenis van WOL hun ervaringen met WOL en DSF. 

Hierna was er een optreden van Africa 2000 met Afrikaanse muziek en dans. 

In de pauze was er een loterij met zo veel prijzen, beschikbaar gesteld door de Limmer 

middenstand, dat bijna iedereen met een prijs naar huis ging. 

De avond werd afgesloten met het optreden van Badname, een coverband uit Limmen. 

 

 
De openingstoespraak van Salif Sodré wordt vertaald 

door Gerrel Wissink 

 
Belangrijke personen in de geschiedenis van WOL 

vertellen hun ervaringen en herinneringen 

 

3.1.4 Viering in Corneliuskerk 

Zondagmorgen 30 oktober had Johan Olling, pastor van de Corneliuskerk in Limmen, een speciale 

viering georganiseerd voor het jubileum van WOL. Shosholoza, een muziekgroep van dames uit 

Akersloot die Afrikaanse liederen zingen, luisterde de viering op met toepasselijke muziek. Er was 

grote belangstelling voor de viering: de kerk zat grotendeels vol. Salif Sodré vertelde iets over de 

projecten in Burkina en het effect 

van de vriendschap tussen 

WOL/Limmen/Nederland en de 

bevolking van Yatenga in Burkina 

Faso. Aan het einde van de viering 

werden Yvonne Zomerdijk en Salif 

Sodré uitgenodigd om naar voren te 

komen. Tot grote hilariteit van alle 

aanwezigen werden zij op Afrikaanse 

wijze verrast: Yvonne en Salif 

kregen beiden een kip. Geen 

levende, zoals in Afrika, maar in een 

braadzak. Maar, zoals het hoort, een 

feestmaal is er van gemaakt! 

De opbrengst van de collecte was 

voor WOL. 
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3.1.5 Overige activiteiten bij het bezoek van Salif Sodré 

Naast de festiviteiten voor het jubileum maakten we ook voor andere gelegenheden gebruik van 

het bezoek van Salif Sodré aan Nederland. Er zijn meerdere vergaderingen geweest waarin o.a. de 

voortgang en knelpunten van de projecten in Burkina zijn besproken en het a.s. bezoek van een 

groep jongeren uit Limmen aan Burkina Faso en het onderwijscomplex. 

Verschillende werkbezoeken zijn afgelegd aan partners en potentiële partners van WOL en DSF: 

 Lashuis Haprotech i.v.m. mogelijkheden voor de lasschool op onderwijscomplex Zoodo 

 Gered Gereedschap. DSF is partner van Gered Gereedschap en heeft al meerdere keren 

gereedschap voor de beroepsopleidingen ontvangen. Salif diende een nieuw verzoek in voor 

gereedschap, maar het kan nog wel meer dan een jaar duren voordat het daadwerkelijk 

verzonden kan worden. 

 Bezoek aan het hoofdkantoor van Stichting Kinderpostzegels Nederland in Leiden. In Burkina 

voert DSF diverse programma’s uit die door Kinderpostzegels gefinancierd worden. In Leiden 

was een ontmoeting met Henk Zuidam, programmaverantwoordelijke voor Burkina Faso. Het 

resultaat van het overleg was een aanvullende financiering voor de afwerking en inrichting van 

vijf klaslokalen in drie dorpen in Yatenga. 

 Een presentatie voor de directie en het docententeam van het Jac. P. Thijsse College in 

Castricum. Het resultaat van de presentatie is dat er een intentie is voor een vijfjarig 

samenwerkingsverband tussen het JPT College en onderwijscomplex Zoodo. 

 Een bezoek aan het Pieter Nieuwland College in Amsterdam over een mogelijk digitale 

correspondentie tussen leerlingen van het PNC en Zoodo. 

 Bezoek aan twee basisscholen in Limmen, deels ter voorbereiding op het onderwijsspel, deels 

omdat de basisscholen al jaren de projecten in Burkina ondersteunen. 

 

 

3.2 Voorlichting en fondsenwerving 

In Nederland probeert WOL de problematiek van ontwikkelingslanden en met name de 

onderwijsproblematiek in Burkina Faso, onder de aandacht van de bevolking te houden. Dit doen 

wij door middel van voorlichtingsactiviteiten en acties om fondsen te werven voor de verschillende 

projecten in Burkina. Bij deze activiteiten en acties proberen we andere personen, groepen en 

organisaties bij te betrekken. 

3.2.1 Publiciteit en voorlichtingsmateriaal 

De nieuwsbrief is in september verschenen in een oplage van 700 stuks. Hij is, samen met een 

acceptgirokaart en een uitnodiging voor de jubileumavond, naar 620 adressen gestuurd. De 

overige nieuwsbrieven zijn uitgedeeld bij manifestaties en informatiestands. De Nieuwsbrief heeft 

zo’n 5.000 euro aan donaties opgeleverd. 
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Tweemaal per jaar is er een aparte nieuwsbrief voor donateurs die een scholier in Burkina Faso 

financieel ondersteunen. Een uitgebreide projectrapportage over onderwijscomplex Zoodo en het 

jaarverslag 2010 is naar 25 partners en grote donateurs verstuurd. Rapporten, jaarverslagen en 

nieuwsbrieven zijn te downloaden via de website van WOL. In 2011 is de website totaal vernieuwd 

en heeft een fris en modern uiterlijk gekregen. 

Nieuws over activiteiten van WOL in de regio of actuele informatie over de projectuitvoering in 

Burkina worden gepubliceerd in de regionale huis-aan-huisbladen. 

Om alle betrokkenen bij WOL te bedanken is in december een bedankkaart met nieuwjaarswens 

naar de 620 adressen in het adresbestand gestuurd. 

 

WOL is in 2011 tweemaal bij Radio Castricum 105 uitgenodigd voor een interview van een uur. In 

april ging dit over de bezuinigingen van de Nederlandse overheid op ontwikkelingssamenwerking 

en het beëindigen van de relatie met Burkina. Yvonne Zomerdijk schetste wat dit betekent voor de 

partners overzee met in het bijzonder DSF in Burkina. Zij riep de luisteraars op de digitale petitie 

van het Burkina Faso Platform te tekenen. 

Het tweede interview bij Radio Castricum was begin oktober en ging over het jubileum van WOL. 

Yvonne Zomerdijk en Johanna Klein werden geïnterviewd over 25 jaar WOL. 

3.2.2 Presentaties 

In 2011 heeft WOL weinig presentaties 

verzorgd. Wel hebben verschillende leden 

van Stichting fietsen voor Burkina 

presentaties gegeven in Limmen, hun 

eigen woonplaatsen en de regio over de 

fietstocht van Limmen naar Burkina Faso 

in 2010. 

Wol heeft op 21 september 2011 een 

presentatie voor gegeven voor 

belangstellende jongeren voor reis naar 

Burkina Faso in februari 2012. Hierbij 

waren 12 jongeren en enkele ouders 

aanwezig. Vier jongeren, onder leiding 

van Johan Olling en Yvonne Zomerdijk, 

besloten daadwerkelijk de reis te gaan 

ondernemen. 

3.2.3 Informatiestands 

WOL probeert zo veel mogelijk bij 

regionale activiteiten met een 

informatiestand aanwezig te zijn. In 2011 

namen we deel aan de volgende 

activiteiten: 

 8 maart 2011: Stagemarkt in het Jac. 

P. Thijsse College in Castricum 

 12 en 13 maart 2011: Informatie- en 

tentoonstellingstand tijdens Limmen 

Cultuur 

 11 juni 2011: Kunstmarkt Egmond 

 25 en 26 juni 2011: Open tuindagen 

op Bickershof in Heemskerk 

 20 juli 2011: Jaarmarkt Limmen 

 17 december 2011: Kerstmarkt in de 

Tuin van Kapitein Rommel in Castricum 
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3.2.4 Boekenactie 

Een werkgroep van vrijwilligers, onder leiding van Maria Hoogeboom en Johanna Klein van WOL, 

hebben zich ingezet om door middel van gekregen tweedehands boeken donaties in te zamelen 

voor de bibliotheek op onderwijscomplex Zoodo. De boeken werden op verschillende plekken in de 

regio aangeboden: 

 12 februari 2011: Garageverkoop in Limmen 

 16 februari 2011: Tuin van Kapitein Rommel in Castricum 

 28 mei 2011: Winkelcentrum Heiloo 

 25 en 26 juni 2011: Open tuindagen op Bickershof in Heemskerk 

 20 juli 2011: Jaarmarkt Limmen 

 November 2011: Bazaar Beverwijk 

De boekenactie heeft in 2011 bijna 500 euro opgebracht. 

3.3 Medefinancieringpartners 

Naast een aantal trouwe partners, mocht WOL in 2011 twee nieuwe medefinancieringpartners 

verwelkomen: KICI en MRC Holland. 

3.3.1 KICI 

KICI zamelt textiel in voor het goede doel. De opbrengst komt volledig ten goede aan de goede 

doelen. Op 30 maart 2011 zijn Yvonne Zomerdijk en Johanna Klein bij KICI in Den Haag op 

kennismakingsgesprek geweest. Dit resulteerde in een donatie van € 5.000 voor de bouw van de 

bibliotheek op onderwijscomplex Zoodo. 

3.3.2 MRC Holland Foundation 

De directeur van een groot biotechnologiebedrijf in Amsterdam had van de projecten van WOL 

gehoord. Op 23 september 2011 vond een kennismakingsgesprek plaats tussen een 

vertegenwoordiger van het bedrijf en Yvonne Zomerdijk. De kennismaking resulteerde in een 

donatie van € 25.000 voor de trainingslokalen op de mediatheek op onderwijscomplex Zoodo. 

3.3.3 Stichting Fietsen voor Burkina 

De opbrengst van de fietstocht van Limmen naar Burkina Faso, verreden in 2010, heeft veel meer 

geld dan verwacht opgebracht voor onderwijsprojecten in Burkina Faso. Een groot deel van de 

opbrengst is in 2010 naar onderwijscomplex Zoodo gegaan. Maar ook in 2011 was er nog geld 

beschikbaar. In april hebben Johanna Klein en Dineke Vahl van WOL een gesprek gehad met het 

bestuur van FvB over medefinanciering van een nog te bouwen computerlokaal op Zoodo. FvB 

heeft hierop nog € 15.000 beschikbaar gesteld voor het computerlokaal. 

De stichting Fietsen voor Burkina is in december 2011 opgeheven. WOL heeft een groot deel van 

het resterende batige saldo ontvangen: € 6.600. Eventuele baten en lasten van de opgeheven 

bankrekening zijn overgedragen aan WOL. 

3.3.4 Turing Foundation 

De Turing Foundation is een erkend Goede Doelen-fonds, opgericht in 2006 door Pieter Geelen en 

zijn vrouw uit de opbrengsten die hij als mede-oprichter verkreeg bij de beursgang van TomTom 

NV. De Turing Foundation ondersteunt WOL al vanaf het begin van de realisatie van 

Onderwijscomplex Zoodo. In 2010 hebben wij de toezegging ontvangen dat de Turing Foundation 

twee schooljaren lang (2010-2011 en 2011-2012) de schoolmaaltijden van alle leerlingen van 

Zoodo betaalt. Voor schooljaar 2011-2012 hebben we een bedrag van € 19.000 toegekend 

gekregen voor de schoolmaaltijden. Hiervan is € 18.000 als voorschot ontvangen. De resterende € 

1.000 zal WOL ontvangen na goedkeuring van de rapportage over schooljaar 2011-2012. 

Voor meer informatie www.turingfoudation.nl  

http://www.turingfoudation.nl/
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3.3.5 Stichting Castricum helpt Muttathara 

De Stichting Castricum helpt Muttathara ondersteunt ontwikkelingsprojecten in India en 

ontwikkelingsprojecten van inwoners uit de gemeente Castricum in andere ontwikkelingslanden. De 

stichting krijgt haar inkomsten uit de verkoop van tweedehands goederen. Voor de realisatie van 

onderwijscomplex Zoodo heeft WOL diverse malen een bijdrage ontvangen. In 2011 kwamen we, 

na de geweldig donatie van MRC Holland, nog een bedrag tekort om de mediatheek met 

trainingslokalen volledig te financieren en hebben we een beroep gedaan op Muttathara om het 

ontbrekende bedrag aan te vullen. Dit is gehonoreerd met € 4.300. 

3.3.6 Gemeente Castricum 

Al vele jaren ontvangt WOL een waarderingssubsidie van € 975 van de gemeente Castricum. Door 

deze subsidie kunnen de organisatiekosten grotendeels gefinancierd worden. Hierdoor kunnen 

giften bijna volledig ingezet worden voor de projecten in Burkina Faso. 

3.3.7 Wereldwinkel Castricum 

De Wereldwinkel Castricum doneert jaarlijks een deel van de winst aan goede doelen in Castricum. 

Ook WOL ontvangt jaarlijks een donatie. In 2011 hebben we € 1.000 mogen ontvangen. Ook heeft 

de Wereldwinkel Castricum aangeboden om bronzen beelden uit Burkina voor ons te verkopen. De 

winst zal naar WOL gaan. Deze actie is in november 2011 gestart. Wij zijn benieuwd of het wat 

oplevert! 

3.3.8 Kerken in Limmen 

Zowel de katholieke als de protestantse kerkgemeenschap dragen WOL een warm hart toe. 

Jaarlijks zijn er een of meer collectes voor WOL of ontvangen we op een andere manier een 

donatie. 

3.3.9 Overige partners 

Naast bovengenoemde partners heeft WOL nog een aantal belangrijke partners die een bijdrage 

hebben geleverd aan de financiering van de vierde fase van de realisatie van onderwijscomplex 

Zoodo. Ze worden hier niet apart genoemd omdat we hun bijdrage in 2010 hebben ontvangen. Tot 

deze partners behoren: Impulsis, de Marthe van Rijswijck Foundation en de Dr. Hofsteestichting. 

3.4 Netwerken en samenwerkingsverbanden 

3.4.1 Platform Internationale Samenwerking Castricum 

WOL participeert in het Platform Internationale Samenwerking Castricum. Dit Platform is opgericht 

om op gemeentelijk niveau bij te kunnen dragen aan het realiseren van de Millenniumdoelen. Tot 

de vaste participanten behoren vertegenwoordigers van de gemeente, het Jac. P, Thijsse College, 

Stichting Castricum helpt Muttathara, de Wereldwinkel Castricum, Stichting Vriendschapsband 

Spitak-Limmen en Stichting WOL. Voorzitter van het Platform is de burgemeester van Castricum. 

Burgemeester Aaltje Emmens-Knol ging op 28 april 2011 met pensioen. Zij werd opgevolgd door 

de heer Toon Mans. Op 7 december hebben de leden van het Platform een eerste vergadering met 

hem gehad. 

De voorgenomen klimaattop rond millenniumdoel 7 is door omstandigheden niet doorgegaan. 

3.4.2 Burkina Faso Platform 

Het Burkina Faso platform wil mensen en organisaties met elkaar in contact brengen die iets 

hebben met Burkina Faso met als doel de samenwerking te stimuleren, ervaringen uit te wisselen 

en elkaars deskundigheid te bevorderen. Tussen het BF Platform en Faso Yelle, de vereniging van 

Burkinbè in Nederland, is een nauwe samenwerking. Ook WOL participeert in dit platform. Yvonne 

Zomerdijk is een van de bestuursleden. 
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In 2011 was de belangrijkste activiteit het protest tegen het voorgenomen besluit van de 

Nederlandse overheid om Burkina Faso te schrappen van de lijst waarmee een 

samenwerkingsrelatie is. Leden van het Platform hebben Kamerleden benaderd en op 17 mei 2011 

een petitie aangeboden die door ruim 1.000 personen is ondertekend. Helaas heeft het niet mogen 

baten. Burkina Faso ontvangt geen steun meer van de Nederlandse overheid en in 2013 wordt de 

Nederlandse ambassade in Burkina Faso gesloten. 

3.4.3 Impulsis werkgroepen 

Impulsis biedt aan particuliere initiatieven ondersteuning van hun ontwikkelingsproject. Dit doen zij 

door het geven van advies en financiële steun, door het beschikbaar stellen van hun expertise, 

door het bieden van toegang tot een breed netwerk en trainingen. Ook WOL maakt gebruik van 

deze expertise. Impulsis organiseert een aantal malen per jaar bijeenkomsten voor haar partners. 

25 februari 2011 is Dineke Vahl namens WOL naar een partnerdag geweest i.v.m. de bezuinigingen 

op ontwikkelingssamenwerking en de gevolgen voor Impulsis en haar partners. Burkina Faso blijft 

met onderwijsprojecten nog wel op de lijst van partnerlanden van de ICCO-alliantie, waartoe ook 

Impulsis behoort. Het betekent wel dat particuliere initiatieven (PI’s) zoals WOL, minder subsidie 

krijgen. 

20 april 2011 hebben Johanna Klein en Yvonne Zomerdijk deelgenomen aan een themamiddag 

over duurzame en rechtvaardige economische ontwikkeling. De bijeenkomst werd georganiseerd 

door Impulsis in samenwerking met UNICA, een bedrijf in Hoevelaken dat deze doelstellingen in 

Nederland probeert na te streven. Centrale stond de vraag hoe in ontwikkelingslanden projecten 

zonder steun uit het buitenland voortgezet kunnen worden. Met andere woorden: hoe zorg je er in 

een ontwikkelingsland voor dat het ene project winst maakt zodat je er een ander project mee kan 

ondersteunen? Ook WOL worstelt met deze vraag rond het onafhankelijk worden van 

onderwijscomplex Zoodo. 

WOL participeert in de onderwijswerkgroep van Impulsis. De partners worden op de hoogte 

gehouden van de trends en ontwikkelingen in de Nederlandse politiek op het gebied van onderwijs 

en ontwikkelingssamenwerking en krijgen ondersteuning bij de verbetering van de 

onderwijsprojecten van de partner in het ontwikkelingsland. Namens WOL neemt Johanna Klein 

aan deze werkgroep deel. 

Voor meer informatie: www.impulsis.nl.  

3.4.4 Overige partners, netwerken, lidmaatschappen en trainingen 

 Partin: Partin is een brancheorganisatie voor kleinschalige particuliere initiatieven. Meer 

informatie: www.partin.nl.  

 OneWorld: OneWorld is het Platform voor Duurzame Ontwikkeling en Internationale 

Samenwerking. Meer informatie: www.oneworld.nl.  

 Stichting Geef Gratis: WOL is aangesloten bij Stichting Geef Gratis en maakt gebruik van hun 

internetconcepten om on-line fondsen te werven. Informatie over WOL is te vinden op de 

website van een van de concepten: www.allegoededoelen.nl. Meer informatie: 

www.geefgratis.nl  

 IS: Magazine over Internationale Samenwerking, uitgegeven door NCDO. www.ismagazine.nl  

 Stichting Welzijn Castricum: via het steunpunt vrijwilligerswerk probeert WOL aan nieuwe 

vrijwilligers te komen. Meer informatie: www.welzijncastricum.nl  

 COS Noord Holland is opgeheven en gaat in een nieuwe stijl verder als Fair Business. 24 

maart 2011 is Johanna Klein namens WOL bij de overstap aanwezig geweest. Wat Fair 

Business in de toekomst voor WOL kan betekenen is nog niet duidelijk. Meer informatie: 

www.fairbusiness.nl  

 Wilde Ganzen heeft een deel van de activiteiten van NCDO overgenomen. WOL is ook partner 

van WG en zal in de toekomst mogelijk een beroep doen op medefinanciering door WG of op 

deskundigheidsbevordering. 17 september 2011 was een landelijke Wilde Ganzen Dag. Namens 

WOL zijn Dineke Vahl en Johanna Klein hier heen geweest. 

http://www.impulsis.nl/
http://www.partin.nl/
http://www.oneworld.nl/
http://www.allegoededoelen.nl/
http://www.geefgratis.nl/
http://www.ismagazine.nl/
http://www.welzijncastricum.nl/
http://www.fairbusiness.nl/
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 Centraal Bureau Fondsenwerving: WOL heeft geen CBF keurmerk in verband met de kosten 

die aan zo’n keurmerk verbonden zijn. Wel levert WOL jaarlijks, op verzoek van het CBF, de 

jaarcijfers en het jaarverslag aan. Dit wordt vermeld op de website van het CBF en komt in het 

jaarverslag “Financiële resultaten en trends van goededoelenorganisaties in Nederland” van het 

CBF te staan 

 CIGD (Centraal Informatiepunt Goede Doelen)/ Kennisbank Filantropie / Goede 

Doelen Monitor: werkt aan een transparante en efficiënte filantropische sector. WOL vult 

jaarlijks de Goede Doelen Monitor in. Ook WOL is een groot voorstander van transparant en 

efficiënt werken aan de projecten in Burkina Faso met besparing op kosten in Nederland. In 

2011 resulteerde dat in een eervolle 36e plaats in de Trouw Top 50 voor goede doelen op het 

gebied van internationale hulp. Niet gek om als klein vrijwilligersclubje uit Limmen tussen grote 

landelijke professioneel werkende goede doelen te staan! 

 De Kamer van Koophandel Noordwest-Holland organiseerde op 23 mei in Alkmaar een 

seminar over wetten en regels voor stichtingen en verenigingen. Yvonne Zomerdijk en Maya 

Agustini hebben hieraan deelgenomen. 

 Stichting Read to Grow: deze stichting zamelt boeken in voor ontwikkelingslanden. WOL 

heeft al meerdere malen boeken van hen ontvangen. In 2011 is het verslag van de laatste 

boekdonatie ingediend en een is nieuwe aanvraag voor de bibliotheek van Zoodo gedaan. 

4 Projecten in Burkina Faso 

Het werkgebied van DSF beslaat de vier 

provincies Yatenga, Loroum, Zondoma en 

Passoré in de Regio Noord van Burkina 

Faso; een gebied zo groot als Noord-

Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. 

De projecten van WOL liggen voornamelijk 

in de provincie Yatenga, m.n. in de 

provinciehoofdstad Ouahigouya (donker 

roze) en drie aangrenzende gemeenten: 

Tangaye (donker groen), Zogoré (licht 

roze) en Oula (licht groen). 

 

De programma’s en projecten die DSF met 

financiering door verschillende partners 

uitvoert, liggen op vier deelgebieden die 

elkaar onderling versterken: 

 Verbeteren van de toegang tot het 

formele en niet-formele onderwijs (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, 

alfabetisering, tweedekansonderwijs, avondonderwijs) 

 Verbeteren van de kwaliteit van het formele en niet-formele onderwijs 

 Bestrijden van meisjesbesnijdenis, gedwongen huwelijken, tienerzwangerschappen en 

HIV/AIDS door middel van onderwijsprogramma’s 

 Deskundigheidvergroting van DSF als uitvoerende organisatie 

 

In 2011 waren de activiteiten van DSF gericht op de uitvoering van 6 projecten of programma’s die 

door verschillende partners gefinancierd werden: 

1. Programma ter promotie en bescherming van de rechten en het welzijn van het kind in Yatenga 

(financieringspartner Stichting Kinderpostzegels Nederland) 

2. Programma ter promotie volwasseneneducatie en niet formeel onderwijs in de provincie 

Yatenga (financieringspartner ICCO Nederland) 

3. Alfabetiseringsprogramma voor de bevolking, m.n. de ouderraden van dorpsscholen in de 

provincies Yatenga, Loroum en Zondoma (financieringspartner FONAENF Burkina Faso) 

 
Gemeenten in Yatenga 
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4. Onderwijscomplex Zoodo in Ouahigouya, provincie Yatenga (financieringspartner WOL 

Nederland) 

5. Scholieren Adoptie Project in Yatenga (financieringspartner WOL Nederland) 

6. Project Schapen voor Schoolmateriaal Yatenga (financieringspartner WOL Nederland) 

4.1 De projecten van WOL en DSF 

WOL voert met DSF drie grote projecten uit: de realisatie van onderwijscomplex Zoodo, het 

scholieren adoptieproject en het schapenproject. Daarnaast sponsort WOL jaarlijks de DSF cup. 

Ook de truck, gedoneerd door Fietsen voor Burkina, hoort tot de projecten van WOL en DSF. 

4.1.1 Onderwijscomplex Zoodo 

Met de realisatie van onderwijscomplex Zoodo zijn we in 2006 begonnen. In 2011 zaten we in de 

vierde fase van de uitvoering van het project. Tussen 2006 en 2010 hebben we twee grote 

schoolgebouwen neergezet: een voor basisonderwijs en een voor algemeen voortgezet onderwijs, 

drie praktijklokalen voor beroepsonderwijs, een schoolkantine, een watertoren met waterleidingen 

naar de gebouwen, twee bewakerswoningen, sanitaire voorzieningen, een sportveld en een muur 

om het complex. Het schoolterrein beslaat bijna 24.000 m2 en is beschikbaar gesteld door de 

gemeente Ouahigouya. DSF is eigenaar van het terrein. 

 

In 2011 is € 152.500 overgemaakt voor onderwijscomplex Zoodo. Met dit geld, en een deel wat al 

in 2010 is overgemaakt voor de uitvoering van de vierde fase, is het volgende gerealiseerd: 

 Verstrekken van schoolmaaltijden voor alle leerlingen van het complex 

 Een compleet ingericht gebouw voor de schooladministratie met kantoren, vergaderruimte en 

modern sanitair 

 Een schoolverpleegpost voor de basisgezondheidszorg van de leerlingen en om het 

schoolverzuim en voortijdige schooluitval door ziekte terug te dringen 

 Meubilair voor vier klassen van het college 

 Aankoop van schoolboeken, naslagwerken en leesboeken 

 Starten van de derde beroepsopleiding (lassen en metaalbewerking) 

 Aankoop van computer en randapparatuur en openen van een tijdelijk computerlokaal in het 

kantoor van de basisschool 

 Trainen en bijscholen van leraren en medewerkers van het complex en leraren van 

dorpsscholen 

 Start van de bouw van de mediatheek met trainingslokalen 

Vijftien nieuwe toiletten zijn aangelegd door ONEA, het nationale bureau voor water en sanitatie. 

 

 
Schoolmaaltijden voor alle leerlingen 

 
Vergaderruimte voor leraren in het nieuwe gebouw 

voor de schooladministratie 
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De schoolverpleegpost 

 
Start opleiding lassen en metaalbewerking 

 
Eerste computertrainingen voor personeel in het 

tijdelijke computerlokaal 

 
Mediatheek en trainingslokalen in aanbouw 

 

In 2011 is het aantal leerlingen en aantal klassen weer flink gegroeid: 

 

Opleiding / leerjaar 
2010-2011 2011-2012 

Meisjes Jongens Totaal Meisjes Jongens Totaal 

Basisschool       

CP1 (1e klas / groep3) 10 10 20 12 26 38 

CP2 (2e klas / groep 4) 10 11 21 12 14 26 

CE1 (3e klas / groep 5) 9 11 20 15 12 27 

CE2 (4e klas / groep 6) 9 6 15 9 12 21 

CM1 (5e klas / groep 7)    9 6 15 

Totaal basisonderwijs 38 38 76 57 70 127 

Voortgezet onderwijs       

6ème / 1e leerjaar 43 38 81 38 57 95 

5ème / 2e leerjaar 29 47 76 37 33 70 

4ème / 3e leerjaar 18 33 51 18 40 58 

3ème / 4e leerjaar A 57 38 95 29 32 61 

3ème / 4e leerjaar B    24 36 60 

2nd  A (5e leerjaar lyceum) 10 28 38 14 16 30 

2nd C (5e leerjaar lyceum)    6 27 33 

1re A (6e leerjaar lyceum)    6 16 22 

1re D (6e leerjaar lyceum)    4 15 19 

Totaal voortgezet onderwijs 157 184 341 177 273 448 
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Opleiding / leerjaar 
2010-2011 2011-2012 

Meisjes Jongens Totaal Meisjes Jongens Totaal 

Beroepsonderwijs       

1e en 2e jaar modevakschool 32 - 32 34 - 34 

1e en 2e jaar tweewielertechniek - 13 13 - 16 16 

1e jaar lassen / metaalbewerking    1 17 18 

Totaal beroepsonderwijs 32 13 45 35 33 68 

Tweedekans avondonderwijs 17 25 42 17 26 43 

TOTAAL AANTAL LEERLINGEN  245 262 507 286 402 688 

 

 
Eersteklassers bij aanvang van het nieuwe schooljaar 

 
Een overvolle brugklas bij de start van schooljaar 

2011-2012 

 
17 jongens en 1 meisje in de lasklas 

 
Afdeling tweewielertechniek 

 

Ook het personeelsbestand is weer gegroeid: 

Sector Functies 2010-2011 2011-2012 

 Algemeen directeur 01 01 

Basisonderwijs Onderwijzers 04 05 

Voortgezet 

onderwijs 

Directeur college 01 01 

Docenten in vaste dienst 03 06 

Docenten op uurbasis 12 14 

Toezichthouder / studiemeester 01 01 

Beroepsonderwijs 

Instructrice Modevakschool 01 01 

Instructrice Tweewielertechniek 01 01 

Instructeur Lassen en metaalbewerking  01 

Ondersteunend 

personeel 

Bewakers 02 02 

Kokkinnen 02 02 
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Schooljaar 2010-2011 was een moeilijk jaar voor het onderwijs in Burkina. In februari 2011 braken 

rellen uit onder scholieren, als reactie op de dood van een scholier in een politiecel. De overheid 

heeft toen alle scholen voor voortgezet onderwijs een maand gesloten. Dit heeft een zeer nadelig 

effect gehad op de schoolresultaten in het hele land. Nog niet 1/3 van de examenkandidaten van 

het college heeft het BEPC examen gehaald. Landelijk lag het percentage geslaagde leerlingen op 

30,63%. In de regio Noord (de vier provincies waartoe ook Yatenga behoort) was dit 30,52% en in 

Yatenga zelf was dit 32,78%. Zoodo scoorde ruim boven deze gemiddelden: 36,04% geslaagde 

leerlingen voor het BEPC. 

Op dit resultaat zijn we zeer trots. Bij ons bezoek in februari 2011 schrokken we van de overvolle 

examenklas: 95 leerlingen. Na de proefwerken van het eerste trimester zat slechts 5% van hen op 

voldoende niveau. We hebben met DSF afgesproken om deze klas extra ondersteuning te bieden 

en bij een aantal vakken de klas in tweeën te delen. Hiermee is het niveau behoorlijk opgekrikt. 

De leerlingen en leraren van de basisschool hebben het uitstekend gedaan: alle vier de leerjaren 

haalden een overgangspercentage van 100%! In de rest van Yatenga ligt dit tussen de 80 en 90%. 

De afronding van de beroepsopleiding vond in december 2011 plaats. De overgebleven twee 

leerlingen van het tweede jaar van de opleiding tweewielertechniek zijn allebei geslaagd. Van de 15 

tweedejaars van de modevakschool zijn er 9 geslaagd. Alle gediplomeerden hebben hun weg 

gevonden op de arbeidsmarkt. 

 

 
De heer Sodré met de beste leerling van de 

tweewielertechniek 

 
De heer Belba met de beste leerlinge van de 

modevakschool 

 

Wat de resultaten zullen zijn in schooljaar 2011-2012 blijft spannend. Ook dit schooljaar is de 

situatie erg moeilijk door de droogte en voedselcrisis in de Sahel. Wij hopen dat de schoolkantine 

en de watertoren op Zoodo de leerlingen voldoende energie geven om tot bevredigende resultaten 

te komen. 

 

Een uitgebreid verslag over de uitvoering van de vierde fase is te downloaden via onze website: 

http://www.stichtingwol.com/joomla/index.php/nl/informatie/rapportages  

4.1.2 De truck 

 Na aankomst van de fietsers van Fietsen voor 

Burkina is de begeleidende truck geschonken 

aan DSF en onderwijscomplex Zoodo. DSF heeft 

de truck aangepast aan de werkzaamheden ter 

plekke. Voor de eigen werkzaamheden van DSF 

wordt hij ingezet voor het vervoer van: 

 schoolmeubilair en schoolmateriaal naar de 

dorpen, 

 theatermateriaal voor toneelstukken t.b.v. 

de bewustwording van de bevolking, 

http://www.stichtingwol.com/joomla/index.php/nl/informatie/rapportages
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 voedsel voor de schoolkantine, 

 bouwmateriaal voor de nieuwbouw op het complex en in dorpen. 

Daarnaast kan de truck door anderen organisatie en bedrijven gehuurd worden. De truck is 

daardoor een belangrijke bron van inkomsten voor het onderwijscomplex en verdient zijn eigen 

onderhoudskosten terug. 

4.1.3 Schapenproject 

Sinds het jaar 2000 voeren WOL en DSF het schapenproject uit op dorpsscholen in de provincie 

Yatenga. Het schapenproject is een manier om kinderen op school te krijgen en te houden. 

Families met een schoolgaand kind krijgen een schaap in bruikleen op voorwaarde dat het kind 

naar school gaat. Met de winst uit de schapenhouderij kopen zij schoolmateriaal, toiletspullen en 

eventueel medicijnen. Als het kind de basisschool heeft afgemaakt, wordt de familie eigenaar van 

(de nakomeling van) het schaap. 

In 2011 is 2.000 euro overgemaakt voor het schapenproject en hebben 103 kinderen uit 6 dorpen 

een schaap ontvangen. De schapen zijn deels gefinancierd door sponsors van een schaap in 

Nederland, deels door de opbrengsten uit eigen fok van de oudercomités op de deelnemende 

scholen. 

 

  

 

4.1.4 Scholieren Adoptie Project 

Met het Scholieren Adoptie Project (SAP) willen we kansarme jongeren een kans geven om naar 

het voortgezet onderwijs of naar een beroepsopleiding te gaan. De opleiding van de jongeren wordt 

gesponsord door een “adoptieouder” in Nederland. Schooljaar 2010-2011 maakten 47 jongeren 

deel uit van het project. In dit schooljaar zijn twee meisjes voortijdig gestopt. Een derde meisje 

heeft het project met diploma’s van een beroepsopleiding en een startkapitaal verlaten.  

Schooljaar 2011-2012 maken 52 jongeren deel uit van het project. Het merendeel volgt onderwijs 

op Zoodo, enkelen zitten elders op school of op de universiteit. Een jongen heeft zijn 

beroepsopleiding met succes voltooid en een startkapitaal gekregen om voor zichzelf te beginnen. 

Van de 9 jongeren die nieuw zijn in 2011 zitten allen 8 op de lasschool op Zoodo. Het bleek dat er 

wel belangstelling was voor deze opleiding, maar veel ouders kunnen het schoolgeld niet betalen. 

Een jongen uit het project is van het college overgestapt naar de lasschool. Een nieuwe scholier in 

het project is naar het 1e leerjaar van het college op Zoodo gegaan. 

De 52 jongeren worden gesponsord door 47 adoptieouders in Nederland. DSF schrijft twee keer per 

jaar een rapportage over het verloop van het project en de schoolresultaten van de leerlingen. 

WOL, op haar beurt, houdt de ouders op de hoogte. De jongeren sturen minimaal 1 x per jaar een 

briefje naar hun adoptieouders. Indien gewenst kunnen de adoptieouders een brief terugschrijven. 

In 2011 heeft DSF de jongeren een training briefschrijven gegeven. De briefjes waren vaak 

nietszeggend en een teleurstelling voor de adoptieouders. Ook heeft WOL in 2011 een brief aan 
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alle jongeren gestuurd namens de adoptieouders over het schoolleven in Nederland. Deze aanpak 

heeft ertoe geleid dat veel jongeren inhoudelijk betere brieven zijn gaan schrijven. 

 

Schooljaar 2011-2012 
Geslacht School 

Jongen Meisje Zoodo Elders 

1e leerjaar 2 0 2 0 

2e leerjaar 2 5 6 1 

3e leerjaar 3 2 5 0 

4e leerjaar 7 8 11 4 

5e leerjaar 3 1 4 0 

6e leerjaar 1 4 3 2 

7e leerjaar 2 0 0 2 

Universiteit / Hogeschool 1 1 - 2 

Beroepsopleiding 8 1 9 0 

Startkapitaal 1 0 0 1 

Totaal 30 22 40 12 

 

Voor leerlingen uit kansarme families is het heel moeilijk om voortgezet onderwijs te blijven 

volgen. Geen leerling doorloopt het college of lyceum zonder een keer te zijn blijven zitten. 

Landelijk liggen de overgangspercentage rond de 65%. In ons project is dat niet anders. 

De voortijdige schooluitval is niet zo hoog. Wij geven de leerlingen nog een extra kans. Lukt het 

dan nog niet, dan proberen we ze te motiveren voor beroepsonderwijs. Bij meisjes is een 

zwangerschap de belangrijkste reden om voortijdig te stoppen met de opleiding. In Yatenga verlaat 

12,5% van de meisjes voortijdig de school vanwege het moederschap. Ook in 2011 zijn er weer 

twee meiden zwanger geraakt. Bij jongens gaat het om gedrag of omdat zij met hun vader 

meegaan om werk in het buitenland te vinden. Hieronder het resultatenoverzicht over de jaren dat 

het project loopt. 

 

  Aantal leerlingen Succesvol (hogere klas of afgerond) 
Voortijdige 

schoolverlaters 

  Jongens Meisjes Totaal Jongens Meisjes Totaal Jongens Meisjes 

2002-2003 4 2 6 3 75% 1 50% 67% 0 0 

2003-2004 7 6 13 5 71% 4 67% 69% 1 0 

2004-2005 11 7 18 7 64% 4 57% 61% 1 0 

2005-2006 11 12 23 5 45% 7 58% 52% 1 1 

2006-2007 12 16 28 9 75% 9 56% 64% 0 0 

2007-2008 16 19 35 13 81% 14 74% 77% 1 1 

2008-2009 19 21 40 14 74% 12 57% 65% 0 1 

2009-2010 23 23 46 15 65% 15 65% 65% 0 0 

2010-2011 24 24 48 13 54% 11 46% 50% 1 2 

2011-2012 30 22 52               

 

De effecten van de scholierenprotesten en schoolsluitingen van februari 2011 zijn ook terug te zien 

in de resultaten van de leerlingen uit het SAP: slecht 50% van de deelnemende scholieren is 

bevorderd naar een hogere klas. 

Andere problemen waardoor het moeilijk is om goede resultaten te behalen zijn het gebrek aan 

verlichting in de huizen om ’s avonds huiswerk te kunnen maken en het gebrek aan schoolboeken. 

In 2011 hebben we aan de adoptieouders een vrijwillige bijdrage gevraagd om voor alle leerlingen 

een lamp op zonne-energie te kunnen kopen. Deze lampen zijn in februari 2012 meegenomen naar 

Burkina. We proberen zo veel mogelijk leerlingen uit het project op Zoodo onderwijs te laten 
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volgen. Door de nieuwe bibliotheek beschikken we over relatief veel schoolboeken (voor Burkina-

begrippen…) 

Een meisje zit in het derde jaar van de universiteit in Ouagadougou. Zij woont ver van de 

universiteit en was veel te veel reistijd kwijt waardoor zij nauwelijks aan studeren toe kwam. Voor 

haar hebben we een brommer kunnen kopen. 

In 2011 is 18.289 euro voor het scholieren adoptie project overgemaakt. 

 

 
De maat nemen voor het nieuwe schooluniform 

 
Fatimata krijgt dit schooljaar een baby 

 
De nieuwe leerlingen 2011-2012 met hun fiets. 

 
Studente Florence met haar nieuwe brommer 

 

4.1.5 DSF cup 

WOL is een van de sponsors van de DSF cup, een jaarlijks sport en cultuur evenement dat DSF in 

Yatenga organiseert. Doel is de leerlingen bewust te maken van de waarde van hun culturele 

identiteit en gezond competitiegevoel bij te brengen. DSF heeft onvoldoende middelen om alle 

dorpsscholen van voldoende materiaal te voorzien. Door middel van het organiseren van 

wedstrijden om een prijs kunnen in ieder geval een paar scholen van extra sport- en 

schoolmateriaal worden voorzien. Tevens wordt het evenement gebruikt als promotie van het 

onderwijs, om ouders die hun kinderen nog niet naar school sturen, dit alsnog te laten doen. 

In 2011 werd de DSF cup gesponsord door Kinderpostzegels en WOL. WOL sponsorde het 

evenement met 1.000 euro. Het vond plaats op zaterdag 18 juni in Tangaye. Teams van 

dorpsscholen konden zich plaatsen voor atletiek, voetbal en traditionele dans en muziek. 

Deelnemende scholieren kregen allemaal een T-shirt aan waarop het logo van WOL en 

Kinderpostzegels stond. Het hoogtepunt was de finale van de schoolvoetbalcompetitie tussen de 

teams van Douma en Gossoré. Het team van Douma werd uiteindelijk de winnaar van de DSF cup. 

Tientallen scholen deden aan het evenement mee en verschillende lokale en regionale autoriteiten 

waren aanwezig. 
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Atletiek is een van de onderdelen van het evenement 

 
Het winnende voetbalteam met de DSF cup 

4.2 Bezoek aan Burkina Faso 

Van 19 tot 26 februari 2011 zijn Johanna Klein en Yvonne en Kees Zomerdijk op werkbezoek 

geweest in Burkina Faso. Kees was mee om te kijken wat men met al het opgestuurde 

gereedschap en de machines heeft gedaan. De spullen uit de in 2010 verscheepte container waren 

in januari 2011 aangekomen op het onderwijscomplex. Ook wilde Kees zien hoe men de truck van 

Fietsen voor Burkina inzette en hoe het tijdelijke computerlokaal ingericht werd. 

Voor Yvonne en Johanna ging het voornamelijk om een evaluatie van alle uitgevoerde 

projectonderdelen op onderwijscomplex Zoodo en afspraken over de verder voltooiing van de 

vierde fase. Wij wilden weten of onze inspanningen om de kwaliteit van het onderwijs in Yatenga te 

verbeteren het gewenste effect hebben. Ook wilden we zicht krijgen hoe het voortbestaan van het 

complex gewaarborgd kan worden na beëindiging van onze steun. 

 

 
Kees en Saïdou proberen de lasmachines uit 

 
Deelnemers aan de conferentie 

4.2.1 Conferentie 

Voor het bespreken van onze vragen en de evaluatie van het complex had DSF een tweedaagse 

conferentie georganiseerd met deskundigen en belanghebbenden. Tot de deelnemers behoorden 

regionale onderwijsautoriteiten, vertegenwoordigers uit burgerorganisaties, regionale partners en 

zusterorganisaties van DSF, medewerkers van Zoodo en DSF en Johanna Klein en Yvonne 

Zomerdijk van WOL. 

Naast het zichtbaar maken van sterke punten en knelpunten had de conferentie tot doel om de 

mogelijkheden in beeld te brengen om Zoodo zo goed mogelijk haar rol in de sociaal economische 

ontwikkeling van de regio Noord te laten spelen: Onderwijs voor Ontwikkeling. 
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Voor ons was de conferentie een eye-opener: we moeten onze verwachtingen veel meer naar 

beneden bijstellen. Wat men in Burkina ziet als kwaliteitsverbetering, zien wij als 

vanzelfsprekendheden om onderwijs te kunnen geven. Kwaliteitsverbetering in Burkina betekent 

dat basisvoorwaarden aanwezig zijn. Zolang er nog geen fatsoenlijk gebouw is, onvoldoende 

zitplaatsen voor leerlingen, onvoldoende schoolboeken, geen salaris en rechtspositie voor leraren, 

zolang is men alleen maar met overleven bezig. 

 

Als resultaat van kwaliteitsverbetering ziet men: 

 voorkomen van voortijdig uitval uit het schoolsysteem 

 behalen van de onderwijsdoelen 

 succes van de leerling tijdens zijn schoolloopbaan 

 verbetering van de levensomstandigheden van de leerling 

 opleiding en bijscholing van onderwijsmedewerkers 

 beschikken over leermiddelen en schoolmateriaal 

 stimuleren van zelfstandig leren bij leerlingen 

 

Aan het slot van de conferentie benadrukten de deelnemers nogmaals het belang van het 

onderwijscomplex en het partnerschap met WOL en partners van WOL in Nederland: 

 Onderwijscomplex Zoodo levert een belangrijke bijdrage aan de bestijding van analfabetisme 

onder jongeren en levert daardoor een belangrijke bijdrage aan de nationale 

ontwikkelingspolitiek; 

 Onderwijscomplex Zoodo levert door haar gedifferentieerde onderwijsaanbod een enorme 

bijdrage aan het beleid van de overheid om het onderwijs in Burkina te ontwikkelen 

 De resultaten en voorbeeldfunctie van het onderwijscomplex hebben een uitstraling in de hele 

Regio Noord van Burkina; 

 Door de kwaliteit van het partnerschap tussen WOL en DSF is Onderwijscomplex Zoodo in staat 

om haar doelen te bereiken. 

 

Een uitgebreid verslag van deze conferentie is opgenomen in de tussenrapportage van de vierde 

fase van de realisatie van onderwijscomplex Zoodo, april 2011. Deze tussenrapportage is naar alle 

grote donateurs en medefinancieringpartners verstuurd en in te zien op onze website onder het 

menu “Informatie / Rapportages” of direct via de link 

http://www.stichtingwol.com/joomla/index.php/nl/informatie/rapportages  

4.3 De programma’s van DSF met andere partners 

4.3.1 Programma ter promotie en bescherming van de rechten en het welzijn van het 

kind in Yatenga 

Dit programma voert DSF uit met partner Stichting Kinderpostzegels Nederland. Het programma 

heeft tot doel de kinderrechten, zoals door de Verenigde Naties vastgelegd in het Internationale 

Verdrag voor de Rechten van het Kind, te bevorderen in Burkina Faso. De overheid van Burkina 

heeft dit verdrag ook ondertekend. Maar het is een grote klus om op het platteland de tradities te 

doorbreken en de bevolking bewust te maken van de gevolgen die het schenden van kinderrechten 

hebben op de ontwikkelingskansen van kinderen en daarmee op de ontwikkeling van het land. 

Tot de activiteiten behoren: 

 Tweedekans avondonderwijs voor kinderen tussen de 9 en 15 jaar 

 Kwaliteitsverbetering van het formele en niet-formele onderwijs. Met steun van 

Kinderpostzegels heeft DSF in 2011 o.a. noodklaslokalen van stro kunnen vervangen door 5 

nieuwe klaslokalen in 3 verschillende dorpen 

 Lobby en bewustwording onder de plattelandbevolking en traditionele en religieuze 

gezagsdragers over het belang van onderwijs. Een voorbeeld van deze activiteit is de DSF cup. 

http://www.stichtingwol.com/joomla/index.php/nl/informatie/rapportages
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 Trainen van personeel van DSF, overheidsdienaren en onderwijsautoriteiten in methoden om 

de rechten van kinderen te bevorderen. Hierbij hoort ook dat de lagere overheden de 

rijksoverheid aanspreekt op het naleven van de afspraken te bevordering van het onderwijs en 

de kinderrechten. 

 Trainen van leraren en alfabetiseringsmedewerkers om in hun lesprogramma’s aandacht te 

besteden aan kinderrechten. Naast het recht op onderwijs gaat het hier ook om gelijke kansen 

voor jongens en meisje, het bestrijden van meisjesbesnijdenis, het bestrijden van 

(gedwongen) huwelijken op jonge leeftijd en het bewustmaken van moeders van het belang 

van vroegkinderlijke ontwikkeling, hygiëne en gezonde voeding voor jonge kinderen. Een 

voorbeeld van deze activiteit zijn de crèches die bij tientallen alfabetiseringscentra zijn 

opgezet. 

 Trainen van jongerenteams in het bevorderen van kinderrechten. De teams worden ingezet om 

gastlessen te geven op scholen, alfabetiseringscentra en verenigingen over de rechten van het 

kind en het bestrijden van genitale verminking van meisjes. 

 Trainen van leden van ouderraden en dorpscomités om het naleven van kinderrechten in de 

dorpen te bevorderen 

4.3.2 Programma ter promotie volwasseneneducatie en niet formeel onderwijs in de 

provincie Yatenga 

Dit programma voert DSF uit met partner ICCO Nederland. Het programma heeft tot doel om 

volwassenen te alfabetiseren en daarna te trainen in economische activiteiten om zo ontwikkeling 

op gang te brengen en de armoede te bestrijden. 

Tot de activiteiten behoren: 

 Bevorderen van een geletterde omgeving in de dorpen door het opzetten van 

dorpsbibliotheken. 

 Organiseren en trainen van gealfabetiseerde volwassenen in comités ter bevordering van de 

ontwikkeling van het dorp 

 Realiseren van inkomsten generende activiteiten voor de comités en stimuleren van 

eenvoudige beroepsopleidingen. 

 Trainen van de begeleiders van deze activiteiten 

4.3.3 Alfabetiseringsprogramma voor de bevolking, m.n. de ouderverenigingen van 

dorpsscholen in de provincies Yatenga, Loroum en Zondoma 

Dit programma voert DSF uit met het FONAENF, het nationale alfabetiseringsfonds van Burkina 

Faso. Tot de activiteiten behoren het openen van alfabetiseringscentra: 

 Organiseren van alfabetiseringscursussen voor beginners en gevorderden in de lokale taal 

Mooré 

 Organiseren van cursussen waar de schoolse vaardigheden kunnen beklijven en kunnen 

worden toegepast in eenvoudige inkomsten verwervende activiteiten 

 Organiseren van vervolgcursussen voor gealfabetiseerde cursisten om zich het Frans eigen te 

maken om zo hun kinderen te kunnen begeleiden bij hun scholing en verbetering van hun 

levensomstandigheden 

4.4 De gevolgen van de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking 

2011 was voor DSF een moeilijk jaar. Door het aflopen van de contracten met ICCO en de 

bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking door de Nederlandse overheid (waardoor ook ICCO 

minder overheidssubsidie kreeg voor de financiering van de programma’s van partners in 

ontwikkelingslanden) zat DSF lange tijd in onzekerheid over de financiering van de programma’s. 

Toen uiteindelijk bekend werd dat er een nieuw contract kwam met ICCO, bleek de financiering 

nog geen één derde te zijn van het voorgaande jaar. Het salaris van verschillende medewerkers 

kon niet meer uitbetaald worden en verschillende programma’s zijn afgebroken. 
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WOL is van mening dat dit een enorme verspilling is van menselijk kapitaal in Burkina en 

geïnvesteerd geld van de Nederlandse belastingbetaler. Voordat de investering vruchten kan 

afwerpen, wordt ze abrupt afgebroken. De investering die gedaan is om mensen op te leiden om de 

bevolking te emanciperen en te ontwikkelen wordt verspild doordat DSF gedwongen wordt hen te 

ontslaan. De investering die gedaan is om de bevolking te alfabetiseren wordt verspild omdat er 

geen mogelijkheid meer is om de alfabetisering over te laten gaan in trainingen voor inkomsten 

generende activiteiten. De moeite die gedaan is met allerlei voorlichtingsprogramma’s om de 

bevolking te motiveren voor onderwijs is vergeefs omdat er onvoldoende plaats in op de scholen, 

alfabetiseringscursussen, avondscholen en post-alfabetiseringscursussen. Vooral deze laatste 

cursussen zijn belangrijk: na 3 jaar basiseducatie in de lokale taal worden volwassenen 

gealfabetiseerd verklaard. Pas dan zijn zij in staat om hun schoolse vaardigheden te gebruiken 

voor trainingen om economische ontwikkeling op gang te brengen of om zich het Frans (de officiële 

taal) eigen te maken op een gewenst niveau. Veel volwassenen hebben zich jarenlang ingezet om 

te leren lezen, schrijven en rekenen en daarvoor hebben zijzelf en hun familie grote offers moeten 

brengen (iemand die naar school gaat kan niet werken in de huishouding of op het land, maar 

moet wel gevoed worden). Er is hun een worst voorgehouden die voor velen nu onbereikbaar is 

geworden. In 2011 kon slechts de helft van de geplande cursussen voor de alfabetisering en 

training van volwassenen doorgaan. 

WOL ziet de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking dan ook als het schenden van beloften van 

rijke landen aan arme landen die gedaan zijn door de internationale gemeenschap bij het opstellen 

van de millenniumdoelen. De economische crisis in de rijke landen is desastreus voor de 

internationale hulp aan ontwikkelingslanden. 

 

Na deze klap bleek de kracht van DSF, de motivatie van de medewerkers en de sterke band die de 

medewerkers hebben met de vereniging. Met een onkostenvergoeding of op afroepbasis bleven de 

ontslagen medewerkers hun werk doen. Hoe lang zij dit volhouden is de vraag…. 

 

5 Financiële verantwoording 

5.1 Overhead- en organisatiekosten 

WOL is een kleine organisatie van vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de projecten in 

Burkina Faso. Bezoeken aan Burkina Faso worden grotendeels uit eigen portemonnee betaald. 

Vergaderingen vinden bij bestuurleden thuis plaats. Indien gewenst kunnen deze kosten 

gedeclareerd worden, maar hier wordt nauwelijks gebruik van gemaakt. Wel wordt er een klein 

vergoeding gegeven voor het gebruik van computers (papier en inkt). 

Voor het organiseren van voorlichting en fondsenwervende activiteiten ontvangen we jaarlijks een 

waarderingssubsidie van 975 euro van de gemeente Castricum. Een positief rentesaldo 

(renteopbrengst min bankkosten) wordt gebruikt voor de overhead- en organisatiekosten.  

WOL heeft hierdoor maar weinig kosten voor overhead en organisatie en gaan bijna alle inkomsten 

naar de projecten in Burkina Faso. In 2011 bedroegen de kosten 5,5 % van de opbrengsten uit 

fondsenwerving en subsidie voor projecten. Dit is hoger dan vorige jaren. De extra kosten zijn 

uitgeven voor het jubileumfeest en de uitnodiging aan Salif Sodré om dit feest mee te vieren. De 

grootste kostenpost is de accountantscontrole. 

 

Voor de uitvoering van de projecten in Burkina maken we gebruik van het kantoor, de 

communicatie- en transportmiddelen en de medewerkers van DSF. Het operationeel houden van 

deze voorzieningen en het salaris van de medewerkers valt onder de programma’s van ICCO. In 

het verleden bracht DSF hier nauwelijks overheadkosten voor in rekening. In 2011 moest ICCO 

echter flink bezuinigen op het budget voor DSF. Verschillende uitgaven voor onderhoud van het 

kantoor en de communicatie- en transportmiddelen en een vergoeding voor de medewerkers die 

betrokken zijn bij de uitvoering van de projecten van WOL en DSF, zijn nu door WOL betaald. 
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5.2 ANBI status, belastingdienst en NGO status 

Stichting WOL staat bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling 

(ANBI). Deze status geeft een aantal voordelen: ANBI’s zijn vrijgesteld van schenkbelasting en 

erfbelasting. Giften aan een organisatie met ANBI-status zijn aftrekbaar van de 

inkomstenbelasting. 

Eind 2010 kwamen wij er achter dat ook BTW teruggave mogelijk is op in Nederland gekochte 

goederen die door de organisatie naar het project in het ontwikkelingsland worden gestuurd. Vlak 

daarvoor hadden we nieuw gereedschap en nieuwe machines voor lassen en metaalbewerking met 

een container meegestuurd. De BTW die hierover betaald is, hebben we in 2011 terugontvangen. 

Om dezelfde reden staat WOL vanaf 2011 in Burkina geregistreerd als NGO (Non Governement 

Organisation) of, op z’n Frans ONG (Organisation Non Gouvernementale). In Burkina wordt WOL 

vertegenwoordigd door Salif Sodré van DSF. De status van ONG heeft als voordeel dat goederen 

die door WOL naar Burkina worden verscheept, vrijgesteld zijn van belasting. 

Helaas waren we hiermee te laat voor de in 2010 gekochte goederen. 

5.3 Accountantsverklaring 

Op verzoek van subsidieverstrekkers heeft WOL over 2011 een accountantscontrole laten 

verrichten. Deze is uitgevoerd door Vanhier BV, Postbus 98, 1906 ZH Limmen, bezoekadres 

Rijksweg 103, 1906 BG Limmen. Dit jaar is niet alleen gekeken naar de inkomsten en bestedingen 

in Nederland en de overboekingen naar Burkina, maar is ook gekeken hoe het geld in Burkina 

besteed is en of de boekhouding daar voldoende transparant is. 

 

Op 11 juli 2011 gaven zij als onafhankelijk accountant een controleverklaring af die eindigde met 

het oordeel: “Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van de Stichting Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen 

per 31 augustus 2011 en van het saldo van de baten en lasten over 2011 in overeenstemming met 

algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.” 

Het volledige accountantsrapport is te downloaden via onze website www.stichtingwol.com onder 

het topmenu “Informatie” en vervolgens het rolmenu “Jaarverslagen”. De directe link is 

http://www.stichtingwol.com/joomla/index.php/nl/informatie/jaarverslagen 

 

 

http://www.stichtingwol.com/
http://www.stichtingwol.com/joomla/index.php/nl/informatie/jaarverslagen
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5.4 Jaarcijfers 

5.4.1 Balans per 31 december 2011 

ACTIEF  31-12-2011  31-12-2010 

    €   € 

VLOTTENDE ACTIVA      

Vordering omzetbelasting  -  2.495 

Liquide middelen  41.734  106.496 

   41.734  108.991 

PASSIEF      

Voorzieningenfondsen Burkina Faso      

Onderwijscomplex 31.001  96.935   

Adoptieproject 3.092  936   

Schapenproject 260  1.860  

Overige fondsen 4.881  6.760   

   39.234  106.491 

Overige schulden en overlopende passiva  2.500  2.500 

   41.734  108.991 

          

 

 

5.4.2 Staat van baten en lasten over 2010 

    2011    2010 

   €   € 

Fondsenwerving       

 Subsidie en donaties  112.810   252.698 

        

Besteed aan de doelstelling 174.193   148.640   

Kosten eigen organisatie 6.256   4.839   

   180.449   153.479 

   -67.639   99.210 

Financiële baten, resp. lasten (per saldo)  382   142 

Saldo tekort resp. overschot  -67.257   99.352 
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5.4.3 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 

 31-12-2011  31-12-2010 

  €  € 

Liquide middelen     

Rabobank spaarrekening 30.624  94.589 

ASN Bank 4.124  5.016 

Rabobank 1.473  3.891 

Regiobank 5.338  2.766 

Contanten 175  234 

  41.734  106.496 

     

Voorzieningenfondsen Burkina Faso 2011  2010 

  €  € 

Onderwijscomplex Zoodo    

Stand per 1 januari 96.935  -479 

Ontvangsten 86.912  226.045 

Bestedingen -152.846  -128.631 

Stand per 31 december 31.001  96.935 

     

Adoptieproject    

Stand per 1 januari 936  2.871 

Ontvangsten 20.503  15.300 

Bestedingen -18.347  -17.235 

Stand per 31 december 3.092  936 

     

Schapenproject    

Stand per 1 januari 1.860  1.410 

Ontvangsten 400  1.950 

Bestedingen -2.000  -1.500 

Stand per 31 december 260  1.860 

     

Overige fondsen    

Stand per 1 januari 6.760  3.337 

Ontvangsten 4.995  9.394 

Bestedingen -1.000  -1.275 

Kosten eigen organisatie en het saldo van financiële baten en lasten -5.874  -4.696 

Stand per 31 december 4.881  6.760 

     

Overige schulden en overlopende passiva    

Accountantskosten 2.500  2.500 

     

Niet uit de balans blijkende verplichtingen    

Geen.    
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5.4.4 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 

    2011    2010 

   €   € 

Fondsenwerving       

Donaties en Subsidie       

Fietsen voor Burkina 21.600   87.000  

Impulsis -   79.750  

Turing Foundation 18.000   13.500  

Students for Students -   12.896  

Muttathara 4.300   8.000  

Marthe van Rijswijck Foundation -   7.000  

Dr. Hofsteestichting -   5.000  

NCDO -   4.823  

KICI 5.000     

MRC Holland 25.000     

Donaties en eigen acties 34.271   26.644  

Overige particulieren fondsen 1.000   8.076  

   112.810   252.689 

Deze inkomsten zijn als volgt over de fondsen verdeeld:      

Onderwijscomplex  86.912   226.045 

Adoptieproject  20.503   15.300 

Schapenproject  400   1.950 

Overige fondsen  4.995   9.394 

   112.810   252.689 

Besteed aan de doelstelling      

Overboeking naar DSF  173.789   133.234 

Uitgaven t.b.v. projecten Burkina Faso (gereedschap) 404   15.406 

   174.193   148.640 

Deze bestedingen zijn als volgt over de fondsen verdeeld:     

Onderwijscomplex  152.846   128.631 

Adoptieproject  18.347   17.234 

Schapenproject  2.000   1.500 

Overige fondsen  1.000   1.275 

   174.193   148.640 

Kosten eigen organisatie      

Kosten voorlichting en fondsenwerving  926   1.186 

Accountantskosten  2.201   2.201 

Overige algemene kosten  1.569   1.452 

25-jarig jubileum  1.560   - 

   6.256   4.839 

Financiële baten (per saldo)      

Bankkosten  -576   -396 

Rente  958   538 

   382   142 
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5.5 Ontvangsten en bestedingen DSF in Burkina Faso 

 

Projecten WOL/DSF 2011 in Burkina   Euro   Fr CFA 

       

Budget DSF voor projecten WOL/DSF 2011    159.318.133 

       

Herkomst en bestemmingen van deze fondsen:      

Onderwijscomplex:      

WOL  134.500  88.226.217 

WOL / Turing Foundation schoolmaaltijden  18.000  11.807.226 

       

Totaal onderwijscomplex    100.033.443 

       

Scholieren Adoptie Project  18.289  11.923.048 

Bijdrage Coup DSF  1.000  635.307 

Schapenproject  2.000  1.291.264 

        

   173.789  113.883.062 

Restant budget DSF 2010    45.435.071 

Totaal beschikbaar budget 2011    159.318.133 

       

Bestedingen DSF in Burkina      

Onderwijscomplex Zoodo    122.145.472 

Scholieren Adoptie Project    12.551.315 

Schapen voor schoolmateriaal    1.500.000 

Coupe DSF    635.307 

     

     136.832.094 

       

Saldo projecten WOL/DSF 31-12-2011    22.486.039 

          

 

Toelichting: 

1. Voor omrekening van Euro naar Fr CFA: 1 Euro = 655,957 Fr CFA, exclusief bank- en 

wisselkosten. 

2. DSF heeft in Burkina Faso twee bankrekeningen voor projecten van WOL: een bankrekening bij 

ECOBANK voor het onderwijscomplex en een bankrekening bij BICIA-B voor de overige 

projecten. Op 31 december 2011 was het saldo op de ECOBANK 21.441.241 Fr CFA en op de 

BICIA-B 3.408.578 Fr CFA. 

3. Onze partner DSF is niet gewend om een financieel jaarrapport te maken. Zij werken met 

budgetten per project en leggen daar ook altijd keurig verantwoording over af. Maar dit gaf ons 

onvoldoende inzicht in de financiële situatie van DSF en veel verwarring over het saldo in de 

boekhouding aan het einde van het jaar. 

In samenwerking met onze accountant hebben we vanaf 2008 alle inkomsten op een rij gezet 

die DSF van WOL, of door bemiddeling van WOL, heeft ontvangen. Hetzelfde hebben we 

gedaan voor de uitgaven voor projecten die onder de verantwoordelijkheid van WOL vielen of 

waarvan de financiering via de bankrekeningen van DSF voor projecten van WOL liepen. Ook 

hebben we vanaf 2008 alle beginsaldo’s van het nieuwe boekingsjaar van de bankrekeningen 

opgevraagd. Het saldo van de som van alle inkomsten en uitgaven tussen 1 januari 2008 en 31 

december 2011 bleek nagenoeg overeen te komen met de som van de saldi van de ECOBANK 

en de BICIA-B: 24.849.819 Fr CFA. Op de bankrekeningen staat dus meer dan de boekhouding 
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van DSF aangeeft. Het verschil wordt mogelijk veroorzaakt door het niet bijtellen van rente en 

uitgeschreven cheques die nog niet geïnd zijn. 

4. Vanwege bovenstaande herberekening wijkt het opgegeven restant van het budget van 2010 

iets af van het saldo van DSF op 31 december 2010. 

 
 

6 Conclusie 

Dank zij de opbrengsten van Fietsen voor Burkina en de overige grote en kleine donaties die we in 

2010 en 2011 hebben mogen ontvangen, verkeerde WOL dit jaar in de luxe positie van voldoende 

financiële middelen. Hierdoor hebben we alle geplande activiteiten voor de vierde fase van 

onderwijscomplex Zoodo kunnen realiseren. Het schapenproject hebben weer kunnen uitbreiden 

waardoor 103 kansarme kinderen meer kans maken op een succesvolle schoolloopbaan. In het 

scholieren adoptie project (SAP) zijn 50 jongeren opgenomen die voortgezet onderwijs, een studie 

of beroepsonderwijs volgen. Twee jongeren hebben het project succesvol afgesloten en een 

startkapitaaltje ontvangen om voor zichzelf te beginnen. Dank zij het SAP kon de opleiding voor 

lassen en metaalbewerking van start gaan. De helft van de leerlingen van deze opleiding is 

opgenomen in het SAP. 

Alle projecten en programma’s tezamen, die DSF met de verschillende partners uitvoert, laten een 

gestage groei zien van het aantal kinderen dat naar de basisschool gaat en het aantal kinderen dat  

doorstroomt naar het voortgezet onderwijs. Met de beroepsopleidingen op onderwijscomplex Zoodo 

en de publiciteit die DSF hier aan geef, gaat men ook steeds meer het belang zien van 

beroepsonderwijs. De eerste jongeren hebben met hun beroepsopleiding met een diploma 

afgesloten en werk gevonden. Door de cursussen en trainingen in eenvoudige beroepen aan 

gealfabetiseerde jongeren en volwassenen wordt er meer werk gecreëerd in de dorpen. Een 

probleem is wel het gebrek aan middelen en gereedschap voor startende ondernemers. DSF zou 

graag zien dat deze starters op de arbeidsmarkt een startpakket krijgen om een kleine 

onderneming op te zetten. 

 

Het is heel jammer dat door de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking het 

ontwikkelingsproces vertraagd wordt. Er is nog zo veel te doen aan kwaliteitsverbetering en 

uitbreiding van het onderwijs in Burkina Faso. In 2010-2011 ging in Yatenga 84% van de 6-9 

jarigen naar school. Van de 9-15 jarigen heeft 30% nog steeds geen onderwijs gehad en van de 

volwassenen vanaf 15 jaar kan maar 35% lezen en schrijven. Na de basisschool is er maar voor 

25% van de kinderen een plek in het voortgezet onderwijs. Er is nog steeds een groot te kort aan 

klaslokalen voor basisonderwijs. Alleen al in Yatenga zitten 500 klassen in een noodlokaal van stro 

en leem. De meeste alfabetiseringscentra zijn niet meer dan een hut van stro en cementzakken. 

 

Al met al kunnen we concluderen dat DSF, met ondersteuning door haar partners, een enorme 

bijdrage levert aan de bestrijding van armoede en onwetendheid in de regio Noord. 

6.1 Voortzetting 

In 2012 zullen de drie hoofdprojecten van WOL door gaan. Het schapenproject wordt uitgebreid 

naar gelang we hier donaties voor ontvangen. Het scholieren adoptieproject hopen we stabiel te 

houden op zo’n 50 scholieren en studenten. 

In 2012 wordt de vierde fase afgesloten met de opening van de mediatheek. De fondsenwerving 

voor de vijfde fase zal van start gaan. Prioriteit heeft hierbij een grote loods bij de technische 

opleidingen en het verwerven van machines voor de opleiding voor lassen en metaalbewerking. 

Naar deze machines zal in Nederland gezocht worden omdat ze in Burkina niet (of van inferieure 

kwaliteit) te krijgen zijn. Goede machines kunnen de school inkomsten opleveren door opdrachten 

van bedrijven aan te nemen of door lokale ondernemers tegen een vergoeding gebruik te laten 

maken van de machines. 
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Op de wensenlijst van DSF voor het onderwijscomplex staan verder nog de realisatie van een 

kleuterschool en praktijklokalen voor biologie en natuur- en scheikunde bij het college. 

6.2 Dankbetuiging 

WOL en DSF danken alle partners en donateurs voor de steun en betrokkenheid bij de projecten in 

Burkina en de activiteiten van WOL in Nederland. Door het in ons gestelde vertrouwen hebben wij 

veel kunnen doen om de bevolking van Yatenga te ondersteunen in hun ontwikkelingsproces. 

Wij hopen dat wij in de toekomst weer op uw steun mogen rekenen. 

 

 

 

Bestuur WOL 

Juli 2012 

 

 

 

Het docententeam van Onderwijscomplex Zoodo en de stafleden van DSF danken u hartelijk voor 

uw steun! 

 



 

  
 

 

De activiteiten en projecten van Stichting WOL en DSF werden in 2011 

mede mogelijk gemaakt door: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vele grote en kleine donateurs 

 
Allemaal hartelijk dank voor uw 

bijdrage! 

 


