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1. Introductie 
De Stichting WOL is in 1986 als werkgroep ingesteld door de toenmalige gemeenteraad van 
Limmen om op lokaal niveau iets te doen aan ontwikkelingssamenwerking. De WOL stelt zich ten 
doel voorlichting te geven en bewustwording te bevorderen omtrent de problematiek van 
ontwikkelingslanden door het verstrekken van informatie, organiseren van activiteiten en 
betrekken van andere organisaties en particulieren bij acties en projecten. 
De WOL ondersteunt vanaf 1988 ontwikkelingsprojecten in Burkina Faso, West Afrika. Vanaf 1996 
werkt de WOL samen met een vaste partner: de Association Développement Sans Frontière (DSF), 
waarvan de WOL medeoprichter is. De WOL en DSF werken gezamenlijk aan de bestrijding van de 
armoede onder de plattelandsbevolking van de provincie Yatenga in het noorden van Burkina Faso. 
Door bemiddeling van de WOL is DSF sinds 2000 ook partner van ICCO, een grote Nederlandse 
medefinancieringsorganisatie. DSF is hierdoor uit kunnen groeien tot een professioneel werkende 
organisatie die participeert in armoedebestrijdingsprogramma’s van Burkina Faso, de Europese 
Unie, de Verenigde Naties en het Wereldvoedselprogramma. 
In de visie van WOL en DSF is onderwijs de sleutel tot duurzame armoedebestrijding. De laatste 
jaren is daarom steeds meer de nadruk komen te liggen op onderwijsprojecten. Vanuit de 
internationale gemeenschap en de overheid van Burkina heeft DSF als opdracht gekregen 
onderwijs voor iedereen in de provincie Yatenga te realiseren. 
In samenwerking met DSF probeert de WOL per schooljaar een nieuw project te realiseren. 
Rondom dit project organiseert de WOL in Nederland voorlichtende en educatieve activiteiten en 
werft zij fondsen om het project in Burkina te financieren. DSF is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het project in Burkina Faso. In 2003 is het project van de bouw van een basisschool 
in het dorp Risci afgesloten en met het project ‘Onderwijs en Voedselzekerheid’ een begin 
gemaakt. Naast het actuele project ondersteunt de WOL ook nog lopende, meerjarige projecten en 
houdt zij een vinger aan de pols bij reeds voltooide projecten. 
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2. Activiteiten in Nederland 

2.1 Fondswervende activiteiten 

Om de projecten in Burkina te kunnen financieren worden in Nederland fondsen geworven door: 
− versturen van acceptgirokaarten bij de jaarlijkse nieuwsbrief; 
− donaties van vaste donateurs; 
− giften en andere inkomsten tijdens activiteiten en manifestaties; 
− verkoop van kunstnijverheid uit Burkina Faso; 
− verhuur van Afrikaanse kleding en gebruiksvoorwerpen; 
− sponsoring van een schaap; 
− sponsoring van een scholier; 
− inschakelen van andere clubs en organisaties voor fondswerving; 
− projectsubsidie van medefinancieringsorganisaties. 
In 2003 waren de fondswervende activiteiten zeer succesvol. Totaal is er een bedrag van ruim € 
48.500,- binnengekomen dat aan projecten in Burkina kon worden besteed. 
 

2.2 PR en voorlichting 

2.2.1 Informatiestands 
De WOL maakt van de jaarlijks terugkerende activiteiten in de regio gebruik om zich te 
presenteren met een informatiestand over de acties en voortgang van de projecten. Folders met 
informatie over het werk van WOL en DSF worden uitgereikt. Tevens wordt er kunstnijverheid uit 
Burkina Faso verkocht. In 2003 was de WOL aanwezig met een informatiestand tijdens Limmen 
Creatief, maart 2003, en de jaarmarkt in Limmen, juni 2003. 

2.2.2 Presentaties 
In 2003 heeft de WOL twee presentaties verzorgd: 
− 17 februari een diapresentatie voor de leden van de Kiwanisclub in Enkhuizen over de 

levensomstandigheden van de mensen in Burkina Faso en de projecten van WOL en DSF. 
Hierbij waren ongeveer 25 Kiwani-leden aanwezig. 

− 24 februari een lezing met diapresentatie in ‘Ons Huis’ in Limmen. Het doel van deze 
presentatie was een kennismaking met de culturele rijkdom van Burkina Faso en een 
uitnodiging om deel te nemen aan een reis naar Burkina in december. Wij hebben ruim 60 
belangstellenden mogen verwelkomen. 

2.2.3 Kerken 
In beide kerken in Limmen is aandacht besteed aan het werk van de WOL. Het weekend van 15 en 
16 februari heeft de WOL deelgenomen aan een viering in de katholieke kerk. De opbrengst van de 
collecte was voor de WOL.  

2.2.4 Nieuwsbrief 
De jaarlijkse ‘Nieuwsbrief uit Yatenga’ is in september uitgekomen in een oplage van 1.100 stuks. 
540 exemplaren zijn naar donateurs en sympathisanten van de WOL verstuurd. Leerlingen van de 
deelnemende scholen aan het correspondentieproject hebben ook allen een nieuwsbrief 
meegekregen, evenals de leden van de Kiwanisclub. 
Voor het vouwen en verspreiden van de nieuwsbrief is gebruik gemaakt van de hulp van de 
Sherpa’s van de Scouting Limmen. 

2.2.5 Huis aan huis bladen 
Voor tussendoor nieuws uit Burkina Faso en ter aankondiging van activiteiten van de WOL in 
Nederland worden artikeltjes geschreven in de lokale en regionale huis aan huis bladen en in de 
‘Limmer Toren’, het parochieblad van de katholieke kerk. 
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2.2.6 Website 
De WOL heeft een eigen website: www.stichtingwol.com  
 

2.3 Projectactiviteiten in Nederland 

2.3.1 Scholen correspondentieproject 
Vier basisscholen in de provincie Noord Holland doen mee aan het scholen correspondentieproject: 
de Pax Christischool en de Sint Maartenschool in Limmen, de Sokkerwei in Castricum en de 
Uilenburchtschool in Grootebroek. Zij corresponderen met 4 basisscholen in de provincie Yatenga in 
Burkina Faso. De scholen tekenen en schrijven jaarlijks over een thema. In het kader van het 
lopende project was het thema dit jaar ‘Wat eten we vandaag?’ 
Dit jaar konden de brieven en tekeningen ter plekke in Burkina uitgewisseld worden door het 
bezoek van een WOL delegatie aan Burkina Faso in december 2003.  
De WOL verzorgt in het voorjaar en in het najaar gastlessen 
op de deelnemende scholen. In 2003 hebben hier zo’n 500 
leerlingen aan deelgenomen. 
De Nederlandse scholen dragen hun steentje bij om de 
scholen in Burkina te ondersteunen. Zo heeft de 
Uilenburchtschool een sponsorloop gehouden en nemen de 
kinderen van de Pax Christischool maandelijks 20 eurocent 
mee voor ‘hun’ school in Burkina Faso. De Sint Maartenschool 
heeft hun school in het dorp Nimpouya persoonlijk kunnen 
ondersteunen met de aankoop van schoolmateriaal in Burkina 
doordat de directeur van de Sint Maartenschool deel uit 
maakte van de WOL delegatie. 

2.3.2 Wereldmaaltijd 
In het kader van het project voor het seizoen 2003-2004 
‘Onderwijs en Voedselzekerheid’ heeft de WOL het weekend 
na wereldvoedseldag, 19 oktober 2003, een wereldmaaltijd 
georganiseerd in de Burgerij in Limmen. Hieraan hebben 85 
belangstellenden deelgenomen. De maaltijd was 
samengesteld uit producten die voor iedere wereldburger 
beschikbaar zijn, mits het voedsel in de wereld eerlijk 
verdeeld wordt. 
Voorafgaand aan de maaltijd was een lezing van de heer Jaap 
Spaan van het Kritisch landbouwberaad en een workshop 
Afrikaanse dans. 
 

2.4 Deskundigheidsbevordering 

Leden van de werkgroep oriënteren zich ook breder om de eigen
ontwikkelingsproblematiek te vergroten. In 2003 hebben zij deel
− Afrikadag, 12 april 2003, van de Evert Vermeer Stichting in U

workshop met Max van den Berg (Europarlementariër) en Ch
(vertegenwoordiger van de overkoepelende onderwijsorganis
belang van onderwijs in ontwikkelingslanden. 

− NCDO1 KPA-dag2 in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in
als thema ‘Van Charitas naar Capaciteitsopbouw’. 
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1 NCDO: Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duu
2 KPA: Kleine Plaatselijke Activiteiten; een programma van de NCDO om 
te maken voor ontwikkelingssamenwerking. 
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− Wereldvoedseldag, 16 oktober 2003 in de jaarbeurs Utrecht, georganiseerd door Stichting 
Wereldvoedselvraagstuk / FAO-Comité Nederland. 

De miniconferentie ‘Samen sterk voor vrijwilligerswerk’ op 2 april 2003 voor verenigingen en 
instellingen in de gemeente Castricum is door 2 leden van de werkgroep bezocht. 
 

2.5 Gemeentelijke subsidie 

Sinds haar oprichting ontvangt de WOL van de gemeente Limmen een subsidie voor algemene 
kosten van de werkgroep. Vanaf 2000 ontvangt zij ook een subsidie als tegemoetkoming van de 
algemene kosten die DSF moet maken om de samenwerking met de WOL mogelijk te maken. 
Sinds de gemeentelijke fusie worden beide subsidies door de gemeente Castricum uitbetaald. Per 
abuis is in 2002 te veel subsidie uitbetaald, namelijk het hele bedrag dat voor internationale 
samenwerking door de toenmalige gemeenteraad van Limmen was gereserveerd. Dit bedrag is in 
december 2003 terugbetaald, na aftrek van de subsidie waar de WOL recht op had in 2002 en 
2003. 
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3. Projecten in Burkina Faso 

3.1 Bezoek aan Burkina Faso 

In december 2003 zijn Ditje van Genderen en Yvonne Zomerdijk van de WOL samen met 3 andere 
reisgenoten naar Burkina Faso gereisd. De reis is op eigen kosten gemaakt. De reis is van grote 
waarde geweest om de band tussen de WOL en DSF te versterken en met eigen ogen de resultaten 
van de projecten te aanschouwen. Het enorme belang van onderwijs, als voorwaarde voor 
duurzame ontwikkeling, is ons nog beter duidelijk geworden. Indrukwekkend was de manier 
waarop DSF het onderwijs aan meisje stimuleert, de betrokkenheid van de ouders bij de school 
bevordert, o.a. door de alfabetiseringscursussen, en zich sterk maakt om beroepsonderwijs, 
afgestemd op de behoeften van het land, te bevorderen. In totaal zijn 10 dorpen bezocht die 
betrokken zijn bij projecten van de WOL. 
Het is de wens van WOL en DSF om een formelere vriendschapsband te creëren tussen de 
gemeente Castricum en het district Tangaye in de provincie Yatenga. De WOL heeft van de prefect 
van Tangaye een brief meegekregen voor de burgemeester van Castricum. 

3.2 Nieuwbouw basisschool Risci 

In het dorp Risci is een nieuwe basisschool 
gebouwd met drie klaslokalen, een kantoor, een 
magazijn en latrines. De school is volledig 
ingericht met schoolbanken voor de leerlingen en 
bureaus en stoelen voor de onderwijzers. In ieder 
lokaal is een kast geplaatst. Bij aanvang van het 
schooljaar 2003-2004 hebben alle leerlingen een 
tas met schoolmateriaal ontvangen. Ook zijn er 
175 schoolboeken gekocht en ander lesmateriaal 
voor in de klas. 
18 december 2003 is de school officieel geopend 
door de Secretaris Generaal van het Ministerie 
van Basisonderwijs en Alfabetisering van Burkina 
Faso, in het bijzijn van de delegatie van de WOL. 
 

3.3 Renovatie basisschool Nongfaire 

Dank zij de sponsorloop van de Uilenburchtschool heeft de school in het dorp Nongfaire een flinke 
opknapbeurt gekregen: de school is opnieuw geschilderd, het dak en plafond zijn gerepareerd, 
kapotte inventaris is vervangen en de school heeft didactisch materiaal kunnen aanschaffen. 
 

3.4 Personeelswoning kraamkliniek 
Tougué-Mossi 

In het dorp Tougué-Mossi is naast de kraamkliniek (een 
eerder project van de WOL) een woning voor de vroedvrouw 
gebouwd. Bij nachtelijke bevallingen is de vroedvrouw nu 
direct beschikbaar. 
De woning is op 22 december 2003 door de WOL geopend. 
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3.5 Schoolmaaltijden 

Het regenseizoen is in 2002 heel slecht geweest in Yatenga. Dit had in het schooljaar 2002-2003 
zijn weerslag op de schoolgang en schoolprestaties van de kinderen: velen waren te ondervoed om 
zich te kunnen concentreren of kwamen niet meer naar school omdat zij op zoek moesten naar 
eetbare zaken. 260 kinderen uit de meest kwetsbare families hebben een zak graan ontvangen om 
de moeilijke tijd door te komen en aan leerlingen die examen moesten doen voor de basisschool 
zijn tijdens de examendagen schoolmaaltijden verstrekt. 

3.6 Schapenproject 

Het schapenproject is nog steeds een succesvol project om de schooluitval tegen te gaan en de 
economische positie van scholen en ouders te verbeteren. Het project is in 2003 uitgebreid met 2 
nieuwe scholen. 50 kinderen hebben een schaap en een tas met schoolmateriaal ontvangen. Vanaf 
2000 hebben al meer dan 1.000 kinderen op 13 verschillende scholen van het project kunnen 
profiteren. 
 

3.7 Scholieren Adoptie Project 

In het schooljaar 2002-2003 is gestart met het Scholieren 
Adoptie Project (SAP). Voor € 350,- per jaar sponsoren ‘adoptie’-
ouders in Nederland een scholier in Burkina Faso. Het gaat om 
dorpskinderen die anders geen vervolgonderwijs kunnen volgen. 
Het kind kan nu naar het voortgezet onderwijs in de stad. De 
adoptieouders ontvangen een foto van het kind en jaarlijks een 
brief. 
In 2002-2003 hebben 6 scholieren aan het project kunnen 
deelnemen. In het schooljaar 2003-2004 is het project 
uitgebreid met nog eens 7 scholieren, totaal 13 scholieren. 
 

3.8 Bibliotheek 

DSF had van ICCO geld beschikbaar gekregen om een vakbibliotheek voor onderwijzers in te 
richten. Zij hadden echter geen idee welke boeken hiervoor geschikt zijn. De WOL heeft de 
bibliotheek samengesteld en de (Franstalige) boeken via internet besteld en betaald. Dit bedrag is 
verrekend met geld dat anders voor het scholieren adoptieproject opgestuurd zou worden. Op hun 
beurt heeft DSF het geld van ICCO voor de bibliotheek verrekend met de schoolkosten. 
 

3.9 Video- en fotocamera 

Voorlichting en bewustwording zijn belangrijke middelen in de strijd tegen armoede en 
onwetendheid. DSF heeft met hulp van ICCO video afspeelapparatuur kunnen aanschaffen, maar 
de wens was om zelf ook films te maken die de mensen in de dorpen aanzetten tot nadenken en 
afgestemd zijn op de belevingswereld en het referentiekader van de plattelandsbevolking. De 
onderwerpen gaan o.a. over het belang van onderwijs, HIV/AIDS, vrouwenbesnijdenis, etc. 
Hiervoor hebben zij een eigen videocamera nodig. Deze is door ICCO en WOL gefinancierd. Ook is 
een fotocamera gekocht t.b.v. beeldmateriaal voor de voorlichtingsactiviteiten van de WOL in 
Nederland. 
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3.10 Onderwijs en Voedselzekerheid 

In november is een begin gemaakt met de uitvoering van 
het project ‘Onderwijs en Voedselzekerheid’. In 5 dorpen 
zijn ouders begonnen met een alfabetiseringscursus en 
een training ter verbetering van de landbouwmethoden. 
In 2004 zal dit project verder uitgebreid worden met de 
opzet van crèches voor de kinderen van deelnemende 
moeders aan de cursus, de aankoop van 
landbouwgereedschap en het opzetten van 
schoolkantines. Het is de bedoeling dat door meer kennis 
van betere landbouwmethoden en het beschikbaar stellen 
van landbouwgereedschap de voedselproductie wordt opgevo
landbouwgereedschap gebruiken in ruil voor een deel van de
schoolkantines van voedsel worden voorzien. 
 

3.11 Fonds souple 

Jaarlijks ontvangt DSF een bedrag van ± € 560,- om de sam
en de achterban in Burkina Faso mogelijk te maken. Dit bedr
gemeente Castricum. 
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4. Knelpunten 
In Burkina Faso verloopt alles uitstekend. De WOL blijft echter met een chronisch tekort aan 
werkgroepleden kampen. In 2003 telden we slechts drie bestuursleden. Dit vraagt steeds veel inzet 
en organisatievermogen van de betreffende leden om de belangstelling voor 
ontwikkelingssamenwerking in de regio levend te houden. De magere bezetting is een gevaar voor 
de continuïteit van het werk. 
 
 
 
 
 
 
 
Opgemaakt, 
 
Limmen, april 2004. 
 
 
 
 
 
Yvonne Zomerdijk-Vermeer 
 
 
 
 
Bijlage: Financieel jaarverslag 2003. 
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