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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 

6. Website: www.stichtingwol.com  

7. Gegevens contactpersoon: Yvonne Zomerdijk-Vermeer (voorzitter) 
Tel: 072 5052680 
E-mail: yvonnezomerdijk@quicknet.nl  

8. Bankgegevens: Bankrekeningnummer 96.97.79.267 
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. Samenvatting project: Eerste fase van de realisatie van een onderwijscomplex 
en kenniscentrum voor de ontwikkeling en 
kwaliteitsverbetering van basiseducatie en 
vervolgonderwijs voor plattelandsjongeren in Yatenga, 
Burkina Faso. 
In deze eerste fase is gerealiseerd: Bouw en inrichting 
van het eerste schoolgebouw, bouw latrines, een muur 
om het terrein en een bewakerswoning.  

15. Verslagperiode: September 2006 – december 2007 
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2 Voorgeschiedenis en globaal verloop 

2.1 Aanleiding 
De lokale onderwijs- en ontwikkelingsorganisatie Développement Sans Frontière (DSF) voert al 
jaren succesvol projecten en programma’s uit om het onderwijs in de regio Noord van Burkina Faso 
te bevorderen. Vanuit Nederland wordt DSF hierbij ondersteund door ICCO, Stichting 
Kinderpostzegels en Stichting WOL. De programma’s hebben geleid tot een enorme toename van 
het aantal schoolgaande kinderen, afname van doublures en voortijdige schooluitval, tweede 
kansmogelijkheden voor schooluitvallers, alfabetisering van volwassenen en vergroting van de 
deskundigheid van de onderijzers. DSF is er in geslaagd om onderwijzers weer gemotiveerd te 
krijgen voor hun vak. Onder de analfabete en onwetende bevolking van het platteland van de 
provincie Yatenga hebben zij een emancipatieproces op gang weten te brengen waardoor 
dorpelingen zich hebben opengesteld voor basisonderwijs en alfabetisering. 
Maar om deze basisvaardigheden werkelijk in te kunnen zetten in de strijd tegen de armoede, 
moeten ze verder ontwikkeld worden. Er is echter te weinig onderwijs dat aansluit bij de behoeften 
op het platteland. Beroepsonderwijs gericht op de lokale mogelijkheden is afwezig en het reguliere 
voortgezet onderwijs in de stad sluit niet aan bij de leefwereld van de dorpskinderen. De streek 
kan zonder gerichte opleidingen niet tot bloei komen. De motivatie om kinderen naar het 
basisonderwijs te sturen zakt af als men niets met het onderwijs kan doen. Meisjes naar de stad 
sturen voor vervolgonderwijs is riskant en gebeurt al helemaal weinig.  
DSF wil daarom in Ouahigouya een experimentele school annex kenniscentrum opzetten om de 
ontwikkeling van beroepsonderwijs in de regio mogelijk te maken, de kwaliteit van het onderwijs te 
verbeteren en de basiseducatie en het voortgezet onderwijs beter op elkaar af te stemmen. Het 
onderwijs moet zo toegankelijker worden voor de plattelandsjeugd en beter aansluiten bij de 
ontwikkelingsbehoeften van de dorpsgemeenschappen. 

2.2 Aanpassingen in financiering en looptijd 
In 2006 was het vrijwel zeker dat DSF deel zou gaan uitmaken van een groot onderwijsprogramma 
om in West Afrika beroepsonderwijs te ontwikkelen. DSF had hiervoor al een aantal jaren de 
toezegging op een groot stuk grond van 23.833 m², beschikbaar gesteld door de gemeente 
Ouahigouya. Doordat de onderhandelingen traag verliepen dreigde DSF de grond kwijt te raken als 
er niet in 2006 met de bouw begonnen werd. De WOL heeft hierop besloten het eerste 
schoolgebouw te financieren en kreeg hiervoor de steun van Impulsis, het loket voor ondersteuning 
van particuliere initiatieven bij ICCO. Impulsis heeft de helft van de begrote kosten gefinancierd. 
 
Door de samenwerking met de professionele ontwikkelingsorganisatie ICCO heeft DSF zich 
ontwikkeld tot een toonaangevende onderwijsorganisatie. Zo sterk zelfs dat ICCO begin 2007 
besloot dat de tijd rijp was om DSF een voortrekkersrol te laten spelen in het nationale 
onderwijshervormingsproces van Burkina Faso. Als medeoprichter van DSF is de WOL hier 
ontzettend trots op! Maar de financiering van alle onderwijsprogramma’s van ICCO komen uit 
dezelfde pot. Doordat ICCO nu besloot om de gelden breder in te zetten, met DSF in de hoofdrol, 
beperkte dit de mogelijkheden om bij te dragen aan het programma voor de ontwikkeling van het 
beroepsonderwijs van DSF. 
Het project van de realisatie van het onderwijscomplex was echter al gestart. De fondsenwerving 
van de WOL voor het eerste schoolgebouw verliep zeer voorspoedig. Ook had de WOL inmiddels 
een grote sponsor gevonden. De Turing Foundation gaat het project de komende 3 jaar met 
150.000 euro steunen. De WOL besloot hierop de realisatie van het hele complex voor haar 
rekening te nemen. 
Om het project voor de WOL uitvoerbaar te maken en om zo snel mogelijk de gerealiseerde 
onderdelen in gebruik te kunnen nemen, zijn aanpassingen gemaakt in de volgorde van uitvoering 
en de tijdsplanning. Zo is de realisatie van een aantal faciliteiten bij de school (schoolkantine, 
fietsenstalling, sportterrein) doorgeschoven naar een later stadium. Prioriteit kreeg de beveiliging 
van de school zodat deze in oktober 2007 in gebruik genomen kon worden. Er moest een muur om 
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het terrein komen en een personeelswoning voor een bewaker. Ook moesten er latrines aangelegd 
worden. 
In plaats van de geplande 3 jaar heeft de WOL de looptijd van het totale project verlengd tot 7 jaar 
(2006-2013) en het project in verschillende fasen opgedeeld. 
 
Dit verslag gaat over de eerste fase. Oorspronkelijk betrof dit alleen de bouw en inrichting van een 
school met 6 theorielokalen. Dit was begroot op 116.500 Euro. Na de aanpassingen in de eerste 
fase kwamen de totale kosten op 185.000 Euro. Dit bedrag had de WOL in juli 2007 bij elkaar. 
 

3 Uitvoering in Burkina Faso 

3.1 Doelen 

3.1.1 Lange termijn doelen 

1. Het verbeteren van de werkgelegenheid voor jongeren op het platteland. 
2. Het voorkomen dat jongeren, m.n. jongens, uit hun dorp wegtrekken. 
3. Gelijkwaardige kansen voor jongens en meisjes in het voortgezet onderwijs 
4. Het verbeteren van de economische ontwikkeling op het platteland. 

3.1.2 Projectdoel 

Voor het hele project: 
 Het bestrijden van het terugkerend analfabetisme en het uitbreiden van 

scholingsmogelijkheden voor jongeren van het platteland. 
Voor de eerste fase: 
 Realisatie en in gebruik name van een schoolgebouw met 6 klassen. 

3.2 Doelgroep 
Door de omvang en complexiteit van het project is de doelgroep divers. Onderstaande groepen 
vormen samen de doelgroep van het hele project: 
 Kinderen uit de directe omgeving van de school die basisonderwijs volgen; 
 Oudere kinderen en jongeren uit de regio die een tweede kans krijgen om hun 

basisschooldiploma te halen; 
 Jongeren die een basisschooldiploma gehaald hebben, maar niet het niveau hebben om 

toegelaten te worden tot het reguliere college of lyceum; 
 Scholieren uit de regio die voortgezet onderwijs in het centrum komen volgen; 
 Dorpskinderen die op andere scholen in de stad voortgezet onderwijs volgen maar 

studiebegeleiding en ondersteuning in de Franse taal nodig hebben; 
 Meisjes: ouders en leraren worden getraind in hoe ze gelijke kansen tussen jongens en meisjes 

kunnen waarborgen; 
 Leden van ouderraden (zowel raden van vaders als moeders) van de dorpsscholen die in het 

centrum een training volgen; 
 Onderwijzers van dorpsscholen die in het centrum bijgeschoold worden; 
 Vormingsleiders die getraind worden in het geven van alfabetiseringscursussen, taalcursussen 

Frans en beroepscursussen in de dorpen; 
 (Toekomstige) docenten die opgeleid worden om aan de beroepsopleidingen les te geven; 
 Ondernemers uit de regio die stageplaatsen aanbieden. Zij zullen getraind worden om de 

jongeren van de beroepsopleidingen te begeleiden. Eventueel zullen deze praktijkbegeleiders 
eerst zelf gealfabetiseerd en bijgeschoold worden; 

 Dorpsscholen: kwaliteitsverbetering door getrainde ouderraden en beter opgeleide 
onderwijzers; 

 Gemeente Ouahigouya en provincie Yatenga: uitbreiding werkgelegenheid en economische 
ontwikkeling van stad en platteland; 

 Onderwijsautoriteiten: kwaliteitsverbetering van het onderwijs en uitbreiding van 
vervolgonderwijs. 
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3.3 Uitvoeringsverslag 
In 2006 zijn WOL en DSF begonnen met de eerste fase van de realisatie van het onderwijscomplex. 
Een terrein van 23.833 vierkante meter is door de gemeente Ouahigouya beschikbaar gesteld. De 
bouw van het complex is uitgevoerd door bouwtechnisch bureau BEST in Ouahigouya, onder 
supervisie van een bouwtechnisch adviseur en een bouwkundig ingenieur uit de hoofdstad. 
 
In november 2006 is begonnen met het bouwrijp maken van het terrein en het storten van de 
fundering voor het eerste schoolgebouw. Hierdoor kon Yvonne Zomerdijk op 18 december 2006, 
tijdens een bezoek van een delegatie van de WOL aan Burkina Faso, de eerste steen leggen voor 
het onderwijscomplex. 
 

November 2006: Bouwrijp maken van het terrein en 
storten van de fundering voor het eerste schoolgebouw 

Het benodigde water voor het maken van beton, 
cement en bouwstenen wordt met ezelskarren 

aangevoerd 
 

18 december 2007: Een delegatie van de WOL bezoekt 
het bouwterrein 

 

 
Yvonne Zomerdijk legt de eerste steen van de nieuwe 

school 

De planning was om al in september/oktober te beginnen met de bouw. Maar het bouwterrein had 
3 jaar braak gelegen. Omwonenden hadden in die tijd de grond in gebruik genomen en er pinda’s 
op verbouwd. Gezien het belang van de pindaoogst en de noodzaak van goede relaties met de 
toekomstige buurtbewoners van het onderwijscomplex besloot DSF te wachten met de bouw tot de 
oogst was binnengehaald. 
Daarna verliep de bouw voorspoedig. Een nadeel was wel het ontbreken van een eigen 
watervoorziening op het bouwterrein. Als oplossing had men gekozen voor de aanleg van een 
waterbassin, dat men met behulp van tonnen op ezelkarren vulde met water uit de openbare kraan 
van de wijk. Het was echter een jaar van droogte, zodat er in maart alleen nog ’s nachts water uit 
de kraan kwam en in mei … geen druppel meer! In maart kon er nog water worden gehaald uit een 
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stuwmeer op 6 km afstand. In april stond ook dat meer droog. Toen zat er niets anders op dan een 
vrachtwagen te huren en een watertank aan te schaffen om water te halen uit een stuwmeer op 30 
km afstand. 
De extra inspanningen voor de aanvoer van water hebben geleid tot enige vertraging in de bouw 
en daarmee tot extra kosten voor DSF vanwege contractuele verplichtingen aan de aannemer. 
Zonder pinda’s was het wellicht anders gelopen. Een Afrikaans geval van ‘force majeure’. 
 

Januari 2007: Een bouwtrap is gemaakt om op de 
verdieping te kunnen werken 

 

 
Het beton voor de vloer van de verdieping wordt 

gestort 

 
Mei 2007: het trappenhuis wordt gebouwd. 

 

 
De achterkant 

 
Juni 2007: De school is bijna klaar. 

 
De laatste hand wordt gelegd aan het schilderwerk 

 
In juli kwam de regen en konden de waterbassins weer gevuld worden. Men is begonnen met de 
bouw van de muur om het terrein, een bewakerswoning en de latrines.  
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Juli 2007: er is weer water. Het huisje voor de 

bewaker wordt gebouwd 
 

 
Er wordt hard gewerkt om de bouwstenen te maken 

voor de omheining van het terrein 

 
Salif Sodré, de coördinator van DSF, bij het gat voor 

de latrines 
 

 
Watertank 

Eind juli was Ditje van Genderen, bestuurslid van de WOL, op vakantie in Burkina Faso. Zij heeft 
samen met de burgemeester van Ouahigouya en de directeur van de basiseducatie in Yatenga de 
eerste stenen gelegd voor de muur. DSF had hier een grootse ceremonie voor georganiseerd die 
bijgewoond werd door de provinciale autoriteiten, afgevaardigden uit de dorpen en afgevaardigden 
van andere onderwijs- en ontwikkelingsorganisaties. Het nieuwe schoolgebouw kon door de gasten 
bezichtigd worden. Tijdens de ceremonie zijn 50 bomen om de school geplant. 

30 juli 2007: Ditje van Genderen legt een van de 
eerste stenen voor de muur 

Ditje overhandigt de ‘steen der kennis’ (een 
encyclopedie) aan Salif Sodré. 
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Het watertekort veranderde in augustus in een overvloed aan water. De bekistingen voor de 
fundering van de muur stoomden regelmatig vol modder. Ook het gat voor de latrines moest weer 
opnieuw gegraven worden. De boringen voor de waterpomp werden uitgesteld tot de tweede fase. 

 
September 2007: 711 meter muur is bijna gemetseld…. 

 
De bouw van de latrines liep vertraging op door de 

overvloedige regenval 
 

In september wordt de laatste hand gelegd aan de afwerking van het gebouw. De school is in frisse 
kleuren geverfd. Een bouwkundige heeft toegezien op de kwaliteit en de functionaliteit voor het 
gebruik. Tijdens de bouw zijn verschillende aanpassingen gemaakt om de veiligheid van de 
kinderen te garanderen. Zo was er bij de trap geen leuning gepland. Op advies van de 
bouwkundige is die er toch gekomen.  

 
De school is prachtig geworden. In de regentijd zijn 

bomen geplant. 
 

 
De achterkant van de school met de muur in aanbouw. 

 
De gang beneden 

 
De gang boven 
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De laatste hand 
wordt gelegd 
aan het 
trappenhuis 

 
Ieder lokaal is voorzien van elektriciteit. Er hangen 

ventilatoren en het plafond is geïsoleerd. 
 

De hele school is voorzien van elektrische leidingen en bedradingen in de muren. Doordat er licht is 
kunnen er ook ’s avonds cursussen gegeven worden. Een geïsoleerd plafond en ventilatoren zorgen 
er voor dat in de hete tijd de temperatuur in het gebouw acceptabel blijft. De klaslokalen zijn 
ingericht met 20 tweepersoonsschoolbanken, een bureau en stoel voor de leraar en een metalen 
kast. Het schoolhoofd beschikt over een kantoor met bureau, stoelen en archiefkast. 

 
In ieder lokaal is plaats voor 40 leerlingen. Er staat 
een metalen kast om het lesmateriaal op te bergen 

 

 
Het bureau van de leraar 

Op 1 oktober 2007 is de inschrijving begonnen. Voorafgaand hieraan had DSF een 
publiciteitscampagne met uitzendingen op de lokale radio en artikelen in de regionale krant.  

 
1 oktober 2007: de inschrijving voor de leerlingen van 

de school is geopend 

 
De directeur zit in zijn kantoor klaar om de leerlingen 

in te schrijven 
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3 oktober 2007: de leerlingen die zich vanmorgen 

kwamen inschrijven moesten even in de banken 
plaatsnemen voor de foto 

 
Oudere leerlingen, die voortijdig de basisschool 

hebben verlaten, gaan alsnog proberen hun diploma te 
halen. 

8 oktober is begonnen met 2 klassen: Een eerste klas 6-9 jarigen (CP1) met 19 leerlingen en een 
klas 12-15 jarigen (CM2) met 14 leerlingen die een tweede kans krijgen om alsnog hun 
basisschooldiploma te halen. 
Op 16 oktober 2007 is de school feestelijk geopend in het bijzijn van de Burgemeester van 
Ouahigouya en de Provinciale Directie voor de Basiseducatie in Yatenga. Ook vertegenwoordigers 
uit dorpen, waar DSF onderwijsprogramma’s heeft lopen, waren gekomen. 

 
16 oktober 2007: Feestelijke opening van de school 

met genodigden uit de onderwijswereld. Op de 
voorgrond nieuw schoolmateriaal. 

 
Enkele jongste leerlingen met hun onderwijzeres en het 
schoolhoofd. De kinderen hebben schoolkleding en een 

schooltas gekregen 

 
18 oktober 2007: Bijscholingscursus voor 

onderwijzers… 

 
…en training voor ouderraadleden 
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De vier overige lokalen worden het komende jaar gebruikt om cursussen te geven om toekomstige 
docenten voor het centrum op te leiden, ouderraden te trainen en vormingsleiders en onderwijzers 
bij te scholen. Vanaf oktober zijn al verschillende trainingen gegeven voor ouderraden, 
onderwijzers en ambtenaren van onderwijsdistricten. 
In november en december 2007 is de laatste hand gelegd aan de muur, de bewakerswoning en de 
latrines. Ook is de school aangesloten op het elektriciteitsnet. In januari zullen de avondcursussen 
starten. Het terrein is te betreden via de hoofdingang: een grote poort in de muur. Op twee 
plaatsen in de muur zijn kleinere toegangspoorten aangebracht. 

 
Eind oktober zijn ook de latrines klaar om in gebruik 

genomen te worden 

 
Het terrein is afgebakend door de enorme muur 

 
December 2007: Het elektriciteitshuisje zorgt voor 

stoom, maar moet nog afgewerkt worden. 

 
Het huis van de bewaker beschikt ook over elektrisch 

licht. 

 
De hoofdingang 

 
Volgend jaar staan hier minimaal twee praktijklokalen 

voor beroepsonderwijs…. 
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Het complex wordt gebouwd in een nieuwe wijk van Ouahigouya (sector 1). In deze wijk was nog 
geen onderwijs aanwezig.  
Het onderwijscentrum heeft de naam ‘COMPLEXE EDUCATIF ZOODO’ gekregen. Zoodo betekent 
in de lokale taal, het Mooré, ‘vriendschap’ en is gekozen om de vriendschap te benadrukken tussen 
WOL, DSF, Nederland en Burkina Faso. 
 

4 Resultaten 

4.1 Behaalde resultaten 
 Het terrein van 23.833 m2 is behouden voor onderwijs. De eigendomsakte is in het bezit van 

DSF. 
 Een modern schoolgebouw is operationeel. 
 De veiligheid op het terrein is gewaarborgd. Om het terrein is een muur van 2 meter hoog en 

711 meter lang gebouwd. Op het terrein is permanent toezicht door een bewaker die in een 
personeelswoning op het terrein woont. 

 50 bomen zijn geplant om leerlingen t.z.t. schaduw te bezorgen. 
 Veilige sanitaire voorzieningen (5 afsluitbare latrines) zodat m.n. meisjes veilig naar de wc 

kunnen. 
 De positie van DSF als deskundige onderwijsorganisatie is verstevigd. Onderwijsautoriteiten en 

verantwoordelijke ambtenaren ondersteunen DSF bij de realisatie en uitvoering van de 
programma’s. 

 De school is geautoriseerd om basisonderwijs te verzorgen. Een hoofdonderwijzer en een 
onderwijzeres zijn aangesteld. 

 In oktober 2007 zijn 2 klassen gestart: 19 leerlingen in CP1 (eerste leerjaar / groep 3) en 14 
leerlingen in CM2 (zesde leerjaar / groep 8). Deze laatste groep bestaat uit 12-15 jarigen die 
een tweede kans krijgen om hun basisschooldiploma te halen. 

 Curricula om volgens nieuwe pedagogische inzichten les te geven zijn in ontwikkeling. 
 In oktober zijn trainingen gestart voor leden van ouderraden op dorpsscholen (AME / APE), 

dorpsonderwijzers, ambtenaren uit onderwijsdistricten, onderwijsinspecteurs en 
onderwijsadviseurs. 155 personen hebben deelgenomen. 

 Voor het hele schooljaar zijn cursussen en trainingen gepland. 
 De school is voorzien van elektrisch licht zodat ook avondonderwijs gegeven kan worden. 
 Autorisatie om algemeen voortgezet onderwijs te mogen verzorgen is binnen. Was alleen te 

laat om nog dit jaar met een klas te kunnen beginnen. 

4.2 Nog te verwachten resultaten 
De behaalde resultaten uit de eerste fase vormen de basis om in de volgende fasen de 
onderstaande resultaten te kunnen behalen: 
 Basisonderwijs voor 240 jongens en meisjes tussen de 6 en 15 jaar. 
 Engelse les voor leerlingen uit CE1, CM1 en CM2 (4e, 5e, 6e leerjaar) om m.n. de toegang tot 

internet te vergemakkelijken. 
 (Avond)onderwijs voor 50 jongeren tussen de 9 en 15 jaar. 
 95% van de leerlingen uit het reguliere onderwijs en avondonderwijs halen hun 

basisschooldiploma. 
 Minder dan 10% van de leerlingen moet een jaar over doen. 
 Minder dan 5% van de leerlingen verlaten voortijdig de school. 
 Bijlessen in de avonduren en vakanties voor 50 dorpskinderen die op colleges en lycea in 

Ouahigouya en Tangaye voortgezet onderwijs volgen. 
 Opleiding tot alfabetiseringsmedewerker in de lokale taal Mooré voor 100 jonge volwassenen 

met minimaal een basisschooldiploma en enige jaren voortgezet onderwijs. Zij gaan 
volwassenen op het platteland alfabetiseren. 

 Opleiding tot trainer in de officiële taal Frans voor 100 alfabetiseringsmedewerkers. Zij gaan 
gealfabetiseerde volwassenen op het platteland trainen in Franse taalvaardigheden zodat 
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dorpelingen ook in staat zijn formele documenten en geschreven informatiemateriaal te lezen 
en hun kinderen kunnen ondersteunen bij huiswerk. 

 Bijscholing in pedagogiek, didactiek en andragogie voor 250 onderwijzers en 
alfabetiseringsmedewerkers. 

 

5 Knelpunten en oplossingen 

5.1 Water 
Tijdens bouwwerkzaamheden is water onontbeerlijk. Doordat er geen eigen watervoorziening op 
het terrein aanwezig is, was DSF afhankelijk van aangevoerd water. Vlak na de regentijd is dit in 
de buurt voorradig, maar hoe later in het seizoen, hoe moeilijker het is om aan voldoende water te 
komen. Gebrek aan water heeft de bouw behoorlijk vertraagd en de kosten vergroot. Het eerste 
waar we in de tweede fase mee beginnen is de aanleg van een waterpomp. 
Niet alleen gebrek aan water veroorzaakt problemen, ook een teveel aan water. Het regenseizoen 
van 2007 was het heftigste in 30 jaar. Wegen waren onbegaanbaar waardoor de aanvoer van 
bouwmateriaal en zand en grind vertraging opliepen. Regen en wind teisterden het bouwterrein. 
M.n. de bouw van de omheining en de latrines hebben hier last van ondervonden. Werkzaamheden 
waarbij greppels en gaten gegraven moeten worden of windgevoelige delen moeten worden 
opgezet, moeten niet tijdens het regenseizoen uitgevoerd worden. 

5.2 Extra kosten 
Net als in Nederland proberen aannemers een zo gunstig mogelijke offerte te bieden. Maar achteraf 
blijkt dan dat een aantal essentiële posten niet zijn opgenomen of dat goedkope materialen zijn 
berekend terwijl voor een kwalitatief goed product anderen materialen nodig zijn die dan weer 
tegen meerprijs geleverd kunnen worden. Ook inflatie maakte dat de actuele kostprijs hoger uitviel 
dan de begrote kostprijs. 
In het bouwcontract was afgesproken dat DSF verantwoordelijk is voor aanvoer van zand, water en 
grind. Door gebrek aan water lagen bouwwerkzaamheden regelmatig stil, terwijl de arbeidsuren 
van de bouwvakkers en aannemer doorbetaald moesten worden. Hierom heeft DSF besloten om 
een watertank aan te schaffen en het water met een vrachtwagen elders te laten halen. 
DSF heeft nog weinig ervaring met het laten bouwen van onderwijsvoorzieningen. Om het gebrek 
aan eigen deskundigheid op te vangen hebben zij een onafhankelijk bouwkundig ingenieur uit de 
hoofdstad Ouagadougou in de arm genomen. Deze heeft de bouwplannen kritisch bekeken en 
verschillende onderdelen aangepast of ontbrekende delen toegevoegd. Hij heeft toegezien op 
zorgvuldige uitvoering van de bouw. 
Dit alles maakte wel dat de bouwkosten van het schoolgebouw hoger uitvielen dan was begroot. 

5.3 Criminaliteit 
Diefstal van materiaal op bouwterreinen komt regelmatig voor. DSF heeft dit zo veel mogelijk 
proberen te voorkomen. Tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden bewaakten 2 
medewerkers van DSF dag en nacht het terrein. Diefstal gevoelig materiaal werd in een speciaal 
hiervoor gehuurde ruimte opgeslagen. 
 

6 Evaluatie 

Na voltooiing van de eerste fase heeft DSF het hele bouwproject met de aannemer en de 
bouwkundig ingenieur geëvalueerd. Men kwam tot de conclusie dat er een kwalitatief goed gebouw 
was neergezet voor een gunstige prijs waar alle partijen tevreden over zijn. Dit is mede te danken 
aan de grote betrokkenheid van DSF bij het hele project. Dagelijks was iemand van DSF op het 
bouwterrein aanwezig. DSF heeft zich steeds laten adviseren door onafhankelijke personen en 
organisaties met ervaring op dit gebied. Bij problemen werd snel ingespeeld op de situatie en naar 
oplossingen gezocht. De heer Sodré, coördinator van DSF en eindverantwoordelijke voor het 
project, heeft constant gelobbyd en onderhandeld om overal een zo gunstig mogelijke prijs te 
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bedingen en de kosten niet te veel uit de hand te laten lopen. Daarnaast werd steeds de 
pedagogische functionaliteit en de kwaliteit van het eindresultaat in de gaten gehouden. DSF en 
WOL zijn ontzettend trots op het resultaat! 
 

7 Fondsenwerving in Nederland 

Het project kan niet gerealiseerd worden zonder financiële middelen uit Nederland. De WOL heeft 
hard gewerkt om de benodigde fondsen bijeen te brengen. De fondsenwerving voor deze eerste 
fase verliep boven verwachting. We hebben niet alleen het eerste schoolgebouw kunnen realiseren, 
maar ook een muur om het terrein, latrines en een bewakerswoning. Al in april 2007 was het 
begrote bedrag voor de financiering van het schoolgebouw en het huis van de bewaker bij elkaar. 
In juli 2007 was het volledige bedrag bij elkaar dat nodig was om de hele eerste fase te 
financieren. 
De grootste bijdragen kwamen van Impulsis, de Turing Foundation en Stichting Castricum helpt 
Muttathara. De rest van de fondsen zijn bijeengebracht door: 

 Bijdragen van donateurs n.a.v. de Nieuwsbrief over het project; 
 Verkoop en giften tijdens markten en manifestaties; 
 Bedrijven en organisaties uit de omgeving die van het project hoorden via de media of 

anderen; 
 Het aanschrijven van particuliere fondsen en fondsenwervende organisaties; 
 Fancy Fair en schaatssponsoractie van studenten van de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk 

van het Horizon College in Hoorn; 
 Collectes in de kerken in Limmen. 

 

 
De cheque van de schaatssponsoractie van studenten van het Horizon College 

wordt aan Salif Sodre, coördinator van DSF, overhandigd 
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7.1 Ontvangsten, overboekingen en kosten 
 

 Ontvangsten 2006  Uitgaven 2006 
6-3-06 Rotary CAL 4.000 12-9-06 Overboeking  72.500 
30-8-06 Impulsis 58.500  Totaal overboekingen naar DSF 2006 72.500 
6-12-06 Paul Tensen Stichting 1.000   
15-12-06 Driessen Vastgoed 5.000  Kosten WOL 2006 714 
29-12-06 Henselmans Holding 1.000   
31-12-06 Donateurs WOL 2006 8.791   
31-12-06 Overige inkomsten / donaties 2006 5.297    
 Totaal ontvangsten voor project 2006 83.588  Totaal uitgaven aan project 2006 73.214 
 Ontvangsten 2007  Uitgaven 2007 
3-1-07 Particuliere donatie 2.000 12-2-07 Overboeking  25.000 
9-1-07 Particuliere donatie 1.390 15-3-07 Verrekening Beamer1 899 
12-1-07 Particuliere donatie 2.000 18-6-07 Overboeking  15.000 
29-1-07 Equipe Coiffures 1.000 9-7-07 Overboeking  15.000 
25-1-07 Stichting Alle Beetjes 3.000 27-7-07 Overboeking  48.000 
28-2-07 Kath. Stg. Jongerenbelangen 3.600 7-12-07 Overboeking  7.800 
mrt-07 Horizon College 2.516 17-12-07 Totaal overboekingen naar DSF 2007 111.699
11-5-07 Wereldwinkel Castricum 1.000   
12-6-07 Stichting Keer op Keer 3.000  (Voorlopige) kosten WOL 2007 1.500 
22-6-07 Stichting Optimix 1.500   
25-6-07 Corneliuskerk Communieproject 1.200   
29-6-07 Stichting Mutthatara 15.000   
19-7-07 Turing Foudation 86.000   
23-7-07 Van Straaten Advies 1.000   
22-10-07 Van Straaten Advies 1.000   
14-12-07 Paul Tensen Stichting 1.000   
20-12-07 Henselmans Holding 1.000   
31-12-07 Donateurs WOL 2007 12.631   
31-12-07 Overige inkomsten 2007 1.477    
 Totaal ontvangsten voor project 2007 141.315  Totaal uitgaven aan project 2007 113.199 
   Totaal overgemaakt 2006-2007 184.199 
   Totaal kosten WOL voor project 2.214 
 Totaal ontvangsten 2006-2007 224.903  Totale uitgaven t.b.v. project 186.413 
31-12-07 Projectsaldo voor start 2e fase 38.490  Benodigde fondsen 2e fase: 
 Toegekende bijdragen:  2008 124.818
 Turing Foundation 2008-2009 64.000  2009 172.871
 Impulsis / Edukans 2008 62.409  Totaal begroting 2e fase 297.689
 Totaal beschikbare fondsen 2e fase 164.899  Nog te verwerven fondsen 2e fase 132.790
 
 

                                               
1 Tijdens zijn bezoek aan Nederland heeft de heer Sodré, coördinator van DSF, een beamer gekocht. De WOL 
heeft de aankoopkosten voorgeschoten. Deze kosten heeft DSF verrekend met geld uit een programma 
waarvoor de beamer nodig is en in Burkina op de rekening van het project van WOL/DSF gestort. 
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8 Financiële verantwoording van het project in Burkina Faso 

8.1 Begroting en werkelijke kosten 

Planning Begroting Werkelijke 
kosten 

Uitvoering 

Schoolgebouw basiseducatie: 
 Bouwkosten schoolgebouw van 
2 etages met 6 theorielokalen 
 Latrines 
 Bewakerswoning 
 Elektriciteitsvoorziening 

 
89.067 

 
5.000 
2.500 
2.600 

 
114.684 

 Modern schoolgebouw van 2 
etages met 6 lokalen, kantoor 
en magazijn 
 Plafond op bovenetage 
geïsoleerd 
 voorzien van verlichting, 
schakelaars, stopcontacten, 
ventilatoren en aangesloten op 
elektriciteitsnet2 
 5 latrines 
 Personeelswoning voor 
bewaker 

Inrichting school: 
 Inventaris 

14.849 11.384  120 schoolbanken 
 7 bureaus 
 7 kasten 
 15 stoelen 
 schoolborden 
 schoolmateriaal 

Faciliteiten: 
 Schoolkantine 
 Fietsenstalling 
 Sportmateriaal 

7.622  Niet gerealiseerd door 
veranderingen in de looptijd en 
financiering 

Omheining 48.000 49.630 Omheining van 711 meter lang 
en 2 meter hoog van beton en 
steen met 3 toegangspoorten 

Waterpomp 12.000  Realisatie start in januari 2008 
Kosten DSF 4.955 1.983 

 
1.784 
4.573 

 
 

237 

 Publiciteit, organisatie, 
administratie en controle DSF 
 Bewaking en opslag 
 Transportkosten materiaal, 
zand, water, huur 
vrachtwagen 
 Bank- en wisselkosten 

  184.275 Totale kosten 2006-2007 
  184.199 Overgemaakt naar DSF 
  76 Negatief saldo DSF 
 
NB: 17 december 2007 is 35.000 Euro overgemaakt naar de rekening van Impulsis / Edukans. Zij 
zullen dit bedrag verdubbelen en doorsturen naar DSF. Met deze 70.000 Euro wordt de waterpomp 
aangelegd en begonnen met de bouw van 2 praktijklokalen. De verdubbeling door Impulsis / 
Edukans wordt gebuikt voor opleidingen en trainingen van docenten, praktijkbegeleiders en 
personeel. Ook wordt het gebruikt voor het ontwikkelen van lesprogramma’s voor het 
beroepsonderwijs. 

                                               
2 De nota van de aansluiting op het elektriciteitsnet hebben we nog niet ontvangen. 
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8.2 Facturenoverzicht 
De WOL heeft twee maal een rapportage en financiële verantwoording van DSF ontvangen tijdens 
de uitvoering van de eerste fase van de realisatie van het onderwijscomplex: eind april 2007 en 
eind oktober 2007. De originele facturen zijn in bezit van de WOL. 
De lokalen valuta is Fr CFA. Een euro is 655,957 Fr CFA. 
 

Kosten eerste fase onderwijscomplex: 1e schoolgebouw, huis bewaker, 1e 
latrineblok, omheining 

Factuurdatum Omschrijving FrCFA  Euro 
Bouw school, latrines, huis (SLH) 
 1e financiële verantwoording april 2007   

14-11-2006 Cement en ijzer 14.787.500  
29-11-2006 Cement en hout 10.912.500  

7-2-2007 Hout en timmerwerk 1.200.000  
12-2-2007 Ramen, deuren, dakbedekking, tank 5.537.500  
13-2-2007 Zand en grind 6.242.500  

 Totaal SLH april 2007 38.680.000 58.967
 2e financiële verantwoording oktober 2007   

25-5-2007 Cement en ijzer 5.915.000  
3-6-2007 Reling, hekwerk trap en balkon 1.888.000  
4-6-2007 Aanleg elektriciteitsleidingen, schakelaars 3.000.000  

10-6-2007 Plafonds bovenetage school en huis bewaker 1.500.000  
27-6-2007 Cement 1.410.000  
28-6-2007 Zand en grind 930.000  
29-6-2007 14 ventilatoren 840.000  
28-7-2007 Aanvoer zand 525.000  

30-7-2007 Verf en schilderwerk school, latrines en huis 
bewaker 2.750.000  

16-9-2007 5 deuren latrines 300.000  
 Totaal bouw SLH april- oktober 2007 19.058.000 29.054
Bouwkundigen en vaklui 
 1e financiële verantwoording april 2007   

17-4-2007 Monteren dak + huur elektriciteitsvoorziening 700.000  
22-4-2007 Toezicht ingenieur en architect, 4 maanden 1.900.000  
26-4-2007 Aannemerkosten bouwvakkers 1e en 2e betaling 11.000.000  

 Totaal vaklui april 2007 13.600.000 20.733
 2e financiële verantwoording oktober 2007   

15-6-2007 Aannemerkosten bouwvakkers 3e en 4e betaling 2.590.000  
18-6-2007 Toezicht ingenieur en architect, 3 maanden 1.300.000  

 Totaal kosten vaklui oktober 2007 3.890.000 5.930
 
Totale bouwkosten school, latrines, huis bewaker 75.228.000 114.684
 
Inventaris 
 2e financiële verantwoording oktober 2007   

13-9-2007 7 bureaus 1.050.000  

23-9-2007 120 schoolbanken, 7 kasten, 15 stoelen, 6 
schoolborden 6.417.500  

 Totaal inventaris 7.467.500 11.384
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Kosten eerste fase onderwijscomplex: 1e schoolgebouw, huis bewaker, 1e 
latrineblok, omheining 

Factuurdatum Omschrijving FrCFA  Euro 
Omheining 
 2e financiële verantwoording oktober 2007   

27-4-2007 Cement, ijzer, piketpalen 17.505.000  
7-6-2007 Aanvoer zand 525.000  

10-7-2007 Zand een grind 3.975.000  
25-8-2007 1e aanbetaling bouwkosten aannemer 4.000.000  
15-9-2007 Toezicht aannemer 1.500.000  

12-10-2007 Toegangspoorten groot en klein 1.550.000  
16-10-2007 Materiaal en muurverf 1.500.000  
19-10-2007 2e aanbetaling bouwkosten aannemer 2.000.000  

 Totaal omheining 32.555.000 49.630
Overheadkosten: Bewaking, opslag, water, transport en kosten DSF 
 1e financiële verantwoording april 2007   

1-12-2006 Salariskosten bewaker 60.000  
19-12-2006 Transport ijzer en cement 600.000  

1-1-2007 Salariskosten bewaker 60.000  
1-2-2007 Salariskosten bewaker 60.000  
1-3-2007 Salariskosten bewaker 60.000  
1-4-2007 Salariskosten bewaker 60.000  

15-4-2007 Controle en administratie okt.06 / maart 07 600.000  
19-4-2007 Bewaking bouwmateriaal 2 personen, 6 maanden 360.000  
19-4-2007 Huur opslagruimte 6 maanden 90.000  

1-5-2007 Salariskosten bewaker 60.000  
12-5-2007 Transport ijzer en cement 200.000  
22-5-2007 Aanvoer water per tankwagen en karren 1.500.000  

 Totaal overheadkosten DSF april 2007 3.710.000 5.656
 2e financiële verantwoording oktober 2007   

12-7-2007 Brandstof 100.000  
28-9-2007 Aanvoer water 600.000  

10-10-2007 Controle en administratie april – oktober 2007 700.000  
26-10-2007 Salariskosten bewaker 6 maanden 360.000  

 Totaal overheadkosten DSF oktober 2007 1.760.000 2.683
 
Totaal uitgaven DSF voor project 120.720.500 184.037
 
 Totaal 1e financiële verantwoording DSF 55.990.000  
 Totaal 2e financiële verantwoording DSF 64.730.500  
 Bank / wisselkosten in BF 155.760 237
 Kosten WOL 2006  714
 (Voorlopige) kosten WOL 2007  1.500
Totaal projectkosten WOL eerste fase 186.488
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9 Conclusie en dankbetuiging 

We kunnen tot geen andere conclusie komen dan dat dit project alle verwachtingen heeft 
overtroffen. Het is ongelooflijk dat zo veel personen, bedrijven en organisaties hun vertrouwen in 
de WOL schenken om zo samen met DSF de strijd aan te kunnen gaan tegen de armoede en 
onwetendheid in Burkina Faso. DSF heeft weer bewezen dat zij een deskundige en betrouwbare 
organisatie is die dit soort projecten tot een goed resultaat weet te brengen. 
De eerste fase van het project is voltooid. De school is de trots van DSF en het gebouw is volop in 
gebruik. Iedereen staat weer in de startblokken om met de tweede fase te beginnen, o.a. de 
aanleg van de eigen watervoorziening op het terrein en de bouw en inrichting van de eerste twee 
praktijklokalen. We hebben er alle vertrouwen in dat ook de rest van het project zal slagen en 
hopen dat we ook in de volgende fase weer op uw steun mogen rekenen. 
 
Van DSF ontvingen we onderstaande dankbetuiging: 
 

L’association DSF remercie très grandement la fondation WOL et 
l’ensemble de ses partenaires pour le financement de la réalisation des 
présents ouvrages. 

De grands efforts ont été faits mais il en reste beaucoup pour faire 
effectivement du complexe un centre d’excellence de formation des 
enfants et des adolescents. 

A tous merci pour votre engagement. 
 
Onze speciale dank gaat uit naar sponsors en donateurs van wie we een bijdrage van duizend euro 
of meer mochten ontvangen. Hun instemming zal gevraagd worden om hun namen op een bord bij 
de hoofdingang te plaatsen. Dit zijn: 
 
 Impulsis, Utrecht 
 Turing Foundation, Amsterdam 
 Stichting Castricum helpt Muttathara, Castricum 
 Driessen Vastgoed, Limmen 
 Rotary Club Castricum, Akersloot, Limmen 
 Familie Seegers, Castricum 
 Katholieke Stichting Jongerenbelangen, Den Haag 
 Stichting Alle Beetjes, Amsterdam 
 Stichting Keer op Keer, Heiloo 
 Van Straaten Advies, Amsterdam 
 Cornelius parochie, Limmen 
 Horizon College, afdeling Welzijn, Hoorn 
 Paul Tensen Stichting, Bussum 
 Henselmans Holding, Limmen 
 Stichting Optimix, Amsterdam 
 Jan Stuifbergen, Limmen 
 Equipe Coiffures, Limmen 
 Wereldwinkel, Castricum 

 
En natuurlijk onze grote dank aan de honderden overige sponsors en donateurs die het project met 
een bijdrage van enkele euro’s tot ruim 900 euro hebben gesteund. 
 
 
 
Limmen, 31 december 2007 Yvonne Zomerdijk-Vermeer 
 Voorzitter en projectcoördinator Stichting WOL 

 
De namen van de grootste sponsors zullen op een 

bord bij de hoofdingang geschreven worden 


