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1 Algemene gegevens 

 

1. Naam en adres organisatie: Stichting Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen 

(Stichting WOL) 

Kapelweg 6A 

1906 EA Limmen 

2. Jaar van oprichting: 1986 

3. Stichtingsdatum: 06-03-1991 

4. Kamer van Koophandel: Kamer van Koophandel Noordwest-Holland 

Dossiernr. 41240665 

5. Fiscaal nummer: LVN-nummer 8167 88 637 

De WOL is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI 

6. Website: www.stichtingwol.com  

7. Gegevens contactpersoon: Yvonne Zomerdijk-Vermeer (voorzitter) 

Tel: 072 5052680 

E-mail: yvonnezomerdijk@quicknet.nl  

8. Bankgegevens: Bankrekeningnummer 3364.26.577 

t.n.v. Stichting WOL te Limmen 

9. Partnerorganisatie in Burkina 

Faso: 

Association Développement Sans Frontière (DSF) 

BP 152, Ouahigouya 

Burkina Faso, West Afrika 

10. Jaar van oprichting: 1995 

11. Erkenningdatum: 12-12-1997 

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

13. Contactgegevens contactpersoon: Dhr. Salifou Sodré 

Tel: 00226 40 55 43 46 (kantoor) 

Tel: 00226 70 25 51 84 (mobiel) 

E-mail: assodsf@fasonet.bf  

14. Website: www.assodsf.net  

15. Samenvatting project: Vierde fase van de realisatie van onderwijscomplex Zoodo 

voor de ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van 

basiseducatie en vervolgonderwijs voor 

plattelandsjongeren in Yatenga, Burkina Faso. 

In deze fase wordt gerealiseerd: schoolkantine, 

lasopleiding, schoolverpleegpost, latrines, 

schooladministratiegebouw, mediatheek, leermiddelen, 

deskundigheidsbevordering en trainingen voor leraren. 

16. Verslagperiode: April 2011 – April 2012 

 

http://www.stichtingwol.com/
mailto:yvonnezomerdijk@quicknet.nl
mailto:assodsf@fasonet.bf
http://www.assodsf.net/


   

 

Eindrapportage 4e fase Onderwijscomplex Zoodo  Pagina 4 van 34 

2 Inleiding 

Voor u ligt het tweede rapport over de vierde fase van de realisatie van onderwijscomplex Zoodo. 

De vierde fase is van start gegaan met het leggen van de eerste steen voor het praktijklokaal voor 

de beroepsopleiding lassen en metaalbewerking door Students for Students in augustus 2010. In 

februari 2011 heeft een tussenevaluatie plaatsgevonden en de rapportage hiervan is in april 2011 

toegestuurd naar onze grote donateurs en financieringspartners. Heeft u dit rapport gemist en wilt 

u het alsnog inzien, dan kunt u het downloaden via onze website www.stichtingwol.com onder het 

tabblad Informatie / rapportages. Hier vindt u ook de digitale versie van dit rapport. 

WOL heeft bij de realisatie van deze fase ontzettend veel steun gekregen bij de financiering en het 

werven van fondsen. Hoogtepunt hierbij was de fietstocht van Limmen naar Ouahigouya door 

stichting Fietsen voor Burkina. Maar ook van onze vaste donateurs, financieringspartners en andere 

grote organisaties hebben we grote donaties mogen ontvangen. De bedoeling was dat de vierde 

fase in december 2011 voltooid zou zijn en het eindrapport in januari 2012 naar de financiële 

partners verzonden zou worden. Door de overweldigende steun hebben we meer kunnen doen dan 

gepland en nog is de vierde fase niet helemaal klaar. Toch willen we u nu in april een rapportage 

aanbieden. 

In de krokusvakantie van 25 februari tot 4 maart 2012 zijn 4 jongeren uit Limmen (Marit, Wim, 

Inge en Berdien) onder leiding van Yvonne Zomerdijk van WOL en Johan Olling, dorpspastor en 

een van de fietsers van Fietsen voor Burkina, naar Burkina gereisd om met eigen ogen de 

resultaten van alle projectonderdelen te bekijken. 

 

Projectonderdelen uit deze vierde fase zijn: 

 Realiseren van een beroepsopleiding voor lassen en metaal bewerken 

 Realiseren van een schoolkantine en dagelijkse schoolmaaltijden voor alle leerlingen 

 Realiseren van een gebouw voor de schooladministratie 

 Realiseren van een schoolverpleegpost en basisgezondheidszorg voor alle leerlingen 

 Uitbreiden van het aantal latrines op het complex 

 Aanvullen van de inrichting van de klaslokalen van het college 

 Realiseren van een mediatheek en traininglokalen 

 Vergroten van de deskundigheid van leraren van het complex en andere scholen 

 Promoten van het beroepsonderwijs 

 Ondersteunen van het algehele functioneren van het complex. 

 

Foto’s en filmpjes over de realisatie van de verschillende projectonderdelen zijn te vinden op onze 

nieuwe website www.stichtingwol.com.  

 

3 Uitvoering in Burkina Faso 

3.1 De opleiding voor lassen en metaal bewerken 

Hoewel het lokaal voor de opleiding al in november 2010 officieel geopend is door Fietsen voor 

Burkina, kon de opleiding pas in oktober 2011 starten. Het heeft DSF heel veel moeite gekost om 

een gekwalificeerde lasinstructeur te vinden. In Ouahigouya en de regio Noord was niemand te 

vinden. Ook in de rest van het land zijn ze schaars en hun salaris ligt ver boven dat van een 

gewone docent, iets wat niet alleen uit de schoolbijdragen van leerlingen te betalen is. WOL heeft 

zich garant gesteld om 2 jaar lang het salaris van de instructeur te betalen (175.000 Fr CFA / € 

267 per maand). Uiteindelijk heeft DSF een instructeur in Bobo-Dioulasso gevonden die bereid was 

om naar Ouahigouya te verhuizen. 

Lager beroepsonderwijs is nog vrij onbekend in de regio Noord. De aanmelding van leerlingen 

verliep stroef, mede door de kosten van de opleiding. WOL heeft hierop besloten om 9 leerlingen, 

die wel wilden maar waarvan de ouders niet het schoolgeld en bijkomende kosten kunnen betalen, 

http://www.stichtingwol.com/
http://www.stichtingwol.com/
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op te nemen in het scholieren adoptie project. Mede hierdoor is de opleiding uiteindelijk gestart 

met 18 leerlingen tussen de 12 en 20 jaar, waaronder een meisje. 

 

 
Leerlingen van de lasschool die gesponsord worden 

door adoptieouders in Nederland. 
 

 
De lasschool draagt de naam van Co Kerssens, de 
fietser die in omgekomen tijdens de fietstocht van 

Limmen naar Burkina Faso. 

 
Lasinstructeur Toulou Diolompo en algemeen directeur 

Souleymane Nignan. 
 

 
Theorieles. Alle leerlingen dragen een werkpak, 

beschikbaar gesteld door de firma Schilder 
automobielbedrijven. 

De lasinstructeur is begonnen om samen met de leerlingen een werktafel, een metalen lastafel en 

standaarden voor apparaten te maken. Een deel van het gereedschap en de apparaten hebben wij 

in Nederland aangeschaft en verscheept naar Burkina. De lasinstructeur was hier ontzettend blij 

mee, omdat het van hoogwaardige kwaliteit is. Gereedschap dat in Burkina te koop is, is van 

inferieure kwaliteit. Apparaten en machines zijn zeer primitief. Een primitieve zetbank en 

pijpenbuiger zijn in Burkina aangeschaft. 

 
Salmata is het enige meisje tussen 17 jongens 

 
Een plaatschaar uit Nederland 
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Een tafel kolomboor uit Nederland 

 

 
Lassen met hoogwaardige lasmachines uit Nederland 

 
Praktijkles. Links de zetbank die in Burkina is gekocht 

 
Een pijpenbuiger, gekocht in Burkina 

 

 
Kapot schoolmeubilair wordt op de lasschool 

gerepareerd 

 
De eerste resultaten: de producten worden op de 

markt verkocht om nieuw materiaal te kunnen kopen. 

 

De werkstukken die de leerlingen maken, worden verkocht op de markt om zo inkomsten te 

verwerven om verbruiksmaterialen te kunnen kopen. Ook neemt de school reparatieklussen aan. 

Kapotte schoolbanken van scholen uit het werkgebied van DSF worden nu op de lasopleiding van 

Zoodo gerepareerd. 

 

Het praktijkgebouw is eigenlijk al aan de krappe kant met 18 leerlingen. Volgend jaar hopen we dat 

er weer een nieuwe groep kan starten. Het is daarom een wens van zowel de lasinstructeur als de 

instructrice van de opleiding voor tweewielertechniek om een grote loods te bouwen bij de afdeling 
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techniek op het complex. Als deze er is, zouden ze heel graag grote machines willen hebben voor 

lassen en metaalbewerking zoals een plaatwals, plaatschaar, zetbank, kolomboor, etc. Het liefst 

willen ze deze machines tweedehands uit Europa hebben omdat deze van betere kwaliteit zijn dan 

de machines die in Burkina te koop zijn, als ze al te koop zijn. Deze grote machines zouden dan 

tevens tegen vergoeding gebruikt kunnen worden door (beginnende) ondernemers uit de stad. 

WOL is van plan om als eerste project in de volgende fase fondsen voor de loods in te zamelen. 

Mocht u nog ideeën hebben om aan machines voor lassen en metaalbewerking te komen, dan 

houden we ons aanbevolen. Ook ideeën en/of medewerking m.b.t. vervoer van Nederland naar 

Burkina zijn welkom. 

 

Het praktijklokaal voor lassen en metaalbewerking is mogelijk gemaakt door Students for 

Students, Fietsen voor Burkina en Impulsis. 

3.2 Schoolkantine 

De schoolkantine is gelijktijdig met het praktijklokaal voor lassen en metaalbewerking gebouwd. De 

kantine is in schooljaar 2010-2011 in gebruik genomen. De bouw en inrichting is gefinancierd door 

Fietsen voor Burkina, de kerken uit de HALE-regio en Cordaid / Vastenactie. De Turing Foundation 

sponsort twee schooljaren lang de schoolmaaltijden van alle leerlingen. 

De kantine bestaat uit een voorraadkamer, een kookplaats en een overdekte veranda waar de 

maaltijden uitgedeeld worden. Februari 2012 is een waterkraan aangelegd bij de schoolkantine die 

aangesloten is op de eigen watertoren van het complex. De kantine beschikt nu permanent over 

schoon drinkwater. 

 

Twee moeders zijn geschoold in hygiëne, gezonde voeding, koken voor grote groepen en 

voorraadbeheer. Zij verzorgen dagelijks de maaltijden op het onderwijscomplex. Schooljaar 2010-

2011 was dit voor 465 leerlingen per dag. Schooljaar 2011-2012 krijgen 645 leerlingen dagelijks 

een maaltijd. 

Houdbare voedingsmiddelen worden in grote hoeveelheden ingeslagen. Dit betreft graan, rijst, 

macaroni, spaghetti, bonen, spijsolie, blikken tomatenpuree en maggiblokken. Groenten en soms 

vlees of vis worden vers op de markt gekocht. 

In schooljaar 2010-2011 heeft de schoolkantine het schoolverzuim teruggebracht van gemiddeld 

15% naar 7% per maand.  

Voor schooljaar 2011-2012 zijn de houdbare levensmiddelen gekocht. De schoolkantine speelt een 

zeer belangrijke rol in het leerproces van de leerlingen. Op dit moment heerst er een voedselcrisis 

in Burkina Faso. In veel families is onvoldoende voedsel. De schoolkantine zorgt ervoor dat de 

leerlingen dagelijks een voedzame maaltijd krijgen. Voor de leerlingen is dit een extra motivatie 

om dagelijks naar school te komen. 

 
Dagelijkse maaltijden voor 645 leerlingen 

 

 
Leerlingen van de basisschool in de rij voor hun 

maaltijd 
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Eten met je handen 

 

 
Voorraad voor het hele schooljaar. 

 
Waterkraan bij de schoolkantine 

 
De kookplaats 

3.3 Schooladministratie 

Met ingang van schooljaar 2011-2012 is het nieuwe gebouw voor de schooladministratie in gebruik 

genomen. Het gebouw plus inrichting is gefinancierd door Fietsen voor Burkina. 

Het gebouw was hard nodig. In de eerste jaren zat de schooladministratie en het kantoor van de 

directeur in een leeg lokaal van het college. Dit was met ingang van schooljaar 2011-2012 niet 

meer mogelijk. Alle klaslokalen waren nu nodig voor onderwijs. Het gebouw bestaat uit kantoren 

voor de directeur, de schoolsurveillant, de boekhouder en het secretariaat. Verder is er een 

vergaderzaal voor leraren en modern sanitair voor het personeel. 

 

 
Het nieuwe gebouw van de schooladministratie 

 
Het team van onderwijscomplex Zoodo 
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Leraren in vergadering in het gebouw voor de 

schooladministratie 

 
De heer Belba, sectordirecteur van het college, in zijn 

nieuwe kantoor 

3.4 Schoolverpleegpost 

De schoolverpleegpost is mogelijk gemaakt door Stichting Castricum helpt Muttathara, Fietsen voor 

Burkina en Impulsis. 

De schoolverpleegpost is met ingang van schooljaar 2011-2012 in gebruik genomen. Doel van de 

schoolverpleegpost is het terugdringen van het schoolverzuim door preventieve gezondheidszorg 

en voorlichting (waar onder seksuele), opvang en behandeling van zieke kinderen en controle van 

ziek gemelde kinderen in de thuissituatie.  

Het gebouw bestaat uit een apotheek, een wachtkamer, een onderzoekskamer, een ziekenkamer 

en een douche / toilet. Wekelijks komt een verpleegkundige met assistent naar de school om de 

kinderen te onderzoeken. Alle kinderen zijn inmiddels preventief op consult geweest. Ze zijn 

gewogen, en gemeten, hun gehoor en gezichtsvermogen zijn getest en hun medische conditie is 

onderzocht. Ieder kind heeft een kaart gehad waarop de medische gegevens staan. De ouders van 

kinderen die verder behandeling nodig hadden, zijn uitgenodigd voor een gesprek. De 

verpleegkundige heeft hen advies gegeven en, indien nodig, doorverwezen naar het ziekenhuis. 

Naast aandoeningen als gevolg van verminderde weerstand door malaria en eenzijdige- of 

ondervoeding waren de meest voorkomende gezondheidsklachten astma en verminderd 

gezichtsvermogen. Ook bleken verscheidene kinderen met verwaarloosde botbreuken en 

ontwrichtingen rond te lopen. Verscheidene kinderen lijden aan sikkelcelziekte, een erfelijke en 

ernstige vorm van bloedarmoede die in Afrika veel voorkomt. 

 

 
De schoolverpleegpost 

 

 
De ziekenboeg 
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Op consult bij de verpleegkundige 

 

 
In de wachtkamer 

 
Wegen… 

 
… en meten 

3.5 Latrines 

In het oorspronkelijke plan zou WOL een aantal nieuwe latrines financieren. In Ouahigouya loopt 

een programma van de gemeente en ONEA, het nationale bureau voor water en sanitatie. Om de 

hygiëne te bevorderen worden op veel scholen latrines aangelegd. DSF heeft een aanvraag voor 

Zoodo ingediend om ook opgenomen te worden in dit programma en dit is gehonoreerd. Het 

complex is uitgebreid met 3 toiletblokken met in totaal 15 nieuwe latrines. 

Het door WOL beschikbaar gestelde budget voor de latrines is ingezet voor de trainingslokalen op 

de mediatheek. 

 

 
Berdien probeert de nieuwe toiletten uit 

 
Inge voor een van de drie nieuwe toiletgebouwen 
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3.6 Inventaris klaslokalen 

Alle klaslokalen op het complex zijn nu volledig ingericht met voldoende schoolbanken, stoel en 

bureau voor de leraar, een kast en schoolbord. De inrichting van de klaslokalen, die eerst voor 

andere doeleinden werden gebruikt, zijn gefinancierd uit de bijdrage van Fietsen voor Burkina. Ook 

de inrichting van de schooladministratie is hiermee betaald. 

3.7 Mediatheek en trainingslokalen 

Vorig jaar heeft men tijdelijk een computerlokaal ingericht in een ruimte in de basisschool, in 

afwachting van de realisatie van de mediatheek. Men wilde zo snel mogelijk beginnen met het 

trainen van de leraren en medewerkers van DSF. In juli 2011 haalde het vaste personeel van 

onderwijscomplex Zoodo en enkele medewerkers van DSF het computercertificaat 

basisvaardigheden Word, Excel, PowerPoint en Internet. 

 

 
Het kantoor van de basisschool diende als tijdelijk 

computerlokaal voor de leraren 

 
De eerste groep met hun certificaat basisvaardigheden 

op de computer 

 

In deze vierde fase is het laatste grote bouwproject op het onderwijscomplex het nieuwe gebouw 

voor het computerlokaal en de bibliotheek. Na ons bezoek in februari 2011 hebben we dit gebouw 

opnieuw laten ontwerpen. We vonden dat er te veel kleine losse gebouwtjes op het terrein kwamen 

en ook voor de bibliotheek en het computerlokaal wilde men losse gebouwtjes maken. In het 

nieuwe ontwerp zouden het computerlokaal en de bibliotheek in één gebouw ondergebracht 

worden. Het gebouw was zo ontworpen dat er in een volgende fase twee traininglokalen 

opgebouwd zouden kunnen worden. 

Dankzij het vrijgekomen budget van de latrines, een extra donatie van Fietsen voor Burkina, een 

donatie van KICI kledinginzameling en eerdere donaties van de Marthe van Rijswijck Foundation, 

de Dr. Hofstee Stichting, Impulsis en vele donateurs van WOL hadden we in juli 2011 de 

financiering rond voor de bibliotheek en het computerlokaal. De bouw was net begonnen, toen 

MRC-Holland, een bedrijf uit Amsterdam, WOL verraste met een grote donatie. Dit was bijna 

voldoende om ook meteen de etage met de twee traininglokalen te bouwen. WOL heeft van 

Muttathara nog een donatie gekregen voor het ontbrekende bedrag. 

 

De bouw is in juli 2011 van start gegaan. Bij ons bezoek in februari 2012 was het gebouw nog niet 

helemaal klaar. Er was wel ontzettend hard gewerkt om ons te verrassen. De eerste ochtend van 

ons bezoek mochten we het gebouw nog niet bezichtigen. Maar toen we ’s middag terugkwamen, 

opende heer Nignan, algemeen directeur van het complex, vol trots de deuren van het 

computerlokaal. Het zag er werkelijk prachtig uit! Keurig betegeld en geschilderd, ramen met glas 

en tralies. En het stond vol met afgedekte tafels. Plechtig werden de doeken verwijderd en 22 

complete computers kwamen tevoorschijn. Ook stond er nog een laptop en beamer voor 

presentaties. Een tweede laptop stond in de kast en was beschikbaar voor docenten om mee te 

nemen om elders te kunnen werken. Drie computers had men in het gebouw van de 
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schooladministratie gezet en 1 is bestemd voor de bibliotheek. In totaal beschikt de school nu over 

26 computers, twee laptops, een beamer, twee printers en een fotokopieerapparaat.  

Wij mochten als eerste de computers uitproberen. Een vaste aansluiting op internet is er nog niet, 

maar men had een USB stick / dongel om vier computers verbinding te laten maken met internet. 

Het was erg traag, maar het werkte! 

 

 
Het spiksplinternieuwe computerlokaal 

 

 
22 computers staan klaar om gebruikt te worden 

 
De Hollanders mochten ze als eerste uitproberen. De 
computertafels zijn gemaakt van het hout uit de truck 

van Fietsen voor Burkina 
 

 
Johan, een van de fietsers, herkent de tafels die 

tijdens de tocht van Limmen naar Burkina gebruikt 
zijn.  

Hierna werden we meegenomen naar het andere lokaal, de bibliotheek. Ook dit lokaal is weer 

prachtig betegeld en geschilderd. In het midden staat een grote leestafel en in een hoek een 

bureau voor de bibliothecaris. Langs de wand staan vier grote open boekenkasten van metaal en 

twee afsluitbare metalen kasten. Ook staan er nog 5 grote groene metalen kisten. Hier worden de 

boeken in de schoolvakanties in opgeborgen om ze te beschermen tegen de termieten. Er zijn nog 

vijf metalen kisten die gebruikt worden voor de opslag van archiefmateriaal. 

 

In Burkina is het erg moeilijk om aan boeken te komen. De staat is verantwoordelijk voor de 

inkoop van schoolboeken en verplichte literatuur, maar stelt veel te weinig boeken beschikbaar 

voor de markt. Dit schooljaar heeft men maar 794 boeken kunnen kopen. Dit waren voornamelijk 

romans die op de verplichte literatuurlijst staan voor de examens. Voor het 5e en 6e leerjaar van 

het lyceum heeft men maar 50 schoolboeken kunnen kopen. 

In oktober 2011, tijdens het bezoek van DSF coördinator Salif Sodré aan Nederland, hebben we via 

internet nog een aantal naslagwerken en woordenboeken besteld.  

Voor ons vertrek naar Burkina hadden we 19 dozen met ruim 1400 boeken gekregen van Stichting 

Read to Grow. We hebben zo’n 400 boeken in onze koffers kunnen meenemen. De rest van de 
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boeken zal later verzonden worden per container. Marit, Wim, Berdien en Inge gingen de volgende 

dag aan de slag met de heer Nignan en een medewerker van DSF om de meegebrachte boeken te 

registreren en in de kast te zetten. 

 

 
Het reisgezelschap in de spiksplinternieuwe, maar nog 

lege bibliotheek 

 
Inge, Marit, Wim en Berdien brengen daar snel 
verandering in met de meegebrachte boeken uit 

Nederland 
 

 
Inge en Wim registreren de gekregen boeken van 

Read to Grow 
 

 
Een deel van de boeken die in Burkina zijn gekocht 

 
De mooiste boeken worden bewaard in een afgesloten 

kast 

 
Yvonne bij de boekenkisten waarin de boeken tijdens 
de vakantie opgeborgen worden om ze te beschermen 

tegen de termieten. 
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De etage was nog lang niet af. De trainingslokalen moeten van binnen nog afgewerkt worden. Ook 

de buitenkant van het gebouw moet nog geschilderd worden. Zolang er nog bouwactiviteiten zijn, 

maakt alleen het personeel gebruik van het computerlokaal. De leerlingen mogen alleen in 

groepjes onder leiding van een leraar in de bibliotheek.  

 

 
De trainingslokalen op de etage moeten nog afgewerkt 

worden 

 
Ook aan de buitenkant moet het meeste nog 

geschilderd worden 
 

 
Zolang er nog bouwwerkzaamheden zijn maken alleen 

personeelsleden gebruik van het computerlokaal 

 
De leerlingen mogen alleen in kleine groepjes gebruik 

maken van de bibliotheek zolang er nog gebouwd 
wordt 

3.8 Training en deskundigheidsbevordering 

Ook dit jaar hebben weer vele trainingen plaatsgevonden op onderwijscomplex Zoodo. Een aantal 

van deze trainingen zijn gefinancierd door Impulsis en WOL. Ook hebben er trainingen 

plaatsgevonden in het kader van andere programma’s. Daarnaast hebben er studiereizen en 

uitwisselingen met andere organisaties plaatsgevonden. 

 Schooljaar 2011-2012 zijn in twee driedaagse trainingen 200 leraren uit het werkgebied van 

DSF getraind in het verbeteren van hun didactische vaardigheden. Met deze trainingen wordt 

de kwaliteit van het onderwijs op het platteland verbeterd en het aantal zittenblijvers en 

voortijdige schooluitvallers verminderd. 

 De leraren van het onderwijscomplex hebben nog een extra training gehad in de filosofie en 

pedagogische visie van DSF. 

 In februari 2012 heeft DSF een pedagogische conferentie georganiseerd rond het thema 

Mensenrechten en Burgerschap. Hieraan hebben 55 leraren en leden van ouderraden 

deelgenomen. 

 De directeur van het college en de coördinator van DSF zijn in Koudoudou en Bobo-Dioulasso 

op cursus geweest om zich te bekwamen in financieel beheer, belasting en sociale zekerheid. 
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 Zoodo is lid van UNEEPL (Union Nationale des Etablissements d’Enseigement Privé Laïc / 

Nationale Unie van algemeen bijzondere privéscholen). Regelmatig vinden er uitwisselingen 

plaats over onderwijsverbetering en het zoeken naar oplossingen waar particuliere scholen in 

Burkina behoefte aan hebben. 

 DSF is een samenwerkingsverband aangegaan met CFIAM (Centre Féminin d'initiation et 

d'apprentissage aux métiers), een vrouwenvakschool in Ouagadougou. Dit opleidingsinstituut 

voor beroepsonderwijs draait al jaren zelfstandig. Door deze samenwerking hoopt DSF de 

beroepsopleidingen op Zoodo zodanig te organiseren dat ze financieel onafhankelijk kunnen 

draaien. 

 In december 2011 is de instructrice van de modevakschool verhuisd en heeft haar baan op 

Zoodo opgezegd. Een nieuwe instructrice is aangesteld en getraind in overbrengen van 

vakdeskundigheid.  

 De lasinstructeur heeft een tweejarig programma voor de opleiding lassen en metaalbewerking 

opgezet. 

 Tussen het lokale bedrijfsleven en de beroepsopleidingen hebben verschillende uitwisselingen 

plaatsgevonden. Doel hiervan is om tot kwalitatief goede stageplaatsen voor de leerlingen te 

komen. 

 

Trainingen uit andere programma’s op Zoodo, gefinancierd door andere partners van DSF: 

 Jongerentraining in de strijd tegen meisjesbesnijdenis. Zij gaan als voorlichters aan de slag in 

hun dorp. 

 Training goed bestuur voor schooldirecteuren. 

 Training voor leden van ouderraden van dorpsscholen 

 Training alfabetiseringsmedewerkers 

 

 
Training goed bestuur voor schooldirecteuren 

 

 
Training leraren dorpsscholen 

 
Jongerentraining in de strijd tegen meisjesbesnijdenis 

 
Uitwisseling ideeën stage- en onderwijsverbetering 
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4 Zoodo in bedrijf 

4.1 Leerlingenaantallen 

In februari 2012 telde het onderwijscomplex 645 leerlingen in het dagonderwijs. Zij waren als volgt 

over de leerjaren en opleidingen verdeeld: 

 

Afdeling Klas 
Aantal 

Meisjes Jongens Totaal 

Basisonderwijs 

CP1 (1e klas / groep3) 12 26 38 

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

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

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

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

Totaal BO  57 70 127 

Voortgezet 

onderwijs 

6e (1e leerjaar) 38 57 95 

5e (2e leerjaar) 37 33 70 

4e (3e leerjaar) 18 40 58 

3e A (4e / examenklas college) 29 32 61 

3e B (4e / examenklas college) 24 36 60 

2nd  A (5e leerjaar lyceum) 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 VO  177 273 448 

Beroepsonderwijs 

1e en 2e jaar modevakschool 34 - 34 

1e en 2e jaar tweewielertechniek - 16 16 

1e jaar lassen / metaalbewerking 1 17 18 

Totaal Beroep  35 33 68 

Totaal aantal leerlingen 269 376 645 

 

Naast het dagonderwijs is er ook nog een klas tweedekans avondonderwijs. Hierin zitten 43 

leerlingen, waarvan 17 meisjes en vrouwen. 

4.2 Schoolresultaten 

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

gevonden op de arbeidsmarkt. 

Schooljaar 2011-2012 telt het complex 14 klassen basisonderwijs en algemeen voortgezet 

onderwijs. Alle theorielokalen in beide grote schoolgebouwen zitten hiermee vol. Volgend jaar komt 

er nog een zesde leerjaar van de basisschool bij en een of twee examenklassen (7e leerjaar) van 

het lyceum. Dat wordt improviseren…. 

 

 
Op de basisschool wordt onderwijs van goede kwaliteit 

geleverd 
 

 
Weer 11 gekwalificeerde jongeren voor de 

arbeidsmarkt 

 
Met 95 nieuwe leerlingen in de eerste klas van het 

college is het wel erg vol…. 

 
De leerlingen van het 6e leerjaar van het lyceum 

hebben alle ruimte. 

4.3 Personeel 

Schooljaar 2011-2012 zijn de volgende personeelsleden aangesteld: 

 1 algemeen directeur 

 5 onderwijzers voor de basisschool 

 1 sectordirecteur van het college 

 6 vaste docenten voor het college 

 14 docenten op afroepbasis voor het college 

 1 surveillant 

 3 praktijkdocenten voor het beroepsonderwijs 

 2 bewakers 

 2 kokkinnen 

4.4 Het beroepsonderwijs 

Het beroepsonderwijs begint een steeds duidelijker plek in te nemen in het onderwijsproces. De 

negatieve beeldvorming begint te veranderen. Leerlingen van het college zien dat de leerlingen in 
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het beroepsonderwijs leuke dingen doen. Tijdens schoolfeesten en bijeenkomsten voor ouders 

worden trots de producten van de beroepsopleidingen getoond. Leerlingen van het college vinden 

het niet erg meer om over te stappen naar het beroepsonderwijs als ze het op het college niet 

redden. Een aantal leerlingen heeft deze overstap al gemaakt. 

De modevakschool zit helemaal vol met 34 leerlingen. Begin 2012 is de eerste lerares verhuisd en 

moest haar baan opzeggen. Een nieuwe lerares is aangesteld. Het aantal naaimachines is 

uitgebreid. Een deel is door WOL gefinancierd, een deel is gekocht uit de opbrengst van de truck. 

Dit jaar was er gelukkig ook weer een stijging te zien van de inschrijvingen voor de opleiding 

tweewielertechniek. 

Een aantal leerlingen uit het beroepsonderwijs combineert dit met tweedekans avondonderwijs. 

 

 
De eerstejaars van de modevakschool 

 
De afdeling tweewielertechniek 

 

 
De tweedejaars, onder leiding van de nieuwe lerares, 
bezig met een naaiopdracht van het reisgezelschap 

 

 
Het resultaat 

4.5 De truck 

De truck is een geschenk van Stichting Fietsen voor Burkina. De truck heeft de fietsers begeleid op 

hun tocht van Limmen naar Ouahigouya en is na aankomst in Ouahigouya overgedragen aan DSF. 

De truck wordt ingezet voor het vervoer van schoolmeubilair en schoolmateriaal, voedsel voor de 

schoolkantine en bouwmateriaal voor de nieuwbouw.  

De truck is een belangrijke bron van inkomsten voor het onderwijscomplex. Hij kan door andere 

organisaties gehuurd worden. Hiermee verwerft Zoodo inkomsten voor het onderhoud van de truck 

en voor de schoolkas.  

De truck is aangepast aan de werkzaamheden ter plekke. 

 

 



   

 

Eindrapportage 4e fase Onderwijscomplex Zoodo  Pagina 19 van 34 

 

 
De truck is een belangrijke bron van inkomsten voor 

de school 
 

 

 
De truck wordt ingezet voor de voedseldistributie 

tijdens de voedselcrisis 

4.6 Publiciteit 

Zoodo besteedt veel aandacht aan publiciteit. Enerzijds om leerlingen te werven voor de school, 

anderzijds om hun voorbeeldfunctie aan te tonen als het gaat om onderwijsverbetering. 

Langs de hoofdweg staat een groot bord dat naar het complex verwijst. In de kranten staan 

regelmatig artikelen over de school en de verschillende activiteiten. Ook zijn er verschillende 

reclamespots en interviews geweest op de regionale radio. In september waren er zelfs twee 

uitzendingen over het werk van DSF in het programma ‘Le coq chante’ van RFI, een soort Franse 

Wereldomroep. Een uitzending was volledig gewijd aan onderwijscomplex Zoodo. De uitzending is 

te beluisteren via de website van RFI: http://www.rfi.fr/emission/20111001-le-complexe-educatif-

zoodo-ouahigouya-burkina-faso . 

 

 
Een bord langs de hoofdweg wijst naar het 

onderwijscomplex 

 
De heer Sodré, coördinator van DSF, wordt door radio 

en tv geïnterviewd over het complex 

 

http://www.rfi.fr/emission/20111001-le-complexe-educatif-zoodo-ouahigouya-burkina-faso
http://www.rfi.fr/emission/20111001-le-complexe-educatif-zoodo-ouahigouya-burkina-faso
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4.7 Schoolleven 

Zoodo is een bruisende scholengemeenschap waar 645 kinderen en jongeren tussen de 6 en 22 

jaar onderwijs krijgen op verschillende niveaus. Het is een inspirerende werkplek voor 35 

personeelsleden.  

Naast het verzorgen van onderwijs wordt ook veel aandacht besteed aan buitenschoolse 

activiteiten en burgerschapsvorming. Er is een actieve leerlingenraad die samen met de vaste 

leraren allerlei evenementen op en rond de school organiseert. Naast het plezier van de activiteit 

gaat het vooral om het educatieve aspect. Een greep uit deze activiteiten: 
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 Excursies naar bedrijven, instellingen en educatieve plaatsen om de leerlingen te motiveren het 

belang van onderwijs in te zien. 

 Sportteams van de school nemen deel aan regionale sporttoernooien. Ook op Zoodo zelf 

worden sportwedstrijden georganiseerd. Doel is om de leerlingen teamgeest, discipline en 

doorzettingsvermogen bij te brengen. 

 Jaarlijks wordt een cultureel evenement gehouden warbij de leerlingen bewust gemaakt 

worden van de waarde van hun culturele identiteit en tradities. 

 Er worden regelmatig toneelstukken geoefend en opgevoerd voor ouders en ander publiek. De 

toneelstukken gaan altijd over een taboe of sociaal vraagstuk zoals HIV preventie en omgang 

met AIDS patiënten, de gevolgen van onveilig vrijen en tienerzwangerschappen, het belang 

van onderwijs, m.n. aan meisjes, mensenrechten met speciale aandacht voor de rechten van 

vrouwen en kinderen, gevaren van vrouwenbesnijdenis, etc. 

 In december moesten de leerlingen een kerstactiviteit bedenken in het kader van verantwoord 

burgerschap. In samenwerking met het ziekenhuis van Ouahigouya hebben leerlingen van 18 

jaar en ouder bloed gedoneerd voor patiënten in het ziekenhuis. 

 Jaarlijks wordt er een schoolfeest gehouden, georganiseerd door de leerlingenraad. Dit jaar 

organiseerde de leerlingenraad het feest tijdens ons bezoek aan Burkina. ’s Morgens waren er 

allerlei spelactiviteiten. Een paar leerlingen hadden traditionele gerechten gekookt die wij 

mochten proeven. Onze kookdocent Inge deed er actief aan mee! ’s Middags was er een 

voetbaltoernooi met teams uit de verschillende klassen en een lerarenteam. Het feest werd 

afgesloten met de opvoering van traditionele dansen door de leerlingen. 

 

 
Schoolfeest op Zoodo 

 
Leerlingen van Zoodo in traditionele kleding 

 

 
Afsluiting van het schooljaar op de basisschool 

 

 
Leerlingen van 18 jaar en ouder doneren bloed voor 

de patiënten in het ziekenhuis van Ouahigouya 
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De leerlingenraad bijeen in de docentenkamer om de 

organisatie van de schoolactiviteiten te bespreken 
 

 
Toneelstuk voor ouders om taboes te doorbreken 

 
Sportactiviteiten op Zoodo 

 

 
Schooldirecteur Belba na afloop van een 

voetbalwedstrijd tussen een lerarenteam en een 
leerlingenteam. 

 

 
Kookdocent Inge keurt de traditionele gerechten 

 
Marit wordt uitgenodigd voor een traditionele dans 

 

4.8 De watertoren 

De watertoren, gebouwd in de derde fase om over voldoende water te kunnen beschikken tijdens 

de bouw van het college, blijkt ook nu weer van grote waarde. Zonder watertoren had de 

mediatheek niet gebouwd kunnen worden. Door de droogte van dit jaar zijn alle bouwactiviteiten in 

de regio stil komen te liggen door gebrek aan water. Omdat Zoodo over een autonoom 

waterleidingsysteem beschikt, kon er toch gebouwd worden. 
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Ook de leerlingen kunnen de hele dag door voldoende schoon water drinken. Op het terrein zijn 6 

watertappunten voor de leerlingen plus de twee watertanks uit de truck van Fietsen voor Burkina. 

Deze worden ’s nachts gevuld om overdag voldoende drinkwater en water voor de bouw te hebben. 

Op dit moment is de watervoorziening op Zoodo nog het enige punt waar de wijkbewoners water 

kunnen halen. De gemeentelijke waterleiding werkt niet meer en putten in de omgeving zijn 

drooggevallen door de grote watersnood die op dit moment heerst in de Sahel. Ook de leerlingen 

nemen ’s avonds jerrycans met water mee naar huis. 

Uit solidariteit met de wijkbewoners staat DSF toe dat er water getapt wordt op het schoolterrein. 

Maar dit geeft wel problemen: het is zeer onrustig op het schoolterrein en dit verstoort de lessen. 

Ook draait de elektrische waterpomp overuren. De elektriciteitsrekening vliegt omhoog en het 

risico dat de pomp het begeeft is groot. DSF is niet in staat om de smeekbeden van de 

omwonenden te weerstaan… 

 

 
De watertoren is van onschatbare waarde 

 
De leerlingen kunnen de hele dag door schoon water 

drinken 
 

 
Een van de twee watertanks uit de truck van Fietsen 
voor Burkina. De andere staat bij de schoolkantine 

 
Dank zij de watertoren kan de bouw van de 

mediatheek doorgaan 
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5 Financiële verantwoording en resultaten 

5.1 Resultaten uit de voorgaande fasen 

 

2006 Fase 0 

 Verwerving van een terrein van 23.833 m2 aan de rand van de 

provinciehoofdstad Ouahigouya, beschikbaar gesteld door gemeente. 

Grondwaarde 23.833 m2 x 6.500 = 154.914.500 Fr CFA  

€ 236.166 

2007 Fase 1 

 Bouw en inrichting schoolgebouw basiseducatie, 5 latrines 

 Omheining en bewakerswoning 

 Start basisonderwijs en tweedekans avondonderwijs 

 Start trainingen leraren, vormingsleiders en oudercomités; 

 Autorisatie om basisonderwijs en voortgezet onderwijs te verzorgen; 

 Aansluiting elektriciteitsnet. 

€ 184.275 

2008 Fase 2 

 Twee beroepsopleidingen: modevakschool en tweewielertechniek 

 Tweede bewakerswoning, 4 latrines en handwaterpomp 

 Leermiddelen en sportmateriaal 

€ 127.098 

2009 Fase 3 

 Schoolgebouw voortgezet onderwijs, 6 latrines 

 Watertoren en waterleiding 

 Fietsenstallingen 

 Schoolmeubilair, leermiddelen, gereedschap 

€ 185.680 

 

 
Het tweede leerjaar van het college. 
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5.2 Begroting, kosten en resultaten vierde fase 

Planning Subtotaal 

begroting 

Begroting 

per 

project 

Subtotaal 

kosten 

Kosten 

per 

project 

Uitvoering en resultaat Financiering 

Schoolkantine: 

 Bouw 

 Inrichting en eerste voorraad 

 Opleiding, transport en organisatie DSF 

 

€ 9.299 

€ 7.013 

€ 2.688 

€ 19.000  

€ 10.987 

€ 6.289 

€ 2.053 

€ 19.329  Schoolkantine gebouwd, ingericht en 

voorraad gekocht 

 Moeders getraind voor koken van 

maaltijden 

 Aangesloten op eigen 

watervoorzieningsysteem 

 HALE kerken 

 Cordaid / Vastenactie 

 Fietsen voor Burkina 

Schoolmaaltijden: 

 500 leerlingen in schooljaar 2010-2011 

 650 leerlingen in schooljaar 2011-2012 

 

€ 13.500 

€ 19.000 

€ 32.500  

€ 13.522 

€ 19.259 

€ 32.781  Dagelijkse maaltijden voor 465 leerlingen in 

2010-2011 

 Dagelijkse maaltijden voor 645 leerlingen in 

2011-2012 

 Turing Foundation 

Opleiding lassen en metaalbewerking: 

 Bouw praktijklokaal 

 Aankoop inventaris, machines en 

gereedschappen 

 Opleiding, transport en organisatie DSF, 

inclusief salaris lasinstructeur 

 

€ 10.000 

€ 20.711 

 

€ 10.701 

€ 41.412  

€ 5.712 

€ 20.526 

 

€ 7.743 

€ 33.980  Praktijklokaal klaar en ingericht 

 Lasinstructeur aangesteld 

 Garantstelling voor het salaris van de 

lasinstructeur 

 Opleiding gestart in oktober 2011 met 18 

leerlingen 

 Students for Students 

 Fietsen voor Burkina 

 Impulsis 

Schooladministratie: 

 Bouw 

 Inrichting kantoren en vergaderruimte 

 Opleiding, transport en organisatie DSF 

 € 42.701  

€ 35.791 

€ 762 

€ 3.843 

€ 40.396  Gebouw klaar, ingericht en in gebruik 

genomen 

 Aangesloten op eigen 

watervoorzieningsysteem 

 Fietsen voor Burkina 

Schoolverpleegpost: 

 Bouw 

 Inrichting en medische koffer 

 Opleiding, transport en organisatie DSF 

 

€ 14.940 

€ 8.582 

€ 991 

€ 24.513  

€ 20.020 

€ 1.564 

€ 2.206 

€ 23.790  Gebouw klaar, ingericht en in gebruik 

genomen 

 Verpleegkundige wekelijks aanwezig 

 Alle leerlingen medisch onderzocht 

 Apotheek moet nog ingericht worden en 

medicijnvoorraad gekocht worden 

 Aangesloten op eigen 

watervoorzieningsysteem 

 Stichting Castricum 

helpt Muttathara 

 Fietsen voor Burkina 

 Impulsis 
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Planning Subtotaal 

begroting 

Begroting 

per 

project 

Subtotaal 

kosten 

Kosten 

per 

project 

Uitvoering en resultaat Financiering 

Douches, latrines (zie mediatheek) € 9.452  0 0  Drie toiletblokkenblokken met totaal 15 

latrines worden door bemiddeling van de 

gemeente Ouahigouya door ONEA 

aangelegd 

 ONEA / Gemeente 

Ouahigouya 

Gebouw mediatheek (herziene versie) 

 Bouw computerlokaal 

 Bouw bibliotheek 

 Niet gebruikt bedrag van latrines 

 Later toegevoegd voor trainingslokalen 

 

€ 17.989 

€ 23.500 

€ 9.452 

€ 36.024 

€ 86.965  € 92.784  Gebouw opnieuw laten ontwerpen en laten 

bouwen onder deskundig toezicht 

 Gebouw van twee etages bijna klaar 

 Benedenetage met computerlokaal en 

bibliotheek klaar en in gebruik genomen 

 Trainingslokalen op verdieping moeten nog 

afgewerkt worden 

 Aangesloten op eigen 

watervoorzieningsysteem 

 Fietsen voor Burkina 

 Impulsis 

 Donateurs WOL 

 KICI 

 MRC Holland 

 Stichting Castricum 

helpt Muttathara 

Inrichting computerlokaal: 

 Apparatuur en aansluiting 

 Meubilair en overige benodigdheden 

 Training docenten ICT 

 Transport en organisatie DSF 

 

€ 21.559 

€ 6.383 

€ 5.580 

€ 1.753 

€ 35.275  

€ 25.732 

€ 1.886 

€ 1.143 

€ 3.174 

€ 31.936  Schooljaar 2010-2011 is een klaslokaal 

tijdelijk ingericht als computerlokaal 

 Februari 2012 is het echte computerlokaal in 

gebruik genomen en ingericht 

 26 computers, 2 laptops, 1 beamer, 2 

printers en 1 fotokopieerapparaat plus 

aansluitingsapparatuur 

 Al het personeel van Zoodo en DSF is 

getraind in het gebruik van Word, Excel, 

PPT en internet 

 Twee vaste medewerkers van DSF worden 

opgeleid tot systeembeheerder en ICT 

instructeur. 

 Marthe van Rijswijck 

Foundation 

 Fietsen voor Burkina 

 Impulsis 

 Donateurs WOL 

Inrichting bibliotheek: 

 Meubilair 

 Boeken en leermiddelen 

 Transportmiddelen ambulante 

bibliotheek 

 Opleiding, transport en organisatie DSF 

 

€ 5.600 

€ 11.300 

€ 16.900  

€ 2.967 

€ 8.403 

 

 

€ 1.521 

€ 12.890  Bibliotheek klaar en ingericht 

 Ruim 2500 schoolboeken, romans en 

naslagwerken gekocht. 

 1400 boeken ontvangen van Read to Grow, 

400 meegenomen naar BF, 1000 wachten op 

transport 

 Dr. Hofstee Stichting 

 KICI 

 Impulsis 

 Fietsen voor Burkina 
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Planning Subtotaal 

begroting 

Begroting 

per 

project 

Subtotaal 

kosten 

Kosten 

per 

project 

Uitvoering en resultaat Financiering 

Schoolmeubilair 

 Schoolmeubilair voor 4 klassen van het 

college 

 

€ 10.000 

 

€ 10.000  

€ 9.600 

 

€ 9.600 

 120 tweepersoons schoolbanken 

 4 kasten 

 10 bureaus en stoelen 

 10 vergadertafels en 20 stoelen 

 14 prikborden 

 Fietsen voor Burkina 

Deskundigheidsbevordering: 

 opleiding en training leraren 

 promotie van het complex 

 

€ 10.000 

 

€ 10.000 

€ 7.867 € 7.867  Zie 3.8 Training en 

deskundigheidsbevordering 

 Impulsis 

 Donateurs WOL 

Onvoorzien: 

 aanvulling inventaris modevakschool 

 aanstelling nieuwe naai instructrice 

   

€ 1.480 

€ 459 

€ 1.939  Aanstelling en ondersteuning nieuwe naai 

instructrice 

 10 nieuwe naaimachines en hulpmiddelen 

 Fietsen voor Burkina 

 Donateurs WOL 

De eerdere begroting was geschat op € 261.041. In 

2011 is de begroting herzien met toevoeging van € 

19.000 voor de schoolmaaltijden 2011-2012, € 35.024 

voor de trainingslokalen op de mediatheek, € 3.201 

voor het salaris van de lasinstructeur. Totaal: 

€ 319.266  € 307.292 Het resterende bedrag is gereserveerd voor: 

 Aankoop van medicijnen en instrumenten voor de schoolverpleegpost 

 Afwerking van de bouw van de mediatheek en trainingslokalen 

 Aankoop van inventaris voor de trainingslokalen 

 Opleiding 2 systeembeheerders / ICT instructeurs 

 Schoolboeken voor het hoogste leerjaar van het lyceum 

 Salaris lasinstructeur voor de laatste maanden schooljaar 
 

 
Leerlingen tweewielertechniek met hun lerares 

 
Patroontekenen met via internet bestelde “French 

curves” 

 
Nieuwe naaimachines voor de modevakschool 
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5.3 Toelichting op de financiële verantwoording 

De verantwoording heeft betrekking op de financiële situatie op 2 april 2012. Een gedetailleerde 

financiële verantwoording is beschikbaar voor onze grote donateurs en subsidieverstrekkers. 

De bedragen per onderdeel zijn niet helemaal exact. Voor projectonderdelen die gelijktijdig zijn 

gebouwd, zijn materialen gelijktijdig besteld en op een factuur gezet. Hierdoor lijkt de bouw van 

het ene projectonderdeel duurder dan voor het andere. 

 

De internationale financiële crisis is ook in Burkina te merken. Vooral het laatste jaar zijn de prijzen 

voor bouwmaterialen als cement en ijzer enorm gestegen. Hierdoor is de bouw van de mediatheek 

een stuk duurder geworden dan was begroot. 

 

In deze beginjaren van onderwijscomplex Zoodo moet DSF de school runnen zonder 

overheidssteun. Inkomsten moeten komen uit schoolgeld van leerlingen en dienstverlening, 

bijvoorbeeld door verhuur van de truck of lokalen. Dit alles verkeert nog in een aanloopfase. Ook 

zitten er leerlingen op school van wie de ouders niet of deels het schoolgeld kunnen betalen. Om 

de school draaiende te houden heeft WOL toestemming verleend om maximaal 5% van ieder 

begroot projectonderdeel (met uitzondering van de schoolmaaltijden) te gebruiken als 

ondersteuning van de bedrijfsvoering van het complex. Over de twee schooljaren van deze fase 

hebben we het bedrag vastgesteld op 14.178 euro. 

 

Bij de uitvoering van het project maken we gebruik van het kantoor, het personeel en de vervoer- 

en communicatiemiddelen van DSF. De instandhouding van deze dienstverlening en faciliteiten 

kosten geld. Voorheen rekende DSF deze kosten nauwelijks mee omdat ze uit de algemene 

middelen kwamen die gefinancierd werden door de programma’s van ICCO. Door de bezuinigingen 

op ontwikkelingssamenwerking en daardoor ook op het budget van DSF, is DSF genoodzaakt om 

deze overheadkosten in rekening te brengen. Deze kosten hebben we opgeteld en verdeeld onder 

de diverse projectonderdelen. Gemiddeld gaat het om 4 % van het begrote bedrag van een 

projectonderdeel. Het betreffen kosten als bijdrage aan onderhoud van kantoor, 

communicatiemiddelen en vervoermiddelen van DSF, dienstreizen in het kader van de 

samenwerking WOL – DSF, benzinebonnen voor medewerkers, telefoonkaarten, bankkosten, 

netwerkactiviteiten, administratieve en bestuurlijke ondersteuning van het onderwijscomplex en de 

uitvoering van het project, onvoorziene kosten zoals herstel van stormschade, accountantkosten en 

externe financiële controles. In totaal gaat het om een bedrag van 12.771 euro over twee jaar. 

De kosten van ondersteuning van het complex en overheadkosten van DSF komen op nog geen 

8,5% van het totaal begrote bedrag voor de hele vierde fase. 

Omdat we deze verdeling pas aan het einde van deze fase hebben gemaakt, kan het zijn dat de 

eindbedragen van deelprojecten enigszins afwijken van eerdere tussenrapportages of 

deelrapportages die naar de afzonderlijke donoren zijn gestuurd. 

 
Coördinator Salif Sodre in zijn kantoor 

 
Secretaresse Bintou verzorgt veel administratief werk 

voor de projecten van WOL en DSF 
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5.4 Fondsenwerving 

Dit alles konden wij realiseren dank zij de steun van velen. In 2010 en 2011 is in totaal ruim 

320.000 euro voor de vierde fase opgehaald. Een enorm bedrag! We danken onze donateurs en 

subsidieverstrekkers hiervoor heel hartelijk. Dank zij u allen kan onderwijscomplex Zoodo een 

belangrijke rol spelen in het onderwijs- en ontwikkelingsproces in de provincie Yatenga. De 

fondsenwerving en bijbehorende activiteiten in Nederland zijn beschreven in de tussenrapportage 

van april 2011. 

 

Grote donaties hebben wij ontvangen van: 

 Impulsis / Edukans 2010 € 79.750 

 Fietsen voor Burkina 2010 en 2011 € 108.600 

 HALE kerken / Cordaid Vastenactie 2010 € 14.605 

 NCDO eindafrekening derde fase 2010 € 4.823 

 Marthe van Rijswijck Foundation (computerlokaal) 2010 € 7.000 

 Students for Students (beroepsonderwijs) € 12.896 

 Stichting Castricum helpt Muttathara 2010 (schoolverpleegpost) € 8.000 

 Turing Foundation (schoolmaaltijden 2010-2011) € 13.500 

 Dr. Hofstee Stichting (bibliotheek) € 5.000 

 Stichting Albert Asjes € 1.000 

 Wereldwinkel Castricum 2010 en 2011 € 1.750 

 Bedrijvenproject St. Maartenschool / Rabobank 2010 € 1.325 

 Overige donaties en giften 2010 € 5.001 

 KICI 2011 (bibliotheek) € 5.000 

 Turing Foundation schoolmaaltijden 2011-2012 € 18.000 

 MRC Holland 2011 (trainingslokalen) € 25.000 

 Stichting Castricum helpt Muttathara 2011 (trainingslokalen) € 4.300 

 Overige donaties en giften 2011 € 5.702 

Totaal ontvangen voor 4e fase in 2010 en 2011 € 321.252 

 

5.5 Overboekingen naar BF, uitgaven in NL en tegoeden 

Tussen augustus 2010 en maart 2012 is in totaal 302.605 euro overgemaakt naar DSF. Hiervan is 

14.605 euro direct overgemaakt naar DSF door Cordaid / Vastenactie. 

WOL heeft in Nederland apparatuur voor de lasopleiding gekocht en per container naar Burkina 

gestuurd. Ook een aantal boeken en benodigdheden voor de naaischool heeft WOL via internet 

besteld, betaald en naar Burkina laten sturen. Deze uitgaven in Nederland kwamen op 15.907 

euro. 

Van de Turing Foundation hebben we nog een bedrag tegoed van 1.000 euro dat we zullen 

ontvangen na goedkeuring van de rapportage over de schoolmaaltijden 2011-2012. 

Het bedrag wat nog over is van de inzameling voor deze fase plus het tegoed van de Turing 

Foundation is gebruikt / zal gebruikt worden voor de kosten die WOL in Nederland maakt voor de 

uitvoering van het project. Dit betreffen voornamelijk bankkosten (10 x € 35) en 

accountantskosten (2 x ± € 2.200). Mogelijk kunnen we ook nog een verzoek krijgen voor de 

bestelling van boeken (verplichte romans / literatuur voor de examenklassen) via internet. 

 

6 Sterke, zwakke en knelpunten 

Vergeleken met andere scholen in de regio Noord is onderwijscomplex Zoodo een school met goede 

voorzieningen. Het complex voldoet aan alle eisen die het ministerie van onderwijs stelt aan 

particuliere scholen om in aanmerking te komen voor subsidie. Echter, het budget van de overheid 

is zeer beperkt. Schooljaar 2011-2012 heeft geen enkele particuliere school overheidssteun 
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gekregen. De overheid heeft het budget gebruikt om de schade te herstellen die door de 

scholierenrellen van februari 2011 ontstaan waren. Mede hierdoor heeft WOL ingestemd om het 

complex in deze vierde fase te ondersteunen in de bedrijfsvoering. 

DSF lobbyt, samen met andere organisaties, voor betere besteding van het overheidsbudget voor 

onderwijs. Veel toezeggingen aan scholen worden niet uitgevoerd en geleverde diensten en 

middelen zijn van slechte kwaliteit. Er komen steeds meer burgerbewegingen die de overheid 

aanspreken op hun verantwoordelijkheden. DSF is een van die bewegingen. DSF protesteert niet 

alleen, maar adviseert ook en zoekt samen met de verantwoordelijke autoriteiten naar 

oplossingen. Heel vaak blijkt het een kwestie te zijn van onmacht en niet van onwil.  

 

De bedrijfsvoering van het onderwijscomplex gaat steeds beter. De meeste leerlingen betalen het 

schoolgeld. Men komt uit met het beoogde budget, inclusief het bedrag voor ondersteuning door 

WOL. De truck is een belangrijk bron van inkomsten voor de school. DSF zou wel graag willen dat 

er meer kinderen uit kansarme gezinnen naar het voortgezet onderwijs kunnen. Voor hen is de 

barrière van het schoolgeld en het uniform te hoog. Om kansarme kinderen een kans te geven èn 

om verzekerd te zijn van het betalen van schoolgeld hebben we met DSF afgesproken dat de 

leerlingen uit het scholieren adoptieproject (een programma van WOL en DSF om kansarme 

kinderen voortgezet onderwijs te laten volgen) zo veel mogelijk onderwijs op Zoodo volgen. 

Schooljaar 2011-2012 hebben we 52 jongeren in dit project, waarvan er 40 op Zoodo zitten. 

 

 
Leerlingen uit het scholieren adoptieproject krijgen 

een lamp om ’s avonds huiswerk te maken 

 
Veel kansarme leerlingen wonen in wijken zonder 

elektriciteit 

 

De ondersteuning door WOL wordt afgebouwd. Zoals het er nu naar uit ziet, is dat mogelijk. Punt 

van aandacht blijft wel de reserveringen voor groot onderhoud aan de school. 

Het financiële overzicht van de bedrijfsvoering is beschikbaar voor onze grote 

medefinancieringpartners. 

 

Het gebrek aan schoolboeken en lesmateriaal is een groot knelpunt. Ook hierin blijft de overheid in 

gebreke. Zij is ervoor verantwoordelijk om voldoende boeken en leermiddelen op de markt te 

brengen, maar doet dit onvoldoende. Zelfs als een school geld heeft, zoals Zoodo, is er niet aan 

voldoende boeken te komen. 

Voor het beroepsonderwijs is al helemaal geen schoolboek te krijgen. De instructeurs werken met 

kopieën van kopieën die een buitenlandse organisatie ooit eens heeft gemaakt om 

beroepsonderwijs op te zetten in Franstalig West Afrika. 

Wij hopen dat de computers een hulpmiddel zullen zijn om zelf lesmateriaal te vervaardigen. 

Tijdens ons bezoek in februari 2012 hadden we allerlei voorbeelden meegenomen en lesmateriaal, 

lesprogramma’s, naslagwerken en educatieve Franstalige filmpjes op USB sticks gezet. De leraren 

waren hier ontzettend blij mee! 
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Met een meegebracht lamineerapparaat laat Inge zien 

hoe je rekenkaartjes kan maken voor duurzaam 
gebruik 

 
Berdien laat zien hoe met een zelfgemaakte klok de 

leerlingen in het Engels leren klokkijken 

 

De overvolle klassen op het college, en als gevolg daarvan het grote aantal zittenblijvers en 

uitvallers, blijven een probleem. Er zijn nog steeds veel te weinig plaatsen in het voortgezet 

onderwijs voor alle kinderen die van de basisschool afkomen. Dank zij alle faciliteiten, de steun van 

WOL en DSF en een gemotiveerd lerarenteam scoort de school boven het gemiddelde in 

vergelijking met regionale en nationale resultaten. 

 

Voortgezet onderwijs aan meisjes is nog steeds problematisch. Op het platteland is spreken over 

seksualiteit een groot taboe. Als meiden uit een dorp in de stad naar school gaan is het risico op 

een ongewenste zwangerschap zeer groot. In 2010 heeft DSF, in opdracht van ICCO, in de regio 

Noord onderzoek gedaan naar tienerzwangerschappen onder meisjes in het voortgezet onderwijs. 

Hieruit bleek dat 12,5% van de meisjes de schoolbanken voortijdig verlaten omdat ze zwanger 

raken. (Zie: http://www.le-nord.info/spip.php?article6) Om die reden willen veel ouders op het 

platteland niet dat hun dochter naar de stad gaat om onderwijs te volgen. Op de meeste scholen 

worden meisjes weggestuurd als ze zwanger raken. Op ons aandringen mogen zwangere meiden 

en tienermoeders op Zoodo blijven en worden zo veel mogelijk ondersteund. Als het niet lukt op 

het college kunnen ze naar de modevakschool. 

 

 
Op de modevakschool zitten verscheidene leerlingen 

met een baby 

 
Schoolboeken in het beroepsonderwijs zijn kopieën 

van kopieën… 

 

Dank zij alle publiciteit en voorlichtingscampagnes van DSF begint de bestaande beeldvorming 

rond lager beroepsonderwijs te veranderen. Het wordt steeds bekender en ook het lokale 

bedrijfsleven begint de voordelen te zien. De samenwerking en professionalisering van het 

plaatselijke bedrijfsleven begint op gang te komen. 

http://www.le-nord.info/spip.php?article6
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Onderwijscomplex Zoodo staat in een nieuwe wijk van Ouahigouya. Toen wij in 2006 de eerste 

steen legden, was het nog helemaal kaal en onontgonnen. Nog steeds is het terrein niet 

verstedelijkt. Het complex en de omliggende woonwijk hebben veel last van ongedierte als 

termieten en knaagdieren die veel schade veroorzaken aan de gebouwen en inventaris. Vooral de 

houten plafondplaten worden aangetast. De bestrijding is moeizaam.  

 

7 Conclusie, dankbetuiging en voortzetting 

Onderwijscomplex Zoodo vervult een belangrijke rol in het onderwijs- en ontwikkelingsproces in de 

provincie Yatenga en regio Noord van Burkina Faso. Het complex is bekend bij de provinciale, 

regionale en nationale onderwijsautoriteiten en ministeries en wordt door hen zeer gewaardeerd. 

Het complex is bekend onder de bevolking. Leerlingen komen uit de hele regio. De school is goed 

gefaciliteerd en de resultaten liggen boven het regionale en landelijke gemiddelde. 

 

In deze vierde fase hebben wij ontzettend veel kunnen doen. We gaan nog even wat puntjes op de 

i zetten en dan over naar de volgende fase. Prioriteit heeft de bouw van een grote loods bij de 

techniekopleidingen voor lassen en metaalbewerking en tweewielertechniek. De huidige 

praktijklokalen zijn te klein, zeker als er volgend jaar een nieuwe eerstejaars groep start voor 

lassen en metaalbewerking. In de loods willen we grote machines plaatsen die ook door het lokale 

bedrijfsleven gebruik kunnen worden. Hiermee wordt de band versterkt met het bedrijfsleven en 

verwerft de school inkomsten.  

 

Het college bestaat alleen uit theorielokalen. Praktijkonderwijs en het doen van proefjes en 

onderzoekjes bij de vakken natuur- en scheikunde en biologie is niet mogelijk. Wij hopen samen 

met het Jac. P. Thijsse College in Castricum een praktijklokaal voor deze vakken te bouwen en in 

te richten. 

 

Door de professionalisering van het onderwijs, waarin DSF een belangrijke rol speelt, wordt men 

zich steeds meer bewust van het belang van vroegkinderlijke ontwikkeling en 

ontwikkelingstimulering. Het is dan ook een grote wens van DSF om een kleuterafdeling op te 

richten op het complex. Ook hiermee kunnen zij een voorbeeldfunctie vervullen. Nu gaat in het 

hele land slechts 2% van de jonge kinderen naar de kleuterschool. 

 

Namens DSF en het team van Zoodo willen we iedereen bedanken die zijn of haar bijdrage heeft 

geleverd aan de realisatie van Onderwijscomplex Zoodo. Heel hartelijk dank voor jullie steun!  

 

 

Limmen, april 2012 

 

 

Namens Stichting WOL 

 

 

 

Yvonne Zomerdijk-Vermeer 

Voorzitter 
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8 Bijlage 

8.1 Lijst van grote donoren en financieringspartners 

Onderstaande bedrijven, organisaties of stichtingen hebben vanaf 2006 duizend euro of meer 

bijgedragen aan de realisatie van het onderwijscomplex. Mocht uw naam niet op de lijst staan, dan 

bij voorbaat excuus. Laat ons even weten of u uw naam vermeldt wilt zien op de lijst. 

 

 Anonieme particulieren fondsen 

 Bedrijvenproject St. Maartenschool / Rabobank, Limmen 

 Cordaid / Vastenactie, Den Haag 

 Cornelius parochie, Limmen 

 Diakonie Protestantse Gemeente Limmen 

 Donateurs van WOL 

 Dr. Hofstee Stichting, Alkmaar 

 Driessen Vastgoed, Limmen 

 Equipe Coiffures, Limmen 

 Genootschap Limbon, Limmen 

 Henselmans Holding, Limmen 

 Horizon College, afdeling Welzijn, Hoorn 

 Impulsis / Edukans, Utrecht 

 Jac. P. Thijsse College, Castricum 

 Katholieke Stichting Jongerenbelangen, Den Haag 

 Kerken van de HALE-regio 

 KICI Kledinginzameling, Den Haag 

 Linxx, Utrecht 

 Marthe van Rijswijck Foundation, Oldeberkoop 

 MRC-Holland Foundation, Amsterdam 

 NCDO, Amsterdam 

 Paul Tensen Stichting, Bussum 

 Rode Kruis, Castricum 

 Rotary Club Castricum, Akersloot, Limmen 

 Stichting Albert Asjes, Castricum 

 Stichting Alle Beetjes, Amsterdam 

 Stichting Castricum helpt Muttathara, Castricum 

 Stichting Fietsen voor Burkina, Limmen 

 Stichting Gered Gereedschap, Amsterdam 

 Stichting Keer op Keer, Heiloo 

 Stichting Optimix, Amsterdam 

 Stichting Read to Grow,  

 Stichting Zonnige Jeugd, Haarlem 

 Students for Students, Nijmegen 

 Turing Foundation, Amsterdam 

 Uilenburchtschool, Grootebroek 

 Van Straaten Educatief, Amsterdam 

 Wereldwinkel, Castricum 

 

 



 

 

ZIJ MAAKTEN DE VIERDE FASE VAN 

ONDERWIJSCOMPLEX ZOODO MOGELIJK: 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

EN AL ONZE OVERIGE SPONSORS EN DONATEURS. 

 

HEEL HARTELIJK DANK VOOR UW STEUN! 


