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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 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. Website: www.assodsf.org 

15. Samenvatting project: Tweede fase van de realisatie van onderwijscomplex 
Zoodo voor de ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van 
basiseducatie en vervolgonderwijs voor 
plattelandsjongeren in Yatenga, Burkina Faso. 
In deze tweede fase is gerealiseerd: Waterpomp, latrines, 
2e bewakerswoning, bouw en inrichting 2 praktijklokalen, 
ontwikkelen van aangepaste lesprogramma’s, trainingen 
doecenten, start beroeps- en algemeen voortgezet 
onderwijs.  

16. Verslagperiode: December 2007 – december 2008 
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2 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 grote toename van het 
aantal schoolgaande kinderen. Na de basisschool is echter maar voor 28% van de kinderen een 
plekje in het voortgezet onderwijs. Zonder passende vervolgopleiding zakken de 
basisschoolvaardigheden snel weg en lopen jongeren het risico opnieuw analfabeet te worden. Hun 
mogelijkheid om bij te dragen aan de economische ontwikkeling van het gebied gaat verloren en ze 
vervallen weer in dezelfde spiraal van armoede en onwetendheid als hun ouders. De motivatie om 
kinderen naar het basisonderwijs te sturen zakt af als men niets met het onderwijs kan doen.  
DSF wil daarom in Ouahigouya een experimentele school annex kenniscentrum opzetten om 
onderwijs te ontwikkelen dat aansluit bij de ontwikkelingsbehoefte van de bevolking. In het 
centrum zal beroepsonderwijs opgezet worden en wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering van 
basis- en vervolgonderwijs. Basiseducatie en voortgezet onderwijs zullen beter op elkaar 
afgestemd worden. Het (vervolg)onderwijs moet zo toegankelijker worden voor de 
plattelandsjeugd. De provinciale onderwijsautoriteiten, de gemeente Ouahigouya en de WOL 
hebben DSF beloofd hen hierbij te ondersteunen. Voor de volledige realisatie van het complex is 
voorlopig 7 jaar uitgetrokken: van 2007 tot 2013. Jaarlijks wordt een onderdeel als projectfase 
uitgevoerd. In 2007 is o.a. het eerste schoolgebouw neergezet en het terrein omheind. In 2008 lag 
het accent op de realisatie van de eerste twee beroepsopleidingen. 
Dit verslag gaat over de 2e fase van de realisatie van onderwijscomplex Zoodo. De verslagperiode 
loopt van december 2007 tot december 2008.  
 

3 Uitvoering in Burkina Faso 

3.1 Elektriciteit en waterpomp 
De tweede fase begon met de aansluiting van het complex op het elektriciteitsnet. Hier is men in 
november 2007 mee begonnen, maar is pas gefinancierd na ontvangst van de eerste overmaking 
voor de 2e fase in januari 2008. In januari werd begonnen met de aanleg van een waterpomp. 
Deze is in de eerste plaats bedoeld om de leerlingen en docenten van drinkwater te voorzien. Het 
opgepompte water is in een laboratorium onderzocht en geschikt bevonden voor consumptie. Het 
water komt van een diepte van 65 meter en de pomp kan 2,1 m3 per uur leveren. Daarnaast levert 
de pomp een bijdrage aan de watervoorziening voor de bouwactiviteiten.  
 

 
Aangesloten op het elektriciteitsnet 

 
Schoon water voor personeel en leerlingen 
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3.2 Bouw praktijklokalen, bewakerswoning en latrines 
In februari 2008 is begonnen met de bouw van de twee praktijklokalen en de 2e bewakerswoning. 
De bewakerswoning en het praktijklokaal voor de modevakschool waren in mei 2008 gereed. De 
eerste naaimachines zijn toen ook gekocht, zodat het lokaal grotendeels klaar was tijdens de 
inauguratie van het complex. Het praktijklokaal voor de modevakschool bestaat uit een lokaal met 
naaimachines, een magazijn en een kantoor voor de docent. 
De bouwplannen van het technieklokaal zijn tijdens de bouw aangepast. Vakdocenten en 
medewerkers van DSF waren op studiereis naar een technische school in Koudougou en kwamen 
terug met betere ideeën voor de bouw. Het gebouw voor techniekonderwijs bestaat nu uit een 
magazijn, een kantoor voor de vakdocent, een klaslokaal voor technisch theorieonderwijs en een 
overkapping waar praktijklessen gegeven worden. Door deze aanpassing zijn de bouwkosten wel 
hoger geworden dan begroot. 
Op enige afstand van de praktijkgebouwen is een latrineblok aangelegd met 4 afsluitbare latrines. 
 
Een medewerker van DSF werd speciaal belast met toezicht op alle activiteiten die op het terrein 
plaatsvonden. Dagelijks ging hij van het kantoor van DSF naar het onderwijscomplex. Hierom is 
voor hem een brommer aangeschaft. 
’s Nachts wordt het terrein bewaakt door twee nachtwakers. Doordat er permanent bewaking op 
het terrein aanwezig is, heeft men geen last gehad van gestolen bouwmaterialen. 
 

 
Stenen zijn gemaakt om met de bouw van de 

praktijklokalen en de bewakerwoning te starten 

 
De tweede bewakerswoning in aanbouw 

 

 
Modevakschool in aanbouw 

 

 

 
Praktijklokaal modevakschool klaar 
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Tweede bewakerswoning klaar 

 
Praktijklokaal voor fiets- en bromfietstechniek klaar 

3.3 Inauguratie en promotie 
17 mei 2008 in het complex officieel ingewijd. Sijtse van Veen, programmaverantwoordelijke voor 
Burkina Faso bij ICCO, was in die periode op werkbezoek in Burkina Faso. Hij trad op als 
afgevaardigde van de partners in Nederland die de realisatie van het complex mogelijk maken. 
Speciaal voor deze gelegenheid had DSF een grote promotiecampagne opgezet. Enerzijds om het 
complex en de opleidingsmogelijkheden te promoten bij de bevolking; anderzijds om de 
autoriteiten te overtuigen van het belang van het complex en hen aan te sporen hun 
verantwoordelijkheid hierin te nemen, zoals het betalen van de salarissen van de leraren.  
In aanwezigheid van afgevaardigden uit de dorpen, lokale, provinciale en regionale autoriteiten, de 
minister van basiseducatie en alfabetisering en de minister van voortgezet en hoger onderwijs, is 
het complex geopend. In zijn toespraak schetste de provinciale directeur van de basiseducatie in 
de provincie Yatenga nog eens de grote rol die DSF speelt in het hele onderwijshervormingsproces 
en de geweldige resultaten die behaald zijn in het kader van de millenniumdoelen over onderwijs 
en gelijke kansen voor meisjes en jongens. Ook Sijtse van Veen roemde de rol van DSF en hun 
ideeën en energie voor de verbetering van het onderwijs in Yatenga. Daarnaast sprak hij een paar 
zeer lovende woorden over de inspanningen van de WOL om DSF te steunen en steeds weer 
financiële middelen te vinden om de dromen van DSF waar te maken. 
Na de toespraken knipten de ministers samen met Salif Sodré en Sijtse van Veen het lint door, 
waarmee het complex officieel geopend werd. Later legde de minister van voortgezet onderwijs 
een steen op de plek waar het gebouw voor voortgezet onderwijs moet komen en sprak de hoop 
uit dat dit spoedig gerealiseerd kan worden. 
 

 
Hoogwaardigheidsbekleders … 

 
En afgevaardigden uit de dorpen 
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Toespraken tijdens de inauguratie 

 
Salif Sodré, coördinator van DSF 

 
Naba Koutou, Directeur van het 
basisonderwijs in de provincie 

Yatenga 

 
Sijtse van Veen, 

programmaverantwoordelijke bij 
ICCO voor Burkina Faso 

 

 

 
Salif Sodré, Sijtse van Veen en beide ministers 

knippen het lint door. 

 
De minister voor voortgezet en hoger onderwijs begint 

alvast met de bouw van het college. 

 
De inauguratie is op film en geluidsband vastgelegd en uitgezonden op zowel de nationale als 
regionale radio en tv. Ook in de pers en op internet in Burkina is een artikel verschenen. (Zie 

bijlage). DSF heeft in het eigen verenigingsblad “Le Partage” een 
uitgebreid artikel over de inauguratie opgenomen. De Partages 
zijn te vinden op de website van DSF www.assodsf.org , in het 
linker menu onder “Publications”. 
 
Om leerlingen te werven zijn verschillende activiteiten in 
Ouahigouya en omliggende dorpen georganiseerd: 
voetbaltoernooi, muziek- en danswedstrijden, theatervoorstelling, 
etc. Er is een folder gemaakt die verspreid is over de 
basisscholen in de regio. DSF heeft ook een website laten maken. 
Hierop is ook informatie te vinden over “Complexe Educatif 
Zoodo” (CEZ). 
Voor de verschillende PR activiteiten zijn 1.000 T-shirts met de 
opdruk van Zoodo gekocht. Leerlingen en medewerkers zullen 
deze dragen bij allerlei evenementen die in de regio 
georganiseerd worden.  
 
DSF is zeer trots op de steun die zij voornamelijk vanuit 

 
Zoodo T-shirts: voor- en 

achterkant 
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Nederland ontvangt en het vertrouwen dat de buitenlandse partners in DSF stellen. Om ook aan de 
autoriteiten in Burkina duidelijk te maken dat DSF belangrijke partners heeft, hebben ze de namen 
van grote donateurs en sponsors van WOL en DSF met grote letters op de omheining geschreven. 
De zichtbaarheid van deze steun draagt ertoe bij dat DSF als belangrijke gesprekspartner wordt 
gezien in het hele onderwijshervormingsproces. 
 

 

 

 
De namen van supporters van DSF zijn aan de buitenkant op de muur geschreven. 

3.4 Inrichting praktijklokalen 
De inrichting van de praktijklokalen gaf wat problemen. De prijzen van machines en gereedschap 
waren enorm gestegen. In eerste instantie is maar een deel van de benodigde naaimachines 
aangeschaft. Gereedschap voor de vakopleiding voor fiets- en bromfietstechniek bleek helemaal 
duur en nauwelijks verkrijgbaar. In mei 2008 heeft de WOL contact gezocht met Stichting Gered 
Gereedschap. DSF heeft bij hen een aanvraag ingediend en heeft contact gezocht met andere 
vakopleidingen in Burkina. Het resultaat is dat op dit moment (december 2008) een container klaar 
staat, gevuld met gereedschap voor verschillende vakopleidingen in Burkina. Inkomsten uit de 
kerstactie van Gered Gereedschap worden gebruikt om de container naar Burkina te verschepen. 
De verwachting is dat de container in februari 2009 aankomt. 
Door het gebrek aan gereedschap is de opleiding fiets- en bromfietstechniek nog niet gestart. Wij 
hopen dat de opleiding in februari 2009 kan starten. 
Toen duidelijk werd dat Stichting Gered Gereedschap voor het gereedschap voor de 
techniekopleiding ging zorgen, zijn er voor de modevakschool nog 9 naaimachines en een 
borduurmachine aangeschaft. De school beschikt nu over 30 machines met verschillende functies, 
een deel elektrisch, maar een groot deel kan ook als trapnaaimachine gebruikt worden. 
 

 
Speciale machines 

 

 
En gewone naaimachines 
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Krukjes afgedekte naaimachines en kniptafel 

 

 
Theorielokaal van de techniekopleiding 

 
Garen en andere accessoires voor de naaiopleiding 

 
Twee koffers met gereedschap voor de 

techniekopleiding. Het enige gereedschap tot de 
container van Stichting Gered Gereedschap is 

gearriveerd. 
 

Verder zijn voor de vakopleidingen schoolbanken, schoolborden, bureaus, stoelen, werktafels, 
krukjes en kasten aangeschaft. Voor de modevakschool zijn rollen stof, naalden, spoelen, garen, 
strijkijzers, scharen, meetlinten, patroontekenpapier en tekenhaken gekocht. 
Voor het technieklokaal zijn 5 (oude) bromfietsen gekocht om aan te sleutelen en twee koffers met 
gereedschap. 

3.5 Leerlingen 
In schooljaar 2007-2008 zijn de eerste leerlingen op Zoodo begonnen. Het betrof een eerste klas 
basisonderwijs, een zesde klas met oudere kinderen die een extra kans kregen om hun 
basisschooldiploma te halen, en een avondklas tweedekansonderwijs. De 18 leerlingen uit de 
eerste klas zijn allemaal overgegaan naar de tweede klas. Van de 14 leerlingen uit de zesde klas 
hebben uiteindelijk 11 het schooljaar afgemaakt. Van hen hebben 4 het diploma behaald en 2 zijn 
toegelaten tot het voortgezet onderwijs. Van de 50 leerlingen van de avondschool hebben 46 
jongeren de cursus afgemaakt. 
Door de grote behoefte aan uitbreiding van het algemeen voortgezet onderwijs is besloten om 
schooljaar 2008-2009 ook te starten met een eerstejaars en een vierdejaars klas voortgezet 
onderwijs. Dit schooljaar zouden anders in het gebouw voor basiseducatie maar 3 lokalen in 
gebruik zijn. 
 
Schooljaar 2008-2009 maken de volgende klassen en aantallen leerlingen gebruik van Zoodo: 
 18 leerlingen in de eerste klas basisschool: 7 meisjes en 11 jongens 
 18 leerlingen in de tweede klas basisschool: 7 meisjes en 11 jongens 
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 58 leerlingen in de eerste klas van het college: 23 meisjes en 35 jongens 
 35 leerlingen in de vierde klas van het college: 20 meisjes en 15 jongens 
 50 leerlingen in het avondonderwijs: 14 meisjes en 36 jongens 
 14 meisjes op de modevakschool 

Totaal 193 leerlingen volgen dagelijks onderwijs op Zoodo: 85 meisjes en 108 jongens. 
 
Van de 36 leerlingen van de basisschool, komen er 14 uit dorpen in het interventiegebied van DSF. 
De rest van de leerlingen wonen in de wijk waar de school staat. 
 

 
De eersteklassers aan de start van hun schoolcarrière 

 

 
Leerlingen van de tweede klas basisonderwijs 

 
Een bomvolle eerste klas voortgezet onderwijs 

 

 
De vierde klas voortgezet onderwijs. 

 
Studentes van de modevakschool laten zien wat zij 

gemaakt hebben. 

 
De lestijden van Complexe Educatif Zoodo (CEZ) 
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Bij toelating tot het voortgezet onderwijs is voorrang gegeven aan leerlingen afkomstig van het 
platteland. 85% van de scholieren (79 van de 93 leerlingen) komen uit dorpen in de regio. 
Aan tweedekans basisonderwijs overdag, voor kinderen die al basisonderwijs hebben gevolgd maar 
geen diploma hebben behaald, blijkt niet zo’n grote behoefte te zijn. In oktober 2008 is zo’n klas 
gestart met 12 leerlingen. Men hoopte dat zich nog meer leerlingen zouden aanmelden. Toen dit 15 
november nog niet het geval was, is de klas opgeheven en zijn de 12 leerlingen over andere 
scholen verdeeld.  
Tweedekans avondonderwijs voor jongeren die nooit basisonderwijs hebben gehad, voorziet echter 
in een grote behoefte: voor het tweede jaar zit de klas met 50 leerlingen weer helemaal vol. 

3.6 Ontwikkeling lesmateriaal en programma’s 
Voor de basiseducatie zijn 3 leraren aangesteld. Een directeur in vaste dienst heeft de leiding over 
het complex. Voor het beroepsonderwijs en algemeen vervolgonderwijs zijn 12 vakdocenten 
parttime aangesteld om specifieke vakken te geven. De docenten geven ook op andere scholen in 
Ouahigouya les. 
De doelstelling van Zoodo is experimenteren met nieuwe vakken en nieuwe vormen van onderwijs. 
Zowel voor het basisonderwijs als voor het voortgezet onderwijs worden programma’s ontwikkeld 
die beter aansluiten bij de behoeften van het land. Daarnaast wordt beroepsonderwijs en 
tweedekans onderwijs ontwikkeld. Voor leraren worden trainingsprogramma’s ontwikkeld om de 
kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Hierbij gaat het om het ontwikkelen van pedagogische 
en didactische competenties bij leraren en om hen bewust te maken van hun voorbeeldfunctie. 
Zowel de nieuw aangestelde leraren van Zoodo, als leraren uit de bij DSF aangesloten dorpen in 
Yatenga, hebben een training gevolgd in de pedagogische filosofie van DSF. Het doel van de 
training is dat de leraren (samen met de ouders) in staat zijn een nieuwe generatie zelfbewuste 
jongeren te vormen die in staat zullen zijn het ontwikkelingsproces van het land te bevorderen. 
Hierbij gaat het vooral om het doorbreken van traditionele denkpatronen en om 
mentaliteitsverandering bij de bevolking. 
Als nieuwe vakken zijn op alle opleidingen op Zoodo ingevoerd:  
 Opvoeding tot verantwoord burgerschap, normen en waarden, mensenrechten, gelijke 

behandeling van mannen en vrouwen / jongens en meisjes 
 Seksuele opvoeding, waaronder het voorkomen van (tiener)zwangerschappen, de omgang 

tussen de seksen en het voorkomen van HIV/AIDS 
 Hygiëne, gezondheidszorg, persoonlijke verzorging, gebitsverzorging, belang van schoon water 

en gezonde voeding 
 
Voor de ontwikkeling van het beroepsonderwijs zijn studiereizen ondernomen naar vakopleidingen 
in Bobo-Dioulasso, Ouagadougou en Koudougou. DSF is een samenwerkingsrelatie aangegaan met 
ATTous-Yennenga, een organisatie die strijd tegen de werkeloosheid onder jongeren en de leegloop 
van het platteland. Zij ondersteunen o.a. CFIAM, een trainingsinstituut in Koudougou en 
Ouagadougou dat er speciaal op gericht is om meisjes een technisch beroep te leren. ATTous-
Yennenga is ook partner van Stichting Gered Gereedschap.  
DSF heeft zich aangesloten bij FAFPA, een landelijk netwerk dat er op gericht is beroepsonderwijs 
in het land te ontwikkelen en het bedrijfsleven te professionaliseren, zowel via lesprogramma’s op 
een vakopleiding als via leren in de praktijk (Duaal leren). Zie hiervoor www.fafpa-burkina.org . 
 
Er is lesmateriaal en een lesprogramma beschikbaar voor tweedekansonderwijs / avondonderwijs 
en voor de beide vakopleidingen. Op dit moment is men bezig om een programma Engels voor de 
laatste 2 jaren van de basisschool te ontwikkelen en docenten te trainen. Het niet beheersen van 
de Engelse taal wordt als een steeds grotere barrière ervaren in het hele ontwikkelingsproces en de 
internationale contacten. Ook de toegang tot en het gebruik maken van internet wordt bemoeilijk 
door onvoldoende beheersing van de Engelse taal. 
Om het materiaal te ontwikkelen en te vermenigvuldigen is een computer en kopieerapparaat 
aangeschaft. 
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3.7 Cursussen voor ouders 
25 ouders van de leerlingen van Zoodo, waaronder 15 vrouwen, hebben een cursus gevolgd van 
3x3 dagen. Belangrijkste onderwerpen: 
 De positie, verantwoordelijkheid en werkzaamheden van de ouderraad en de samenwerking 

met de leraren, beheer en onderhoud van de school. 
 Afstemming van de pedagogische aanpak thuis en op school. Naast algemene opvoedkundige 

vaardigheden ging het vooral om gelijke behandeling van jongens en meisjes bij 
werkzaamheden rond het huis, zodat ook meisje na schooltijd tijd hebben voor het maken van 
huiswerk. 

 Plannen van activiteiten waarvoor ouders ingeschakeld worden, o.a. bereiden van 
schoolmaaltijden. 

De cursus werd regelmatig voor nieuwe groepen gegeven. Naast de ouders van Zoodo hebben nog 
800 ouders van andere scholen aan de cursus deelgenomen. 

3.8 Didactisch materiaal en sportmateriaal 
Voor zowel het basisonderwijs als het vervolgonderwijs zijn leermiddelen en sportmaterialen 
gekocht: woordenboeken, wereldbollen, topografische wandkaarten van Burkina, Afrika en de 
wereld, wiskundemateriaal, sportshirts, sportschoenen, pilonnen, voetballen, volleyballen, netten, 
palen, slaghouten, springtouwen, fluitjes en doelpalen. 
Voor het voortgezet onderwijs zijn schoolboeken gekocht, totaal 1100 boeken voor 6 vakken op 
verschillende niveaus. 
 

 
1100 schoolboeken in metalen kasten 

 

 
De schooldirecteur met didactisch materiaal 

 

Bij aanvang van schooljaar 2008-2009 is een groot deel van het terrein van Zoodo van struikgewas 
ontdaan en geëgaliseerd. Er zijn doelpalen geplaatst en op het veld worden sportlessen gegeven. 
 

 
Het terrein wordt van struikgewas ontdaan om een 

sportveld aan te leggen 

 

 
Doelpalen en sportles op het sportveld 
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3.9 Begeleiding, beheer, audit en financiën 
Alles wat op Zoodo gebeurt, valt onder de directe verantwoordelijkheid van DSF. DSF is eigenaar 
van het complex. Het kantoor van DSF ligt in een ander deel van Ouahigouya. Medewerkers van 
DSF reisden steeds heen en weer tussen het complex en het kantoor. Ook de parttime docenten 
rijden dagelijks heen en weer tussen Zoodo en de andere scholen waaraan zij les geven. Om een 
en ander werkbaar te houden zijn 2 bromfietsen aangeschaft. 
Voor het transport van het aangekochte materiaal en voor de studiereizen is gebruik gemaakt van 
de pick-up terreinwagen van DSF. Het bedrag voor de huur van deze auto is bijgeschreven op de 
rekening van de vereniging DSF om t.z.t. de auto te kunnen vervangen (afschrijving). 
 

Voor de ontwikkeling van het lesmateriaal en het voeren van de 
schooladministratie is een computer en een fotokopieerapparaat 
aangeschaft. Ook is er een vaste telefoonverbinding aangelegd. 
 
Vier medewerkers van DSF zijn getraind in boekhouding, financieel 
beheer en maken van financiële verantwoordingen. Begin 2009 zal 
een externe audit plaatsvinden over de rapportage van de tweede 
fase van onderwijscomplex Zoodo.  
 

DSF heeft twee maal een rapportage gemaakt over het project: in juni een tussenrapportage en in 
december de eindrapportage. Tussentijds zijn foto’s en informele berichten over de voortgang per 
e-mail verstuurd. Kopieën van de originele facturen tot half oktober zijn in november in Nederland 
gemaakt. De heer Sodré, coördinator van DSF, was toen op werkbezoek in Nederland en had ze 
meegenomen. De heer Sodré heeft de originele rekeningen weer mee terug genomen voor de audit 
/ accountantscontrole in Burkina. Kopieën van de facturen die tussen 17 oktober en 15 december 
2008 gemaakt zijn, worden per post nog naar de WOL verstuurd. 
 

4 Verantwoording planning en resultaten 

4.1 Resultaten uit eerste fase 

2006:  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:  Bouw en inrichting schoolgebouw basiseducatie met 6 lokalen, een 
kantoor en magazijn; 

 Omheining van 711 meter lengte, 2 meter hoog; 
 Bewakerswoning; 
 5 Latrines 
 Start met een eerste klas basisonderwijs (18 leerlingen), een zesde 

klas (14 leerlingen) en een avondklas (50 leerlingen) 
 Start trainingen leraren, vormingsleiders en oudercomités; 
 Autorisatie om basisonderwijs en voortgezet onderwijs te verzorgen; 
 Aansluiting elektriciteitsnet. 

€ 184.275 

 

 
Telefoon voor het complex 
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4.2 Begroting en werkelijke kosten tweede fase 
De onderstaande planning en begroting zijn gebaseerd op het contract met Impulsis / Edukans met 
projectnummer 21-01-07-286. 
 
Planning Begroting Werkelijke 

kosten 
Uitvoering en resultaat 

Elektriciteitsvoorziening 2.401 2.523  Installatie in alle gebouwen uit eerste en tweede 
fase 

Waterpomp 

12.446 12.099 

 Installatie handpomp 
 Water uit 65 meter diepte 
 Capaciteit 2,1 m3 per uur 
 Goedgekeurd voor consumptie 

Bouwkosten: 
 Praktijklokaal naaiopleiding 
 Praktijklokaal techniek 
 Bewakerswoning 
 6 Latrines 

20.810 26.162 

 Praktijkgebouw naaiopleiding met magazijn en 
kantoor 

 Praktijkgebouw fiets- en bromfietstechniek met 
theorielokaal, overkapping voor praktijklessen, 
magazijn en kantoor 

 Bewakerswoning 
 4 Latrines 

Machines, gereedschap en 
materiaal techniekopleiding 
en naaiopleiding 

28.12 22.326 

 30 naaimachines, verschillende functies 
 Naalden, spoelen, garen, stof, 
patroontekenpapier, scharen, strijkijzers, etc. 

 7 werktafels, 8 bureaus, 30 krukjes, 5 stoelen, 6 
metalen kasten, 8 schoolborden, 25 
schoolbanken 

 2 koffers met technisch gereedschap 
 5 bromfietsen om aan te sleutelen 
 Container met gereedschap van Stichting Gered 
Gereedschap onderweg 

Didactisch materiaal en 
sportmateriaal voor: 
 60 basisschoolleerlingen 
 40 scholieren voortgezet 
onderwijs 

 60 jongeren 
beroepsonderwijs 9.283 10.866 

 Woordenboeken, wereldbollen, topografische 
kaarten, schriften, krijt, wiskundemateriaal, 
sportkleding, ballen, netten, doelpalen, etc. 

 1.100 schoolboeken voortgezet onderwijs 
 2007-2008: 18 leerlingen 1e klas en 14 
leerlingen 6e klas basisonderwijs, 50 jongeren 
tweedekans avondonderwijs 

 2008-2009: 18 leerlingen 1e klas en 18 
leerlingen 2e klas basisonderwijs, 58 scholieren 
1e klas college, 35 scholieren 4e klas college, 50 
jongeren in het avondonderwijs, 14 meisjes in 
het beroepsonderwijs. 

Promotiecampagne: 
 Radio-uitzendingen 
 Leerlingen rekruteren in 
dorpen 4.269 4.116 

 Inauguratie in bijzijn van ministers en 
autoriteiten 
 Radio en TV uitzendingen 
 Brochure 
 Artikelen in kranten 
 Website 
 Promotie activiteiten in dorpen 
 1000 T-shirts Zoodo t.b.v. promotiecampagne 

Aanstelling en opleiding 
onderwijspersoneel: 
 6 onderwijzers 

20.411 19.879 

 2007-2008: 2 leraren basisonderwijs 
 2008-2009: 3 leraren basisonderwijs, 1 
docent/directeur, 12 parttime vakdocenten. 
 Training voor leraren Zoodo 
 3 bijscholingscursussen voor leraren uit het 
werkgebied van DSF 
 .3x3 dagen cursussen voor 800 ouderraadleden 
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Planning Begroting Werkelijke 
kosten 

Uitvoering en resultaat 

Ontwikkelen van curricula, 
lesmateriaal 

7.500 4.955 

 Studiereizen medewerkers / leraren DSF 
 Curricula / lesprogramma voor 2 
beroepsopleidingen en tweedekansonderwijs 
beschikbaar 
 Introductie nieuwe lesprogramma’s burgerschap 
en gezondheid 
 Programma Engels voor basisonderwijs in 
ontwikkeling 

Organiseren van stage 
 Werven stageplaatsen 1.803 1.784  Schoolactiviteiten einde schooljaar t.b.v. stages 

 Excursies naar bedrijven 
Transport, organisatie en 
beheer DSF 

15.000 16.081 

 2 Nachtwakers op het terrein 
 2 Brommers, 1 voor toezichthouder DSF en 1 
voor onderwijspersoneel 
 Permanente controle bij uitvoering 
(bouw)activiteiten 
 Kopieerapparaat en computer voor ontwikkelen 
lesmateriaal en schooladministratie 
 Rapportages en foto’s 
 Huur / gebruik transport- en 
communicatiemiddelen DSF 
 Vaste telefoonverbinding op het complex 

Accountantsrapportage DSF 5.284 2.287  Opleiding 4 boekhouders 
 Inzichtelijke financiële rapportage 

 127.219 123.078 Totale kosten 2e fase 
  127.098 Ontvangen door DSF 
  4.020 Saldo DSF 
 
Het nog openstaande saldo van deze projectfase zal gebruikt worden om de kosten voor de audit / 
accountantsrapportage te betalen, de kosten voor de afhandeling van de container met 
gereedschap en de verdere ontwikkeling van lesprogramma’s en lesmateriaal. 
 

4.3 Overboekingen 

   Overboekingen WOL / Edukans en ontvangsten DSF Euro Fr CFA

17-12-07 Overboeking WOL / Edukans € 35.000 + € 34.945 69.945   
15-01-08 Ontvangen door DSF via Edukans €69.945x655,957   45.880.912
03-03-08 Overboeking WOL / Edukans €27.409 + € 27.365 54.774   
12-03-08 Ontvangen door DSF via Edukans €54.774x655,957   35.929.487
10-09-08 Overgemaakt door WOL via BICIA-B bank (excl. wisselk.) 2.379 1.560.650

  Totaal ontvangen door DSF 127.098 83.371.049
 Totaal uitgeven door DSF 123.078 80.733.814
  Projectsaldo DSF 15 december 2008 4.020 2.637.235
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4.4 Facturenoverzicht 
Factuur 
datum Omschrijving Fr CFA Euro’s 

  Waterpomp     
30-01-08 Aanleg pomp en onderzoek 7.936.500   

  Totaal waterpomp 7.936.500 12.099
  Elektriciteit     

14-11-07 Factuur elektriciteitsbedrijf SONABEL 59.000   
30-11-07 Inschrijvingkosten abonnee elektriciteit 9.424   
29-01-08 Installatie elektriciteit in 1e schoolgebouw 1.251.318   
01-08-08 Installatie elektriciteit praktijklokalen 335.400   

  Totaal elektriciteit 1.655.142 2.523
  Bouwkosten 2 praktijklokalen, latrines, bewakerswoning     

31-01-08 20 ton cement 2.300.000   
15-02-08 10 ton cement en betonijzer 2.500.000   
29-02-08 Zand en grint 1.450.000   
10-03-08 Kosten aannemer 1e deel 250.000   
10-03-08 Kosten aannemer 2e deel 250.000   
10-03-08 Aanvoer water per tankwagen 15x25000 375.000   
14-03-08 Hout en planken 300.000   
01-04-08 Metalen ramen en deuren 975.000   
14-04-08 Dakbedekking golfplaten 1.883.000   
07-04-08 Graafwerk latrines 250.000   
21-04-08 Kosten aannemer 3e deel 600.000   
07-05-08 Verf 500.000   
02-06-08 5 ton cement plus transport 675.000   
04-06-08 Betonijzer latrines 300.000   
23-06-08 6 ton cement plus transport 750.000   
24-06-08 Waterdicht maken 3 gebouwen, teer, gas 303.000   
02-07-08 5 ton cement plus transport 750.000   
18-07-08 Cement, betonijzer, teer 1.750.000   
11-08-08 Schilder- en stucwerk 1.000.000   

  Totaal bouwkosten 17.161.000 26.162
  Inrichting praktijklokalen     

02-05-08 20 naaimachines 3.625.000   
02-05-08 Naalden, spoelen, garen 200.000   
10-07-08 2 kasten, 30 krukjes, 1 werktafel 425.000   
25-08-08 1 naaimachine Janome 375.000   
12-09-08 Gereedschap technieklokaal 2.500.000   
22-09-08 Schoolbanken 25x32.000 800.000   
22-09-08 9 naaimachines, verschillende functies 1.750.000   
23-09-08 4 metalen kasten, 2 bureaus, 5 stoelen 700.000   
23-09-08 3 metalen werktafels en 3 houten werktafels 450.000   
23-09-08 5 bromfietsmotoren en accessoires techniek en naaien 2.900.000   
23-09-08 8 schoolborden, 6 bureaus 420.000   
10-10-08 35 rollen stof 500.000   

  Totaal inrichting praktijklokalen 14.645.000 22.326
  Didactisch materiaal en sportmateriaal     

24-06-08 Voetballen, volleyballen, palen, shirts, touw, fluitjes 750.000   
26-06-08 Woordenboeken, landkaarten, ander lesmateriaal 3.000.000   
12-09-08 1100 Schoolboeken diverse vakken 2.000.000   
23-09-08 4 metalen doelpalen 548.000   
04-12-08 Divers sportmateriaal 780.000   
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Factuur 
datum Omschrijving Fr CFA Euro’s 

04-12-08 Afbakening sportterrein 50.000   
  Totaal didactisch- en sportmateriaal 7.128.000 10.867
  Promotie- en wervingscampagne     

05-05-08 Bijdrage aan organisatie, vrouwen Nimpouya 100.000   
07-05-08 Reiskosten muziekgroepen uit dorpen 250.000   
07-05-08 Reiskosten organisatiecomités uit dorpen 125.000   
07-05-08 Catering inauguratie 640.000   
04-05-08 Telefoonkaarten organisatiecomités 25.000   
04-05-08 Huur 4 tenten, 200 stoelen, spreekgestoelte met geluid 160.000   
04-12-08 1.000 T-shirts promotie Zoodo 1.400.000   

  Totaal promotie- en wervingscampagne 2.700.000 4.116
  Vergoeding, opleiding en training leraren     

19-03-08 Deelnemende leraren 2007-2008 3.600.000   
23-09-08 Deelnemende leraren 2008-2009 3.500.000   
23-09-08 Directeur Zoodo 2008-2009 2.820.000   
23-09-08 Deelnemende vakdocenten 2008-2009 3.120.000   

  Totaal vergoeding, opleiding en training leraren 13.040.000 19.879
  Organisatie stages voor leerlingen     

24-06-08 Schoolactiviteiten 250.000   
04-12-08 Stages / excursies naar bedrijven 920.000   

  Totaal organisatie stages voor leerlingen 1.170.000 1.784
  Ontwikkeling van lesmateriaal en programma's     

02-06-08 Studiereis naar Ouaga, 5 deelnemers 225.000   
04-06-08 Studiereis Koudougou, 5 deelnemers 275.000   
11-06-08 Curriculumontwikkeling, 10 deelnemers 2.750.000   

  Totaal ontwikkeling lesmateriaal en programma's 3.250.000 4.955
  Organisatie, begeleiding en beheer DSF     

01-03-08 Bankkosten februari 2008 8.260   
20-06-08 Brandstof 250.000   
17-06-08 Toezicht op bouwactiviteiten, 9 maanden 900.000   
21-06-08 Bewaking 9 maanden 585.000   
18-06-08 Huur auto 30 dagen 2.250.000   
25-06-08 Brommer voor toezichthouder 1.800.000   
02-07-08 Brandstof en toezicht DSF 500.000   

  Bankkosten 9 maanden 74.912   
23-09-08 Computer 1.125.000   
16-10-08 Telefoonkaart 25.000   
27-10-08 Kopieerapparaat 850.000   
04-12-08 Brommer onderwijspersoneel 1.680.000   
04-12-08 Telefoonlijnen 50.000   
10-12-08 Rapportages 250.000   
10-12-08 Brandstof en toezicht 200.000   

  Total organisatie, begeleiding en beheer DSF 10.548.172 16.081
  Audits en opleiding boekhouder     

23-06-08 Opleiding financieel beheer 4 deelnemers 1.500.000   
  Totaal audits en opleiding boekhouder 1.500.000 2.287
 TOTAAL UITGAVEN DSF 2E FASE 80.733.814 123.078
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5 Fondsenwerving en financiering project 

De financiering van de tweede fase is in samenwerking met de Turing Foundation en Impulsis / 
Edukans gegaan. Van de Turing Foundation was er een bedrag van 44.000 Euro toegezegd voor 
2008. Dit is in februari 2008 ontvangen. Van dit bedrag was 24.000 bestemd voor de 2e fase 
(praktijklokalen) en 20.000 voor de 3e fase (school voor voortgezet onderwijs). 
In november 2007 diende de WOL bij Impulsis een verzoek tot medefinanciering in. Dit is in 
december 2007 gehonoreerd. De tweede projectfase is begroot op € 124.818. WOL en Impulsis 
nemen ieder de helft voor hun rekening (€ 62.409). (In het deel van de WOL zit ook de bijdrage 
van de Turing Foundation). Voor WOL is hier later nog het openstaande bedrag van de 
elektriciteitsvoorziening bijgekomen. Dit hoorde eigenlijk nog bij de eerste fase, maar de financiële 
middelen van DSF waren aan het einde van 2007 uitgeput. 
In het contract tussen WOL en Impulsis / Edukans is vastgelegd dat het ingezamelde geld door 
WOL overgemaakt wordt naar de rekening van Edukans. Edukans verdubbelt dit bedrag en maakt 
het over naar de bankrekening van DSF.  
Omdat fondsenwerving voor de realisatie van onderwijscomplex Zoodo inmiddels een continu 
proces is, had de WOL aan het einde van 2007 al een flink bedrag op de rekening staan. 17 
december 2007 is een som van € 35.000 naar Edukans overgemaakt. Op 15 januari is een bedrag 
van 69.945 Euro, oftewel in lokale valuta 45.880.912 Fr CFA, op de rekening van DSF 
bijgeschreven. Na ontvangst van de bijdrage van de Turing Foundation is 3 maart 2008 het 
resterende bedrag van € 27.409 overgemaakt naar Edukans. Op 12 maart 2008 is op de rekening 
van DSF een bedrag van 54.774 Euro / 35.929.487 Fr CFA bijgeschreven. De extra bijdrage van de 
WOL is in september 2008 overgemaakt, samen met overboekingen voor andere projecten van 
WOL / DSF. Hiervoor heeft DSF 1.560.650 Fr CFA op de projectrekening van Zoodo bijgeschreven. 
Voor de financiering van de tweede fase heeft DSF in totaal 83.371.049 Fr CFA ontvangen, 
omgerekend in Euro’s: 127.098. 

  
Activiteiten met de basisschool in de Cornliuskerk 

  
Optreden Jambokoor tijdens viering MuziekfestiCAL 
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5.1 Fondsenwerving 2e en 3e fase 
Terwijl de projectuitvoering van de 2e fase van de realisatie van onderwijscomplex Zoodo in 
Burkina Faso in volle gang is, is de WOL in Nederland al weer druk bezig met fondsenwerving voor 
de 3e fase: de bouw en inrichting van het schoolgebouw voor algemeen voortgezet onderwijs. 
Hieronder het overzicht van de resultaten van de fondsenwerving en de overboekingen voor de 2e 
en 3e fase van het project. 
 

31-12-07 Ontvangsten 2007 2e fase (herzien) 43.900  Uitgaven 2e fase  
22-02-08 Turing Foundation 2e fase 24.000 17-12-07 Overboeking Edukans 35.000
   3-03-08 Overboeking Edukans 27.409
    10-09-08 Restant 2e fase 2.401
 Totaal fondsenwerving 2e fase 67.900  Totaal overboekingen 2e fase 64.810
 Start fondsenwerving 3e fase     
 Beschikbaar aanvang 3e fase 3.090 26-11-08 Overboeking DSF 3e fase 50.000
13-02-08 VNG prijs 1.250    
21-02-08 Rode Kruis 895  Overige uitgaven 2008  
22-02-08 Turing Foundation 2008 3e fase 20.000  Accountantkosten 1.666
24-04-08 Acties JPT College 1.233  Diverse kosten WOL (voorlopig) 2.000
4-07-08 Diakonie Prot. gem. Limmen 350   

11-07-08 Wereldwinkel Castricum 750    
13-08-08 Genootschap Limbon 500   
20-08-08 Rotary Club CAL 3.000   
11-09-08 Driessen Vastgoed 3.000   
6-10-08 Stichting Optimix 1.500    

10-10-08 Marthe van Rijswijck Foundation 10.000    
27-10-08 Stichting Zonnige Jeugd 3.000    
23-12-08 Corneliusparochie collectes 2008 2.334    
24-12-08 Donateurs WOL 2008 (voorlopig) 11.781    
29-12-08 Kerstactie Linxx 10.000    
 Fondsenwerving 3e fase tot 29-12-08 72.683    
 Toezeggingen 3e fase   Voorlopige kosten 2008 3.666-
 NCDO 48.230   
 Turing Foundation 2009 3e fase 20.000   
 Muttathara Castricum 7.600  Totaal resultaat fondsenwerving 3e fase 153.513
 Kath. Stg. Jongerenbelangen 5.000  Begroting 3e fase (herzien) 181.899
 Totaal toezeggingen 3e fase 80.830  Nog te verwerven fondsen 3e fase 32.052

 

Tijdens bloemendagen en jaarmarkt informatie over het project en verkoop van 
kunstnijverheid uit Burkina Faso 
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6 Knelpunten en oplossingen 

6.1 Hoge grondstoffenprijs 
Ook in Burkina had men het afgelopen jaar last van de hoge grondstoffenprijzen. Vooral de prijs 
van cement was flink gestegen. Mede hierdoor zijn de bouwkosten hoger uitgevallen. Ook de hoge 
brandstofprijs heeft invloed gehad op de kosten. 
Op dit moment is DSF bezig met een herberekening van de projectbegroting voor de 3e fase 
(schoolgebouw voortgezet onderwijs) op basis van de gestegen grondstoffenprijzen. 

6.2 Gebrek aan gereedschap 
Gereedschap voor technische beroepen en technisch onderwijs bleek nauwelijks verkrijgbaar in 
Burkina. Het materiaal dat er was bleek heel duur. Er is contact gezocht met Stichting Gered 
Gereedschap in Nederland en met partners waarmee GG in Burkina samenwerkt. Ook DSF is 
partner van GG geworden. De directeur van Gered Gereedschap en Salif Sodré hebben elkaar 
ontmoet in Nederland op de landelijke Burkina Faso dag. Ook andere Nederlandse particuliere 
initiatieven (PI’s), die actief zijn met beroepsonderwijs in BF, zijn hierbij betrokken. Het resultaat is 
dat er een container met gereedschap klaar staat om naar Burkina verscheept te worden. 
Door het gebrek aan gereedschap is de opleiding tot fiets- en bromfietsmonteur nog niet 
begonnen. DSF hoopt met de opleiding te beginnen zodra het gereedschap is aangekomen. 

6.3 Basisschool 
De leerlingenaantallen van de basisschool blijven achter op de verwachtingen. Dit heeft er mee te 
maken dat de school in een wijk in aanbouw staat. De verwachting is dat het aantal leerlingen per 
klas de komende jaren zal stijgen. 

6.4 Water 
Water voor bouwactiviteiten blijft problemen geven. De handpomp op het terrein levert 
onvoldoende voor de aanmaak van bouwstenen en metsel- en stukadoorswerk. Tijdens de bouw 
van de praktijklokalen heeft men toch weer 15 maal een tankwagen met water van elders moeten 
halen. Deze maand is men begonnen met de bouwactiviteiten voor de 3e fase. Dit wordt een groot 
schoolgebouw. Om in de waterbehoefte voor de bouw te voorzien, zal eerst een watertoren met 
een elektrische pomp gebouwd worden. Hiermee is men deze maand (december 2008) begonnen, 
na ontvangst van de eerste overmaking voor de 3e fase. Een watertoren maakt onderdeel uit van 
het hele project van de realisatie van onderwijscomplex Zoodo, maar pas in een latere fase. DSF 
heeft besloten om de watertoren onderdeel uit te laten maken van de 3e fase. 
 

 
Gaten waar de pijlers van de watertoren inkomen 

 
Aanleg elektrische waterpomp 
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7 Conclusie en dankbetuiging 

Ook deze fase is zonder grote problemen verlopen. Aanpassingen in de uitvoering zijn de kwaliteit 
alleen maar ten goede gekomen. Hoewel DSF nog onvoldoende ervaring heeft om alles van te 
voren in te schatten, zijn ze uitstekend in staat om op het juiste moment beslissingen te nemen 
voor een beter verloop. 
In het tweede jaar van haar bestaan maken al 193 leerlingen gebruik van het complex en hebben 
honderden leraren en leden van oudercomités een cursus gevolgd. 
 
Ook de fondsenwerving verloopt zeer voorspoedig. De financiering voor de 3e fase is al in een 
vergevorderd stadium. De eerste 50.000 euro is overgemaakt en de bouw van de school voor 
voortgezet onderwijs is deze maand van start gegaan. Het ziet er naar uit dat dit gebouw met 
ingang van schooljaar 2009-2010 in gebruik genomen kan worden. Er zullen dan minimaal 3 
klassen basisonderwijs, 1 klas tweedekans avondonderwijs, 3 klassen algemeen voortgezet 
onderwijs en 2 klassen beroepsonderwijs van het complex gebruik maken. 
 
DSF en WOL danken alle donateurs, sponsors, subsidieverstrekkers en ieder die de projecten van 
de WOL en DSF een warm hart toedraagt door mee te helpen met alle activiteiten. Dank zij deze 
steun gaan er steeds meer kinderen in de provincie Yatenga in Burkina Faso naar school! 
DSF is ontzettend trots op alle steun die zij uit Nederland ontvangt en wil dit graag aan iedereen 
tonen. De namen van de grootste sponsors hebben zij op de muur om het complex geschreven. 
Ieder die 1.000 Euro of meer in het project investeert mag met zijn naam op de muur! 
 
Realisatie van onderwijscomplex Zoodo is tot nu toe mogelijk gemaakt door: 
 
 Donateurs Stichting WOL en 1%club 
 Impulsis / Edukans, Utrecht 
 Turing Foundation, Amsterdam 
 Stichting Muttathara, Castricum 
 NCDO, Amsterdam 
 Rotaryclub Castricum, Akersloot, Limmen 
 Wereldwinkel Castricum 
 Corneliusparochie Limmen 
 Diakonie Protestantse Gemeente Limmen 
 Driessen Vastgoed Limmen 
 Equipe Coiffures, Limmen 
 Anonieme bedrijven uit Limmen 
 Horizon College, afdeling Welzijn Hoorn 

 Anonieme particulieren fondsen 
 Kringloopwinkel Keer op Keer, Heiloo 
 Paul Tensen Stichting, Bussum 
 Stichting Optimix, Amsterdam 
 Jac. P. Thijsse College, Castricum 
 VNG prijs Yvonne Zomerdijk 
 Rode Kruis Castricum 
 Genootschap Limbon, Limmen 
 Marthe van Rijswijck Foundation, 

Oldeberkoop 
 Stichting Zonnige Jeugd, Haarlem 
 Linxx, Utrecht 
 Stichting Gered Gereedschap 

 
Voor het verwerven van de laatste benodigde fondsen voor de 3e fase gaat de WOL samenwerken 
met Play it Forward. 
 
 
Limmen, 30 december 2008 
 
 
 
 
Yvonne Zomerdijk-Vermeer 
Voorzitter Stichting WOL 
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Grote supporters van Onderwijscomplex Zoodo mogen met hun naam op de muur! 
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8 Bijlage 

8.1 Internetberichten over inauguratie Zoodo. 

Education 

Inauguration du complexe éducatif Zoodo : l’offre éducative en 
croissance 

L’Association Développement Sans Frontière (DSF) a 
procédé le samedi 17 mai 2008 à l’inauguration officielle 
de son complexe éducatif Zoodo (CEZ). Ce complexe, 
bâti sur un espace de 28.300m? viendra appuyer l’offre 
éducative dans le Nord. 
La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre 
délégué à l’Alphabétisation et à l’Education non formelle, 
Ousseini Tamboura et des plus hautes autorités de la 
région du Nord.  
L’éducation est un facteur non négligeable dans le 
processus de développement. Cette dimension, qui 
intervient dans la formation de l’homme est une réalité 
prônée par les ministères en charge de l’éducation. 
Dans cette dynamique, la réforme du système éducatif 
vient combler un vide et renforcer la formation de l’élève 

dans la vie professionnelle. Sans doute que l’Association Développement Sans Frontière a compris 
cette nouvelle donne. C’est pourquoi, à l’occasion de la cérémonie inaugurale du CEZ, Salifou Sodré, 
coordonnateur de DSF, a souligné que « l’éducation est une priorité nationale comme stipule la loi 
d’orientation de l’éducation. C’est une question névralgique qui ne saurait être la préoccupation des 
seuls Etats et techniciens du domaine ». La construction de ce complexe révèle donc la volonté de 
l’Association DSF à soutenir l’éducation au Burkina Faso.  
Le complexe comprend un bâtiment R+1, un bâtiment administratif et des latrines. Dans un futur 
proche, DSF compte ouvrir un collège d’enseignement général, quatre ateliers de formations 
professionnelles, un centre multimédia pour la formation en informatique, un forage positif, des 
infrastructures sportives et bien d’autres constructions. C’est un projet évalué à plus de 900 millions 
de francs CFA. Le financement n’est pas encore bouclé et l’Association compte sur l’engament des 
partenaires néerlandais dont Wol Turing Fondation. Un autre partenaire, l’ONG ICCO a été 
représentée à la cérémonie par Sijtse Van Veen, son chargé de programme. Sijtse Van Veen a 
d’ailleurs relevé dans son discours, le dynamisme de l’association DSF. Il a manifesté un intérêt 
particulier à cette association au regard de la vitesse avec laquelle elle intervient dans le 
développement du Burkina Faso. En effet, il faut le reconnaître, l’association DSF est sur tous les 
fronts du développement. Il n’y a pas longtemps, il bouclait la 2ème édition du tournoi « Sport et 
culture à l’école primaire ».  
C’est dans ce sens que le ministre délégué à l’Alphabétisation et à l’Education non formelle, Ousseini 
Tamboura, en dehors du discours officiel qu’il a prononcé, a laissé entendre que l’inauguration de ce 
complexe est une première pour lui avant de conclure que « je me réjouis de cette inauguration, car 
ce complexe est le fruit et l’œuvre d’une association avec ses partenaires  et non l’œuvre de l’Etat». 
C’est la preuve que la politique du gouvernement en matière d’éducation est suivie et l’ensemble des 
Burkinabés est décidé à accompagner cette politique pour atteindre le taux de 70% à l’horizon 2010. 

Jean-Victor OUEDRAOGO 
AIB –Ouahigouya 

Bron: http://www.sidwaya.bf/sidwaya_23-05-08/region_nord.htm  

 
Pose de la pierre du CEG que DSF compte 
ouvrir dans un futur proche par le ministre 
Ousseini Tamboura. 


