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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 over de problematiek van 
ontwikkelingslanden door het verstrekken van informatie, het organiseren van activiteiten en het 
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. Deze opdracht is in 2005 uitgebreid 
naar de hele regio Noord: de provincies Yatenga (13 departementen met 408 dorpen), Loroum (4 
departementen met 100 dorpen), Zondoma (5 departementen met 101 dorpen) en Passoré (9 
departementen met 206 dorpen). 
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 2005 was dit het project PAAPE: een project om door 
middel van alfabetisering betere landbouwmethoden te bevorderen. Voor jonge kinderen zijn 
crèches opgezet zodat ook de moeders naar de cursus kunnen. Dit project borduurt door op het 
project uit 2004 ‘Onderwijs en Voedselzekerheid’. Naast het actuele project ondersteunt de WOL 
ook nog lopende, meerjarige projecten en houdt zij een vinger aan de pols bij reeds voltooide 
projecten. Bovendien is in 2005 een noodhulpactie gehouden i.v.m. een voedselcrisis in Yatenga. 
 
 
 
 
 
Yvonne Zomerdijk-Vermeer 
Stichting WOL 
 
Maart 2006. 
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1.1 Gegevens 

1.1.1 Stichting WOL 
 
Naam: Stichting Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen (WOL). 

Correspondentieadres: Kapelweg 6A, 1906 EA Limmen 

Telefoon: 072 5052680 

E-mail: yvonnezomerdijk@quicknet.nl  

Contactpersoon: Yvonne Zomerdijk-Vermeer 

Website: www.stichtingwol.com  

KvK: Kamer van Koophandel Noordwest Holland 

Dossiernummer: 41240665 

Stichtingsdatum: 06-03-1991 

Jaar van oprichting: 1986 

1.1.2 Association DSF 
 
Naam: Association Développement Sans Frontière (DSF) 

Correspondentieadres: BP 152, Ouahigouya, Burkina Faso 

Telefoon: 00226 40554346 (Kantoor) 

 00226 70255184 (GSM) 

E-mail: assodsf@fasonet.bf  

Contactpersoon: Dhr. Salifou Sodré 

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

Erkenningsdatum: 12-12-1997 
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2. Activiteiten in Nederland 

2.1 Fondsenwervende activiteiten 

Om de projecten in Burkina te kunnen financieren worden in Nederland fondsen geworven door: 
− meesturen 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; 
− structurele gemeentelijke subsidie; 
− projectsubsidie van medefinancieringsorganisaties. 

2.1.1 Werven van fondsen voor crèches bij alfabetiseringscentra 
Door de krappe bezetting van het bestuur van de WOL is het werven van fondsen voor nieuwe 
crèches bij alfabetiseringscentra gedaan met hulp van het bureau ABE communications. Zij hebben 
de projectaanvraag verzorgd en fondsen uitgezocht en aangeschreven. Voor het project van de 
crèches is een bijdrage ontvangen van Stichting Katholieke Jongerenbelangen, Stichting Zonnige 
Jeugd en de Paul Tensen Stichting. 
Ook de Kiwanis uit West-Friesland hebben een bijdrage geleverd: de opbrengst van het 
Haringfestival was voor dit project. 

2.1.2 Noodhulpactie voedselcrisis 
Als gevolg van een slecht regenseizoen en een sprinkhanenplaag was in 2005 in het noorden van 
Burkina Faso een ernstige voedselcrisis ontstaan. Naast een levensbedreigende situatie voor de 
bevolking, was dit ook een grote bedreiging voor alle ontwikkelingen die DSF in de afgelopen 10 
jaar tot stand heeft gebracht. Toen in juli 2005 duidelijk werd hoe nijpend de situatie in de 
provincie Yatenga was geworden is de WOL spontaan met een inzamelingactie begonnen. Via het 
e-mail adressenbestand van de WOL en het persoonlijke e-mail adressenbestand van WOL-
medewerkers en sympathisanten is een brief om hulp verzonden. In de regionale huis-aan-huis 
bladen zijn artikelen verschenen over de situatie met het verzoek om een financiële bijdrage. Voor 
deze ‘Actie Voedselhulp’ is tussen juli en november 2005 18.106 Euro gestort op de rekening van 
de WOL. Door de publiciteit over deze actie kon de WOL ruim 100 nieuwe donateurs in het bestand 
opnemen. 
Bij de fondsenwerving heeft de WOL hulp gekregen van EOF/Ghana uit Schaijk. Naast een eigen 
bijdrage van deze organisatie hebben zij een bijdrage van 10.000 Euro van Cordaid weten te 
krijgen voor de voedselcrisis in Yatenga. 
In september werd duidelijk dat de voedselcrisis nog tot november zou voortduren. DSF vreesde 
dat dit ernstige consequenties zou hebben op de uitvoering van het PASZR, het 
onderwijsprogramma dat DSF met steun van ICCO in Yatenga uitvoert. Gevreesd werd dat veel 
kinderen vanwege de honger niet naar school zouden terugkeren en zich weinig nieuwe leerlingen 
voor de eerste klas zouden aanmelden. Hierop heeft de WOL alsnog een bijdrage van ICCO 
gevraagd om de voedselcrisis het hoofd te kunnen bieden. Van ICCO is 30.000 Euro ontvangen. 
 
Mede door de noodhulpactie i.v.m. de voedselcrisis in Yatenga heeft de fondsenwerving in 2005 
een recordhoogte gehaald van € 94.362,99. 



Stichting WOL Pagina 6 van 24 Jaarverslag 2005 

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 
2005 was de WOL aanwezig met een informatiestand 
tijdens: 
 Limmen Creatief, 5 en 6 maart 2005 
 Enkhuizer Haringfestival, 4 juni 2005 
 Jaarmarkt in Limmen, 20 juli 2005 
 Uitmarkt in Castricum, 10 september 2005 
 Heropening Wereldwinkel Castricum, 12 november 2005 
 Concert Rotary in Hervormde Kerk in Castricum, 19 november 2005 
 Kerstmarkt in de Tuin van Kapitein Rommel in Castricum,14 december 2005. 

2.2.2 Presentaties 
In 2005 heeft de WOL twee presentaties verzorgd: 
− 21 april een informatie avond in de Vredenburg in Limmen met debat over het belang van 

onderwijs in het kader van armoedebestrijding en vertoning van de documentaire ‘Yam Wekre’ 
over het werk van DSF in Burkina Faso. 48 belangstellenden. 

− 26 september een diapresentatie over het werk van WOL en DSF voor de leden van de Rotary 
Club Limmen, Akersloot, Castricum in de Vredeburg in Limmen. Zo’n 40 leden waren aanwezig. 

2.2.3 Kerken 
In beide kerken in Limmen wordt jaarlijks aandacht besteed aan de projecten van de WOL in 
Burkina Faso. In de vastentijd hangen in de Corneliuskerk 14 gebatikte staties uit Burkina Faso van 
de lijdensweg van Christus. In de hervormde kerk hangt een batik van het laatste avondmaal. 
Dit jaar was er in samenwerking met de werkgroep Kerk en Samenleving en de Limmer 
basisscholen een groot project. Zie verder bij ‘Projectactiviteiten in Nederland’. 

2.2.4 Nieuwsbrief 
De ‘Nieuwsbrief uit Yatenga’ is in oktober 2005 uitgekomen en ging grotendeels over de 
voedselactie. In totaal zijn 1600 stuks gedrukt en gedistribueerd. Ruim 800 nieuwsbrieven zijn 
naar donateurs en belangstellenden uit het adressenbestand van de WOL verstuurd. Ongeveer 2/3 
van de adressen liggen binnen de gemeente Castricum, de overige adressen liggen verspreid door 
heel Nederland. De resterende nieuwsbrieven zijn uitgedeeld tijdens gastlessen, presentaties en 
manifestaties waar de WOL aan deelneemt. 

2.2.5 Media 
 Tussentijds nieuws uit Burkina Faso en aankondiging van activiteiten van de WOL in Nederland 

wordt geplaatst in de lokale en regionale huis aan huis bladen en in de ‘Limmer Toren’, het 
parochieblad van de katholieke kerk. 

 In juni is er een groot artikel over de WOL in de 55+ bijlage van de Castricummer verschenen, 
geschreven door de Limmer verslaggeefster Marga Wiersma. De bijlage is bijgevoegd bij 
verschillende regionale huis-aan-huis bladen in de kustgemeenten van Den Helder tot 
Heemstede. 

 Tijdens de heropening van de Wereldwinkel Castricum is de WOL geïnterviewd door 
verslaggevers van radio Castricum. Deze reportage is in het weekend van 19 en 20 november 
meerdere keren uitgezonden. 

 
Kerstmarkt Castricum: Verkoop van kunstnijverheid 

uit Burkina Fase en informatie over de projecten. 
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 In december vonden radio opnames plaats bij Radio Bloemendaal in het kader van een PR 
project van ICCO. Ook de WOL heeft daar een bijdrage aangeleverd. De afleveringen worden in 
januari en maart 2006 uitgezonden. 

 Naar aanleiding van de berichten over de voedselcrisis heeft de nieuwe omroep Llink een 
artikel hierover geplaatst in de rubriek ‘Vergeten Verhalen’ op hun website. De WOL is hier ook 
2 keer over geïnterviewd: Op vrijdag 14 oktober een paar minuten ‘live’ en op 13 december 
voor een korte reportage die op de website bij het verhaal is geplaatst. Van een selectie van de 
vergeten verhalen is een alternatief jaaroverzicht gemaakt. Het verhaal van de voedselcrisis in 
Afrika is hierin opgenomen. Zie: http://www.llink.nl/LLiNK_jaaroverzicht.58.0.html . 

 De WOL heeft een eigen website: www.stichtingwol.com . Hier is informatie over de projecten 
te vinden en activiteiten in Nederland. Ook de jaarverslagen en de jaarrekeningen worden op 
de website geplaatst. Er is ook een Frans deel. Hierop zijn o.a. de letterlijke teksten van ‘Le 
Partage’ te vinden, het eigen tijdschrift van DSF. 

 De WOL heeft ook een gedeelte op de website van www.allegoededoelen.nl. 

2.3 Projectactiviteiten in Nederland 

2.3.1 Scholenproject 
Vier basisscholen in de provincie Noord Holland zijn betrokken bij de projecten van de WOL en 
DSF: de Pax Christischool en de Sint Maartenschool in Limmen, de Sokkerwei in Castricum en de 
Uilenburchtschool in Grootebroek. Zij hebben contact met 4 basisscholen in de provincie Yatenga in 
Burkina Faso. Jaarlijks vindt er een uitwisseling plaats tussen de scholen. Dit jaar hebben 2 
Nederlandse scholen (Pax Christschool en Sint Maartenschool) en 2 scholen in Burkina (De school 
in Nimpouya en in Tougué-Mossi) een film en fotoreportage gemaakt over hun school. De film uit 
BF is voor de groepen 6-7-8 van de Limmer scholen vertoond als onderdeel van een educatief 
project over het onderwijs in Burkina Faso. Op de Sokkerwei is de film vertoond tijdens een 
gastles. De film over de Limmer scholen is tijdens een culturele week in mei vertoond aan de 
kinderen en hun ouders in Burkina Faso. De kinderen in Nederland en Burkina hebben getekend 

over het recht op onderwijs en het belang van 
onderwijs. Deze tekeningen zijn uitgewisseld. 
11 november werd de nieuwe Sint 
Maartenschool geopend. De school wilde bij 
hun heropening ook iets doen voor de 
partnerschool in Nimpouya. De WOL heeft 
extra gastlessen gegeven aan de groepen 1 
t/m 6, om ook hen kennis te laten maken met 
het leven van kinderen in Burkina Faso. Er is 
een schoolconcert gegeven en de opbrengst is 
tijdens de opening aan een delegatie van de 
WOL overhandigd. 
Ook de andere scholen hebben jaarlijks een 
grote of kleine actie om hun partnerschool in 
Burkina financieel te ondersteunen. 
 

2.3.2 Onderwijs voor Ontwikkeling 
De films over basisscholen in Nederland en Burkina maakten onderdeel uit van een groot 
voorlichtings- en educatief project dat gesubsidieerd is vanuit het VMDO-programma van de NCDO 
en in 2005 door de WOL is uitgevoerd. 
In maart, april en mei zijn op de 4 scholen gastlessen gegeven rond het thema ‘Recht op 
Onderwijs’.  
Tijdens de internationale onderwijsactieweek (eind april) was er een chatsessie tussen kinderen 
van de Pax Christischool en de Sint Maartenschool in Nederland en een aantal leerlingen van de 

 
Wethouder Könst overhandigt een cheque van € 500,- aan 

een delegatie van de WOL tijdens de opening van de 
vernieuwde Sint Maartenschol 
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scholen in Burkina die naar het kantoor van DSF waren gehaald om via de computer met hun 
leeftijdgenoten in Nederland te chatten. In Nederland waren vertalers aanwezig voor de 
communicatie in het Frans. 

Week 22 was in Limmen ‘Afrikaweek’. In 
samenwerking met de Werkgroep Kerk en 
Samenleving en de Limmer basisscholen was in de 
Corneliuskerk een soort levend ganzenbordspel 
opgezet. Tijdens het spel kwamen de kinderen 
allemaal opdrachten tegen die te maken hadden met 
het schoolleven in Burkina Faso. De Limmer 
kinderen ontdekten dat het helemaal niet zo 
vanzelfsprekend is om naar school te gaan en 
hoeveel problemen kinderen in Burkina tegen 
kunnen komen als zij naar school willen. Op dinsdag 
31 mei en woensdag 1 juni hebben alle kinderen uit 
groep 6-7-8 van de Limmer basisscholen aan het 
spel deelgenomen, totaal 285 kinderen. Voorafgaand 

aan het spel keken ze naar de film die uit Burkina was ontvangen over het schoolleven daar en 
kregen de kinderen een beeld van de situatie. 
Dinsdagavond 31 mei is het spel gespeeld met de dames van het Katholiek Vrouwen Gilde en de 
Vrouwen van Nu. Ook de dames waren zeer enthousiast en vonden het een leerzame avond. 
De week werd afgesloten met een gezinsviering in de Corneliuskerk op 4 juni. De viering werd 
opgeluisterd met Afrikaanse muzikanten en na afloop was er een workshop Afrikaanse dans voor 
de kinderen. 
Van half mei tot half juni was er in de bibliotheek in Limmen een tentoonstelling ingericht over het 
recht op onderwijs. 
Het hele project is door de WOL, de kerk en de basisscholen als zeer positief ervaren en voor 
herhaling vatbaar. Met kerk en basisscholen is afgesproken jaarlijks een gezamenlijke activiteit te 
organiseren voor de groepen 6-7-8. 

2.3.3 Afrikaproject in Grootebroek 
In samenwerking met de WOL en leerkrachten hebben 8 studenten van de opleiding Sociaal 
Pedagogisch Werk een Afrikaweek georganiseerd op de Uilenburchtschool in Grootebroek tijdens de 
internationale onderwijsactieweek in april. Alle klassen hebben hieraan meegedaan. Op de school 
was een tentoonstelling over het leven van schoolkinderen in Burkina Faso en de kinderen konden 
allerlei activiteiten doen die met Afrika te maken hadden. In mei heeft de school een plantenmarkt 
gehouden waarvan de opbrengst bestemd is voor de partnerschool in Nongfaire. 

2.4 Deskundigheidsbevordering 

Leden van de werkgroep oriënteren zich ook breder om de eigen deskundigheid t.a.v. de 
ontwikkelingsproblematiek en internationale samenwerking te vergroten. In 2005 hebben zij 
deelgenomen aan: 
− 26-1-05: Bijeenkomst met organisaties die actief zijn in de nationale campagne ‘Recht op 

Onderwijs’. (1 WOL-afgevaardigde) 
− 29-1-05: Workshop fondsenwerven, georganiseerd door ICCO en Wilde Ganzen in 

samenwerking met Esther Jacobs van Coins for Care en oprichtster dan de donateurvereniging. 
(1 WOL-afgevaardigde) 

− 9-2-05: Bijeenkomst in het KIT in het kader van BidChallenge: bevorderen van 
ondernemersschap in ontwikkelingslanden. (1 WOL-afgevaardigde) 

− 22-3-05: Seminar georganiseerd door de Rabobank West-Kennemerland t.b.v. verenigingen en 
stichtingen over aansprakelijkheid, verzekeringen, betalingsverkeer en sponsoring. (2 WOL-
afgevaardigden) 

 
Nederlandse kinderen kijken naar de film van de 

scholen in Burkina Faso 
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− 25-6-05: KPA-dag, georganiseerd door de NCDO en Stichting Wilde Ganzen. (2 WOL-
afgevaardigden). Bijgewoonde debatten: 

o ‘Van de parel naar de ketting’, brainstormsessie over de beheofte aan de organisatie 
van platforms naar land en/of thema. 

o Scholenbouw of structurele verbetering van de onderwijskwaliteit: een taak voor KPA-
ers? 

− 3-8-05: Ontmoeting met de heer Jan de Bos Kemper van UNESCO, oprichter van leerherbergen 
en expert op het gebied van informeel onderwijs in ontwikkelingslanden. (1 WOL-
afgevaardigde) 

− 10-11-05: Afrika studiedag, georganiseerd door VNG in het kader van gemeentelijke 
internationale betrekkingen. (2 WOL-afgevaardigden). Bijgewoonde workshop: 

o Interculturele communicatie: hetzelfde zeggen, wat anders bedoelen. 

2.5 Samenwerkingscontacten 

2.5.1 Soortgelijke groepen 
Naast deskundigheidsbevordering vormen bovenstaande bijeenkomsten een goede gelegenheid om 
met soortgelijke groepen in contact te komen. Dit heeft tot vruchtbare samenwerking en 
kennisuitwisseling geleid: 
 Met EOF/Ghana is kennis en ervaring uitgewisseld over het opzetten van een organisatie in 

West Afrika en de mogelijkheden tot ondersteuning vanuit Nederland. EOF wilde met name 
weten hoe DSF in Burkina is opgezet. Van hun kant heeft EOF de WOL ondersteund bij de 
fondsenwerving voor de voedselactie: door hun bemiddeling hebben we van Cordaid 10.000 
Euro ontvangen. 

 Stichting Faso zocht een betrouwbare partner om een school in de provincie Boulkièmde te 
bouwen. Hoewel deze provincie niet tot het werkgebied behoort van DSF heeft de WOL toch 
kunnen bemiddelen en heeft DSF de verantwoordelijkheid op zich genomen om voor Stichting 
Faso de school te realiseren. 

 Stichting Naaba Yambaga is een nieuwe stichting met als doel het verbeteren van de 
levensomstandigheden van de inwoners van Ouomsom, een dorp in de provincie Yatenga waar 
een voorouder van oprichters van de stichting vandaan komen. Zij zullen ook een partnerschap 
met DSF aangaan. De WOL zal hen adviseren bij het opzetten van fondswervende en 
voorlichtende activiteiten in Nederland en afstemming van de contacten met DSF. 

2.5.2 Stichting Welzijn Castricum 
De WOL staat geregistreerd bij de vrijwilligersbank van de Stichting Welzijn in de hoop dat wij het 
bestuur kunnen uitbreiden. 

2.5.3 Gemeente 
Vanuit de gemeente ontvangt de WOL subsidie voor de onkosten voor de eigen organisatie en 
voorlichting en subsidie voor de partner DSF om samenwerking tussen WOL en DSF mogelijk te 
maken. Er is een verzoek ingediend om tot een vriendschapsband te komen tussen de gemeente 
Castricum en het departement Tangaye, maar hier is nog steeds geen uitspraak over gedaan. 
28 januari 2005 bracht de heer Borghouts, commissaris van de Koningin in Noord-Holland, een 
bezoek aan Castricum. Als vertegenwoordiger van ontwikkelingssamenwerking binnen de 
gemeente was de WOL ook aanwezig. 
De gemeente Castricum is bezig vorm te geven aan internationaal beleid, 16 maart organiseerde 
zij een bijeenkomst waar groepen die zich bezig houden met internationale betrekkingen zich 
konden presenteren aan gemeenteraadsleden en verantwoordelijke ambtenaren. De WOL was 
hierbij ook vertegenwoordigd en gaf met behulp van een diapresentatie een beeld van de 
uitgangspunten en activiteiten. Andere aanwezige groepen waren ‘Castricum helpt Muttathara’, 
‘Jumelage Castricum Balatonfured’ en de werkgroep Limmen-Spitak. 
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27 oktober 2005 was er een werkconferentie over internationale samenwerking binnen de 
gemeente met vertegenwoordigers van eerder genoemde groepen en vertegenwoordigers van de 
politieke partijen in Castricum. 

2.5.4 Ambassade en particuliere initiatieven in Burkina Faso 
In 2004 organiseerde de ambassadeur en medewerkers van de Nederlandse ambassade in Burkina 
Faso een bijeenkomst voor particuliere groepen met projecten in Burkina Faso. Bij de groepen 
bleek een sterke behoefte te zijn aan samenwerking. Op 19 november 2005 is een tweede 
bijeenkomst geweest mede medewerkers van de ambassade en vertegenwoordigers van de 
particuliere groepen. 
In 2005 heeft de WOL samen met vertegenwoordigers van Stichting Faso en Stichting Yelkabé het 
initiatief genomen om te komen tot de oprichting van een Platform Burkina Faso. De initiatiefgroep 
is een paar keer bij elkaar geweest om hier vorm aan te geven. In overleg met de ambassade 
heeft de initiatiefgroep mede vorm gegeven aan de invulling van het programma. In verschillende 
discussieronden werden de successen en knelpunten bij samenwerking met partners in Burkina 
Faso besproken en de rol en bijdrage die een platform zou kunnen leveren. De initiatiefgroep heeft 
een enquête laten invullen waarmee een inventarisatie gemaakt kan worden van de behoeften en 
bijdragen van de verschillende groepen. De uitkomsten zullen in 2006 aan de ambassade en de 
groepen bekend gemaakt worden. 

2.5.5 Faso Yelle 
Enige jaren geleden heeft de WOL contact gezocht met Burkinabè in Nederland. Er bleek een 
(slapende) vereniging te zijn van in Nederland wonende mensen uit Burkina Faso. Mede door 
contacten met de WOL is deze vereniging zich verder gaan ontwikkelen. Op 3 juli 2005 hielden zij 
hun eerste grote bijeenkomst in aanwezigheid van de ambassadeur van Burkina Faso en 
medewerkers van de ambassade in Brussel. Ook de WOL was hierbij uitgenodigd en heeft zich aan 
de ambassadeur kunnen presenteren. 
Mede door de WOL is Faso Yelle ook uitgenodigd op de bijeenkomst met de Nederlandse 
Ambassade. De voorzitter van Faso Yelle riep de medewerkers van de Nederlandse ambassade op 
een soortgelijke bijeenkomst te organiseren voor de partners in Burkina: ook zij zitten met vragen 
hoe zij het beste vorm kunnen geven aan de samenwerking met Nederlandse partners. Dit idee 
werd door de medewerkers van de ambassade enthousiast ontvangen. 

2.5.6 ICCO 
Zowel WOL als DSF zijn partner van de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie ICCO. De WOL is 
partner als deelgenoot van ICCO Front Desk. ICCO Front Desk ondersteunt de WOL met adviezen 
en projectfinanciering. Dit jaar is 30.000 Euro projectfinanciering ontvangen voor voedselhulp in 
Yatenga. De jaarlijkse deelgenotendag in december konden we helaas niet bijwonen als gevolg van 
een aanrijding op de heenreis. 
Al tegenprestatie voor de subsidie is de WOL verplicht in alle publicaties en bij publieke activiteiten 
de samenwerking met ICCO te communiceren. 
Ook is er een aantal keer contact geweest met de heer Van veen, programmaverantwoordelijke 
voor Burkina Faso bij ICCO. Wederzijdse bevindingen met DSF zijn uitgewisseld en er is 
afgesproken contact te houden over afstemming van een toekomstig project van DSF, het 
ontwikkelen van beroepsonderwijs in Yatenga. 

2.5.7 NCDO 
Vanuit het NCDO programma ‘Kleine Plaatselijke Activiteiten’ (KPA) heeft de WOL in de loop der 
jaren verschillende subsidies ontvangen om projecten in Burkina Faso te financieren. In 2004 is 
subsidie ontvangen voor het project ‘Onderwijs en Voedselzekerheid’. In 2005 heeft de WOL over 
dit project de eindrapportage bij de NCDO ingestuurd en is de laatste 10% van de 
medefinanciering ontvangen. 
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In 2005 heeft de WOL van de NCDO subsidie ontvangen vanuit het programma ‘Voorlichting en 
Meningsvorming Duurzame Ontwikkeling’ (VMDO) voor het project ‘Onderwijs voor Ontwikkeling’. 
Dit voorlichtingsproject is in de eerste helft van 2005 uitgevoerd in Nederland. 

2.5.8 COS 
De WOL is door het COS in Alkmaar gevraagd om zitting te nemen in een advies/klankbordgroep 
om de millenniumdoelstellingen ook op provinciaal en gemeentelijk niveau onder de aandacht te 
brengen. 

2.6 Bestuur 

Het bestuur komt 1 maal per 4 à 6 weken samen om over de voortgang en ondersteuning van de 
projecten in Burkina te spreken en nieuwe aanvragen te beoordelen. Ook wordt gekeken welke 
activiteiten in Nederland gedaan kunnen worden. 
Bij aanvang van 2005 bestond het bestuur van de WOL nog slechts uit het minimale aantal van 3 
personen: Mevr. D. van den Hoven van Genderen, voorzitter, Mevr. A. Vahl, secretaris, Mevr. Y. 
Zomerdijk-Vermeer, penningmeester. 
Tijdens de Uitmarkt in Castricum, in september, heeft de WOL medewerkers geworven. Inmiddels 
hebben we 3 aspirant bestuursleden mogen verwelkomen. 

2.6.1 Transparantie 
De WOL streeft naar zo groot mogelijke transparantie over beleid, activiteiten, fondsenwerving, 
organisatiekosten en bestedingen aan projecten. In 2005 is de WOL benaderd door het Centraal 
Bureau Fondsenwering (CBF) met het verzoek om het jaarverslag 2004 op te sturen en volgens 
een bepaald stramien de financiële gegevens van 2004 aan te leveren. Dit hebben wij gedaan en 
deze gegevens zijn opgenomen in de uitgave ‘Fondsenwerving in Nederland, Verslag 
Fondsenwerving 2004’ van het CBF. 
De jaarcijfers van 2005 zijn in het huidige jaarverslag volgens het stramien van het CBF 
uitgewerkt. 
Gegevens van de WOL zijn ook te vinden op de website van de donateurvereniging: 
www.donateursvereniging.nl , een vereniging die transparantie in fondswerving en bestedingen van 
goede doelen wil bevorderen. 
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3. Projecten in Burkina Faso 

3.1 PAAPE 

In november 2003 is begonnen met het project ‘Onderwijs en Voedselzekerheid’. In 2004 is dit 
project samengevoegd met het alfabetiseringsprogramma van DSF en uitgegroeid tot een 
structureel programma onder de naam ‘Programme – Agriculture – Alphabetisation - Petite 
Enfance’ (PAAPE). De belangrijkste onderdelen uit dit programma zijn: 

 Volwassenen, vooral vrouwen, alfabetiseren en trainen in betere landbouwmethoden en 
beheer van projecten 

 Beschikbaar stellen van ‘modern’ gereedschap en hulpmiddelen voor de landbouw 
 Toepassen van de nieuwe methoden en middelen op de akkers van de dorpsscholen om de 

schoolkantines van voedsel te voorzien 
 Opvang van jonge kinderen tijdens de cursus van hun moeder in de crèche en leidsters trainen 

in de opvoeding en zorg voor jonge kinderen 
 Promoten van het belang van crèches in andere regio’s. 

 
Het programma is zeer succesvol. In 2005 heeft de WOL in 5 alfabetiseringscentra 2 keer een 
cursus van 60 dagen gefinancierd. Bij elk van deze centra is een crèche. In vergelijking met de 
overige alfabetiseringscentra van DSF lag het slagingspercentage onder cursisten hoger (93%) dan 
in centra waar geen crèches zijn (67%).  
In 2005 zijn, naast de al bestaande crèches uit 2004, 2 nieuwe crèches opgezet. De planning was 
om 5 nieuwe crèches in 2005 op te zetten, maar de uitvoering van het programma heeft vertraging 
opgelopen door de voedselcrisis. (In januari 2006 zijn nog eens 5 crèches geopend, totaal 10 
crèches) 
De kinderen worden opgevangen door lokale leidsters die een training kinderverzorging, hygiëne 
en kindervoeding hebben gehad. Deze leidsters worden begeleid door een hoofdleidster. Om de 
bezoeken aan de crèches in de verspreid liggende dorpen mogelijk te maken is voor haar een 
brommer aangeschaft. Door deze aanpak is de sterfte onder jonge kinderen beduidend lager dan in 
dorpen waar geen crèche is. 
DSF is bezig om het opzetten van crèches bij alfabetiseringcentra te promoten in de rest van het 
land. In 2005 zijn in verschillende regio’s van het land 5 promotie campagnes gehouden. 
In 2 dorpen waren de ouders zo ver dat ze met het nieuwe landbouw materiaal een flinke 
hoeveelheid bonen en pinda’s hebben kunnen oogsten voor de schoolkantines. 
 
Voor dit project is € 22.850,- overgemaakt. De financiering van de crèches is mede mogelijk 
gemaakt door bijdragen van de Stichting Katholieke Jongerenbelangen, Stichting Zonnige Jeugd, 
Paul Tensen Stichting en de Kiwanis West-Friesland. 

3.2 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. De meest kwetsbare kinderen 
ontvangen een jong schaap en een tas met 
schoolmateriaal. Met het schaap kunnen de ouders 
inkomsten verwerven om de volgende schooljaren 
zelf schoolmateriaal voor het kind te kunnen kopen. 
De ouders gaan met het schaap fokken of mesten 
het vet en verkopen de lammeren of de vetgemeste 
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ram. De ouders krijgen het schaap in bruikleen. Pas als het kind de basisschool heeft afgemaakt 
worden zij eigenaar van het schaap (of van een nakomeling). 
Het project is in 2005 uitgebreid met 108 nieuw aangekochte schapen. 200 kinderen hebben 
schoolmateriaal ontvangen. Het project is deels gefinancierd door de WOL, deels door eigen 
inkomsten voor DSF uit de schapenhouderij. 

3.3 Scholieren Adoptie Project 

In september 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 kansarme 
dorpskinderen die anders geen vervolgonderwijs kunnen volgen. De adoptieouders ontvangen een 
foto van het kind en jaarlijks een brief. In het schooljaar 2004-2005 namen 18 scholieren aan het 
project deel. Begin 2005 ontvingen we het trieste bericht dat een van de kinderen was overleden 
aan een onbekende ziekte. Twee meisjes zijn zwanger geraakt en in juli en september bevallen. 
DSF heeft er voor kunnen zorgen dat deze meiden na de bevalling weer terug konden keren naar 
school, wat heel ongebruikelijk is. De kosten voor babyvoeding worden door de WOL gefinancierd. 
In het schooljaar 2005-2006 is het aantal deelnemende scholieren gegroeid tot 23, 11 jongens en 

12 meisjes. In oktober zijn 2 jongens afgestudeerd 
aan de landbouw en technische school. Zij hebben 
nog eenmaal het bedrag van hun sponsor 
ontvangen om gereedschap en andere 
benodigdheden te kunnen kopen om een eigen 
bedrijfje te starten. Een andere jongen redde het 
niet op school. Hij is in de leer gegaan bij een 
koopman en volgt een avondcursus. 
Veel kinderen wonen ver van school. Zij komen 
daardoor vaak te laat en hebben onvoldoende tijd 
om huiswerk te maken. Om dit tegen te gaan 
hebben 20 scholieren een fiets ontvangen. 
 

3.4 Bibliotheek 

Naar aanleiding van de zwangerschap van de 2 scholieren uit het SAP, zijn boeken aangeschaft 
over seksuele vorming van jongeren. Docenten zullen zich in deze boeken verdiepen en seksueel 
gedrag op de scholen bespreekbaar maken om zo ongewenste zwangerschappen tegen te gaan. 

3.5 Actie voedselhulp 

Als gevolg van een slecht regenseizoen en een sprinkhanenplaag in 2004, is in 2005 in het noorden 
van Burkina Faso een ernstige voedselcrisis ontstaan. De voedselcrisis vormde een grote 
bedreiging voor de ontwikkeling in het gebied en destabiliseerde de hele regio. DSF zag het werk 
van 10 jaar inspanningen en vooruitgang te niet gedaan worden. De schoolresultaten van het 
schooljaar 2004-2005 waren teleurstellend. Op het platteland waren alle kinderen ernstig 
ondervoed en liepen een groot risico om te overlijden aan aan ondervoeding gerelateerde 
aandoeningen en infectieziekten. De sociale structuren in de dorpen raakten ontwricht. Hele 
families waren weggetrokken om elders aan voedsel te komen. Van andere families trokken de 
mannen weg, op zoek naar werk en voedsel. De vrouwen en bejaarden bleven achter met de zorg 
voor de kinderen, gehandicapten, het huishouden en het land. Een zware opgave als iedereen 
verzwakt is door de honger. DSF vreesde dat door de hongersnood en de ontwrichting van de 
sociale structuren veel kinderen in oktober niet terug zouden keren naar school. 
Toen in juli 2005 duidelijk werd hoe nijpend de situatie in de provincie Yatenga was geworden is de 
WOL spontaan met een inzamelingactie begonnen. Via het e-mail adressenbestand van de WOL en 

 
Fietsen voor scholieren 
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het persoonlijke e-mail adressenbestand van WOL-medewerkers en sympathisanten is een brief om 
hulp verzonden. In de regionale huis-aan-huis bladen zijn artikelen verschenen over de situatie 
met het verzoek om een financiële bijdrage. Voor deze ‘Actie Voedselhulp’ is tussen juli en 
november 2005 € 18.106,- gestort op de rekening van de WOL. 
Bij de fondsenwerving heeft de WOL hulp gekregen van EOF/Ghana uit Schaijk. Naast een eigen 
bijdrage van deze organisatie hebben zij een bijdrage van 10.000 Euro van Cordaid weten te 
krijgen voor de voedselcrisis in Yatenga. 
In september werd duidelijk dat de voedselcrisis nog tot november zou voortduren. DSF vreesde 
dat dit ernstige consequenties zou hebben op de uitvoering van het PASZR, het 
onderwijsprogramma dat DSF met steun van ICCO in Yatenga uitvoert. Gevreesd werd dat veel 
kinderen vanwege de honger niet naar school zouden terugkeren en zich weinig nieuwe leerlingen 
voor de eerste klas zouden aanmelden. Hierop heeft de WOL alsnog een bijdrage van ICCO 
gevraagd om de voedselcrisis het hoofd te kunnen bieden. Van ICCO is 30.000 Euro ontvangen. 
Hiermee zijn in oktober de schoolkantines van de 35 DSF scholen van voedsel voorzien. Dit heeft 
er toe geleid dat de kinderen weer massaal zijn teruggekeerd naar school en veel ouders alsnog 
besloten hebben hun kind voor de eerste klas aan te melden. 
De totale projectkosten bedroegen uiteindelijk 62.258 Euro. De resterende 4.152 Euro heeft de 
WOL bijgedragen uit algemene donaties voor projecten in Burkina Faso. 
 

  
 
Het regenseizoen van 2005 is over het algemeen normaal verlopen in Burkina Faso. De meeste 
inwoners hebben voldoende kunnen oogsten. In Tangaye echter, het departement waar de meeste 
DSF dorpen liggen, is plaatselijk slechts 200 mm water gevallen. Sommige families hebben 
onvoldoende kunnen oogsten om het jaar door te komen. In november, toen de graanprijs laag 
lag, heeft DSF 180 zakken graan ingekocht. In 2006 zal dit tegen kostprijs aan de getroffen 
families verkocht worden. Het graan is betaald met nog niet gebruikt geld van andere projecten en 
zal na verkoop van het graan weer ingezet worden voor de projecten waarvoor het bestemd is. 

3.6 Overige projecten en programma’s van DSF 

Als mede-oprichter van DSF is de WOL er zeer trots 
op dat DSF is uitgegroeid tot een volwassen en 
volwaardige organisatie die participeert en 
functioneert op alle niveaus van beleidsvorming en 
beleidsvoering op het gebied van onderwijs in Burkina 
Faso. De projecten van DSF maken deel uit van het 
nationale programma van het ministerie van 
basisonderwijs en alfabetisering in Burkina Faso en 
het mondiale programma ‘Education For All’ van de 
Verenigde Naties / UNESCO. Deze programma’s 

 
Het team van DSF 
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hebben tot doel voor iedereen ten minste basisonderwijs te realiseren in het jaar 2015. DSF 
participeert in onderstaande organen of heeft hier een samenwerkingsrelatie mee: 
 MEBA: Ministerie van basisonderwijs en alfabetisering 
 CCEB/BF: Nationale adviescommissie voor de basiseducatie, uitvoeringsorgaan van de VN 

campagne ‘Education for All’. DSF is lid van de adviesraad 
 CCTP/Yatenga: Provinciale overheidsraad om projecten op elkaar af te stemmen en overlapping 

te voorkomen 
 FONAENF: Nationale fonds voor alfabetisering en informeel onderwijs. DSF is lid van de 

adviesraad 
 CSLP: Nationale commissie voor armoedebestrijding 
 OCADES: Ontwikkelingsorganisatie vanuit de RK kerk 
 PEEN/AMMIE: Nationale organisatie voor HIV/AIDS bestrijding 
 MBDHP: Nationale mensenrechtenorganisatie 
 Lokale, provinciale, regionale en nationale overheden 

 
Voor de uitvoering van de projecten en programma’s ontvangt DSF financiële en technische 
ondersteuning van: Stichting WOL, ICCO, Stichting Kinderpostzegels Nederland (SKN), Wereld 
voedsel programma, FONAENF (Nationale alfabetiseringsfonds in Burkina). 
Naast de eerder beschreven projecten van de WOL heeft DSF in 2005 de onderstaande projecten 
en programma’s uitgevoerd. 

3.6.1 Le programme d’appui à la scolarisation en zone rurale, deuxième phase 
(PASZR-2) 

Het PASZR-2 heeft als doel een bijdrage te leveren aan de promotie en kwaliteitsverbetering van 
het reguliere basisonderwijs en de basiseducatie in de provincie Yatenga en onderwijs voor 
iedereen te realiseren. Het project wordt gefinancierd door de Nederlandse medefinancierings-
organisatie ICCO. Het programma zit in de 2e fase die loopt van januari 2003 t/m december 2005. 
In augustus en oktober 2005 is het programma door een extern onderzoeksbureau en door ICCO 
geëvalueerd. Op basis van de positieve 
onderzoeksuitkomsten en de geboekte 
resultaten van DSF is besloten de tweede 
fase van het programma tot het einde van 
het schooljaar 2005-2006 te verlengen. In 
het gebied waar het PASZR wordt uitgevoerd 
gaat inmiddels 54 % van de kinderen naar 
school. In de vijf jaar dat het programma 
loopt is het aantal schoolgaande kinderen 
gestegen van ruim 2.000 in het schooljaar 
2000-2001 naar 6.000 in het schooljaar 
2005-2006 en is het verschil tussen 
schoolgaande jongens en schoolgaande 
meisjes kleiner geworden. 

3.6.2 Programme d’alphabétisation des parents d’élèves 
Ouders zijn alleen gemotiveerd om hun kinderen naar school 
te sturen als ze zelf de voordelen van onderwijs ervaren 
hebben. DSF organiseert daarom alfabetiseringscursussen 
voor volwassenen, zodat zij hun kinderen gaan inschrijven 
op een school en de kinderen bij hun schoolloopbaan kunnen 
begeleiden. De alfabetisering bestaat uit een driedelige 
basiscursus waarin rekenen en lezen en schrijven in het 
Mooré geleerd wordt en een aanvullende cursus over 
specifieke onderwerpen als hygiëne, gezondheidszorg, milieu 
en landbouwtechnieken. Eventueel kan nog een vijfde 
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cursus gevolgd worden waarin het spreken, lezen en schrijven in het Frans geleerd wordt. 
Gealfabetiseerde volwassenen worden ingezet en verder getraind voor het functioneren in 
ouderraden, het ondersteunen van de onderwijzers bij hun taak, het beheer van 
ontwikkelingsprojecten in het dorp, leiden van gespreksgroepen, leiden van de crèches, etc. Voor 
vrouwen die actief zijn in vrouwenverenigingen zorgt DSF voor identiteitskaarten zodat zij vrij 
kunnen reizen naar bijeenkomsten in de stad en elders in het land. 
Het alfabetiseringsprogramma maakte eerst deel uit van het PASZR. Vanaf 2004 moest het uit het 
nationale fonds voor de alfabetisering (FONAENF) bekostigd worden. Maar de distributie van geld 
uit dit fonds loopt niet zo goed omdat betrouwbare financieringssystemen nog opgezet moeten 
worden. In mei 2005 is DSF gevraagd om in de adviesraad van het FONAENF zitting te nemen om 
o.a. deze financieringssystemen op te zetten. In november 2005 beschikten alle 35 dorpen die 
deelnemen aan het PASZR over een alfabetiseringscentrum. In 2005 zijn in totaal 59 cursussen 
van 3 maanden van verschillende niveaus gegeven. DSF heeft de verantwoordelijkheid gekregen 
om ook in de aangrenzende provincies Loroum en Zandoma alfabetiseringscentra op te zetten. 

3.6.3 Programme de Promotion et de Protection des Droits et du Bien-être de l’Enfant 
(PPDE) 

Dit programma heeft als doel de rechten van kinderen op 
het platteland te beschermen. Het gaat hierbij niet alleen 
om het recht op onderwijs, maar ook om het recht op 
bescherming en lichamelijke integriteit, tegengaan van 
de besnijdenis van meisje, uitbuiting van kinderen, 
kinderhandel, verwaarlozing, etc. DSF werkt in dit 
programma samen met de Burkinese 
mensenrechtenorganisatie MBDHP. Met 
theatervoorstellingen gaat men de dorpen langs om de 
bevolking bewust te maken van de rechten van het kind. 
Verschillende radio-uitzendingen zijn over deze 
onderwerpen verzorgd. Met mobiele videoapparatuur 
gaan medewerkers van DSF de scholen langs om films 

over deze onderwerpen te laten zien en met kinderen te praten over hun rechten en plichten. 
Jaarlijks organiseert DSF een tekenwedstrijd waarin kinderen over hun rechten tekenen.  
Een kwetsbare groep vormen de kinderen tussen 9 en 15 jaar die niet de kans hebben gehad om 
naar school te gaan. Speciaal voor deze groep heeft DSF avondonderwijs ontwikkeld. De kinderen 
leren lezen, schrijven en rekenen in het Frans en kunnen alsnog hun basisschooldiploma halen. 
Tijdens de lessen worden zij bewust gemaakt van hun rechten om uitbuiting en misbruik te 
voorkomen. Op twee scholen wordt met deze vorm van onderwijs geëxperimenteerd en hiervoor is 
op de scholen speciaal verlichting op zonne-energie aangelegd. Dit project wordt gefinancierd door 
Stichting Kinderpostzegels Nederland. 
 

3.6.4 Nieuwbouw basisschool Tanpelga 
Stichting Faso, een Nederlandse stichting die een 
basisschool in het dorp Tanpelga, departement Nadyala 
in de provincie Boulkiemdé wilde realiseren, zocht een 
betrouwbare partner. De WOL heeft hen met DSF in 
contact gebracht en onder supervisie van DSF is de 
school gebouwd. 22 september 2005 is de school 
overgedragen aan het dorp en de verantwoordelijke 
onderwijsautoriteiten. 
 

Prijsuitreiking voor de winnaars van de 
tekenwedstrijd over kinderrechten 
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3.7 Knelpunten bij DSF 

Bij de uitvoering van de programma’s wordt DSF steeds weer geconfronteerd met regelmatig 
terugkerende problemen: 
− Het regelmatige terugkerende voedselgebrek en de ondervoeding van de kinderen heeft een 

negatieve invloed op de schoolprestaties van de kinderen. 
− Er zijn onvoldoende klaslokalen en schoolbanken beschikbaar. Bij vele scholen zijn noodlokalen 

van stro neergezet met banken van leem. In sommige dorpen is alleen maar een school van 
stro en leem. Kinderen die van deze lokalen gebruik maken hebben een kort schooljaar: als het 
begint te regenen in juni stort de school in en de ouders kunnen hem pas weer opbouwen na 
de oogst in november.  

− Veel klassen zijn overvol. Er is een tekort aan leerkrachten. Stagiaires worden direct voor een 
eigen klas geplaatst. De kwaliteit van het onderwijs is zorgelijk. 

− Er is een groot gebrek aan doorstoommogelijkheden na de basisschool. Voor veel 
dorpskinderen is het college of lyceum in de stad onbereikbaar: door de afstand, maar ook 
omdat hun beheersing van de Franse taal onvoldoende is om het onderwijs goed te kunnen 
volgen. Onderwijs op lager niveau in de vorm van beroepsonderwijs is er nauwelijks. DSF is 
bang dat het gebrek aan passende doorstroommogelijkheden de motivatie voor onderwijs doet 
verminderen. Ook is men bang dat zonder vervolgonderwijs kinderen weer vervallen in 
analfabetisme. DSF heeft in Ouahigouya een stuk land beschikbaar gekregen om een school 
voor beroepsonderwijs op te bouwen en is met ICCO en EDUKANS in overleg om deze school te 
realiseren. 

− Voortgezet onderwijs aan meisjes geeft weer specifieke problemen, vooral voor dorpsmeisjes 
die in de stad naar school moeten en het beschermde milieu van het dorp verlaten. 
Ongewenste tienerzwangerschappen komen regelmatig voor. Een meisjesinternaat zou 
uitkomst kunnen bieden. 

− De alfabetiseringscentra zijn ook vaak noodgebouwtjes van leem en stro. DSF heeft geen 
middelen om duurzame centra te bouwen. 

 
 
 

 
Sommige scholen zijn niet meer dan een hut van leem en stro. 
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4. Jaarcijfers 2005 Stichting WOL 

4.1 Baten fondswerving 

Baten uit eigen fondsenwerving Euro 
Donaties Adoptieproject 6.110,00   
Donaties Schapenproject 1.355,00   
Donaties Beroepsonderwijs 830,00   
Donaties Scholen voor Scholen 1.400,00   
Donaties opleiding DSF 485,00   
Donaties PAAPE 10.960,00   
Donaties Voedsel 18.106,01   
Donaties Algemeen 10.738,34   
Totaal baten uit eigen fondsenwerving  49.984,35 
    
Kosten eigen fondsenwerving   
(In)directe fondsenwervingskosten 801,40   
Bankkosten binnenlandse transacties 290,50   
Uitvoeringskosten eigen organisatie t.b.v. fondsenwerving 280,01   
Totaal kosten eigen fondswerving  1.371,91 
In % van de baten uit eigen fondswerving 2,74%  
    
Resultaat verkoop en verhuur artikelen  644,65 
    
Totaal resultaat eigen fondsenwerving  49.257,09 
    
Overige inkomsten   
Subsidies van overheden en anderen:    

Subsidie PAAPE 1.400,00   
Subsidie voedselproject 40.000,00   
Subsidie voorlichtingsproject 2.743,00   

Totaal subsidies van overheden en anderen 44.143,00   
Overige baten:    

Rente 247,00   
Diversen 715,90   

Totaal overige baten 962,90   
Totaal overige inkomsten  45.105,90 
     

Beschikbaar voor de doelstelling   94.362,99 
 



Stichting WOL Pagina 19 van 24 Jaarverslag 2005 

4.2 Besteding aan de doelstelling 

Besteding aan de doelstelling in Burkina Faso    
Overboekingen naar BF voor projecten     

Ondersteuning DSF 900,00    
Project PAAPE 22.850,00    
Schapenproject 1.150,00    
Scholieren Adoptie Project 10.500,00    
Scholen voor Scholen 1.900,00    
Voedselhulp 62.100,00    

Totaal overboekingen naar BF voor projecten 99.400,00   
Bankkosten transacties buitenland 298,20   
Uitgaven NL t.b.v. projecten BF 109,28   

excl. 650 Euro 
voor aankoop 
kunstnijverheid  

Besteed aan doelstelling t.b.v. BF 99.807,48  
     
Besteding aan de doelstelling in Nederland     
Algemene voorlichtingskosten     

Materiaalkosten 163,24    
Kopieerkosten 514,00    
Overige kosten 135,60    

Totaal algemene voorlichtingskosten 812,84    
Voorlichtingsproject NL,gesubsidieerd door VMDO / 
NCDO 2.253,48    
Deskundigheidsbevordering 177,60    
Besteed aan de doelstelling in NL 3.243,92  
      

Totaal besteed aan de doelstelling  103.051,40  
   
Saldo 1-1-2005 15.507,47    
Saldo 31-12-2005 6.819,06    
Gebruikt uit eigen vermogen  8.688,41  
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4.3 Exploitatie overzicht projecten en organisatie 

Project Kosten Baten Te kort / 
Overschot 

Saldo 1-1-
2005 

Saldo 31-
12-2005 

Opmerkingen 

Scholieren Adoptie Project       
Donaties  6.110,00     
Rente  146,12     
Overboeking BF 10.500,00      
Overboekingskosten 70,00      
Foto's adoptieproject 3,39      

  10.573,39 6.256,12 4.317,27- 3.113,82 1.203,45- 

Voorgescho-
ten uit 
reserve, wordt 
in 2006 
verrekend 

Schapenproject        
Donaties  1.355,00      
Overboeking BF 1.150,00       
Foto's schapenproject 7,05       

  1.157,05 1.355,00 197,95 -  197,95   
Beroepsonderwijs        

Donaties  830,00      
   830,00 830,00 125,00 955,00   
PAAPE (alfabetisering, 
crèches, landbouw)       

Donaties  10.960,00     
Subsidie NCDO  1.400,00     
Overboeking BF 22.850,00      
Overboekingskosten 70,00      
Verzending t-shirts Kiwanis 28,00      
Fondsenwerving ABE 670,46      

  23.618,46 12.360,00 11.258,46- -  11.258,46- 

Tekort 
aangevuld 
met bijdrage 
uit algemene 
donaties 

Scholen voor Scholen       
Bijdrage scholen NL  1.400,00     
subsidie VMDO/NCDO  400,00     
Overboeking BF 1.900,00      

  1.900,00 1.800,00 100,00- -  100,00- 

Tekort 
aangevuld 
met bijdrage 
uit algemene 
donaties  

Voedselhulp       
Donaties  18.106,01     
Subsidies  40.000,00     
Overboeking BF  62.100,00      
Overboekingskosten 158,20      

  62.258,20 58.106,01 4.152,19- -  4.152,19- 

Tekort 
aangevuld 
met bijdrage 
uit algemene 
donaties  

Opleiding/ondersteuning 
DSF       

Donaties  485,00     
Overboeking BF 900,00      
Boeken Bibliotheek 81,28      

  981,28 485,00 496,28- -  496,28- 

Tekort mede 
doordat 
subsidie 2005 
van gemeente 
pas in jan 2006 
is ontvangen.  
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Project Kosten Baten Te kort / 

Overschot 
Saldo 1-1-

2005 
Saldo 31-
12-2005 

Opmerkingen 

Fondswerving, 
voorlichting, organisatie 
NL       

Porto Nieuwsbrieven 120,50      
bankkosten binnenlandse 
transacties 290,50      
uitvoeringsk. eigen org. t.b.v. 
fondsw. 280,01      
materiaalkosten 163,24      
kopieerkosten 514,00      
overige kosten 135,60      
voorlichtingsproject NL 2.253,48      
deskundigheidsbevordering 
WOL 177,60      
subsidie VMDO/NCDO  2.343,00     
rente  8,44     
sponsoring en diversen  715,90     

  3.934,93 3.067,34 867,59- -  867,59- 

Tekort mede 
doordat 
subsidie 2005 
van gemeente 
pas in jan 
2006 is 
ontvangen.  

Overige inkomsten / 
reserve t.b.v. projecten       

algemene donaties  10.738,34     
verkoop en verhuur  644,65     
rente  92,44     

  -  11.475,43 11.475,43 12.268,65 23.744,08  

Baten ingezet 
voor projecten 
met een 
negatief 
exploitatie 
saldo  

    8.688,41- 15.507,47 6.819,06   
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4.4 Overboekingen en ontvangsten DSF 

Totaal overboekingen naar BF   65.628.498

Wisselkosten  195.290

Ontvangen door DSF  65.433.208

Eigen inkomsten DSF  535.000

Saldo uit 2004  4.642.448

Beschikbaar voor projecten in BF  70.610.656

Besteed aan projecten (excl wisselk) 66.714.071

Saldo WOL/DSF 31-12-05   3.896.585
 

Saldo 1-1-2005   4.642.448

Saldo 31-12-2005  3.896.585

Over / tekort 2005   -745.863
 

    
Overboeking 
in Euro's  

Omrekening 
FrCFA 

Wisselkosten 
BF 

Ontvangen 
door DSF 

14-02-05 Overb. BF project PAAPE 8.000,00 5.247.656 23.010 5.487.029

14-02-05 Overb. BF scholenuitwisseling 400,00 262.383    

18-07-05 Overb. BF project PAAPE 7.500,00 4.919.678 23.010 5.585.422

18-07-05 Opl. Comp.vaardigh. DSF 400,00 262.383    

18-07-05 Ink. Kunstnijverheid in BF 650,00 426.372    

08-08-05 Overb. BF voedselhulp 12.000,00 7.871.484 23.010 7.848.474

22-08-05 Overb. BF voedselhulp 7.500,00 4.919.678 17.110 4.902.568

06-09-05 Overb. BF voedselhulp 2.600,00 1.705.488 17.110 1.688.378

23-09-05 Overb. BF SAP 05-06 deel 1 5.000,00 3.279.785 23.010 6.536.560

23-09-05 Overb. BF creches 2e fase 5.000,00 3.279.785    

10-10-05 Overb. BF voedselhulp Cordaid 10.000,00 6.559.570 23.010 6.536.560

24-11-05 Overb. BF voedselhulp 30.000,00 19.678.710 23.010 19.655.700

12-12-05 Overb. BF Creches 3e fase 2.350,00 1.541.499 23.010 7.192.517

12-12-05 Overb. BF SAP 05-06 deel 2 5.500,00 3.607.764    

12-12-05 Overb. BF bijdrage scholen 1.500,00 983.936    

12-12-05 Overb. BF opleiding DSF 500,00 327.979    

12-12-05 Overb. Schapenproject 1.150,00 754.351    

    100.050,00 65.628.498 195.290 65.433.208
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4.5 Overboekingen en bestedingen BF 

Project Overboeking 
in Euro's 

Omrekening 
FrCFA 

Bijdrage DSF 
uit andere 
bronnen 

Besteed aan 
projecten 

Saldo 1-1-05 Saldo 31-1-
05 

Scholieren Adoptie Project 10.500,00 6.887.549 0 6.325.000 119.180  
Totaal Scholieren Adoptie Pr.   0 6.325.000   681.729
         
Schapenproject 1.150,00 754.351 0  1.549.820  
108 schapen    1.650.000    
schoolmateriaal 200 leerlingen    1.250.000    
begeleiding DSF    250.000    
Gegenereerde fondsen   535.000     
Totaal schapenproject   535.000 3.150.000   -310.829
         
PAAPE (alfabetisering, 
crèches, etc.) 22.850,00 14.988.617 0  2.750.000  
Alfab./crèches jan-april 2005    5.240.200    
crèches en promotie 2e halfjaar    6.850.000    
Totaal PAAPE   0 12.090.200   5.648.417
         
Graanbank -  0 0  0  
Aankoop graan    2.500.000    
Totaal graanbank   0 2.500.000   -2.500.000
         
Scholen voor Scholen 1.900,00 1.246.318 0  223.448  
Activiteiten onderwijsweek BF    262.000    
culturele avonden scholen    589.530    
activiteiten op scholen    200.000    
Totaal scholen voor scholen   0 1.051.530   418.236
         
Voedselhulp 62.100,00 40.734.930 0  0  
Aankoop voedsel    38.131.800    
Organisatie en transport    2.499.880    
Wisselk. voedselhulp    103.250    
Totaal voedselhulp   0 40.734.930   0
         
Ondersteuning DSF 900,00 590.361 0  0  
fonds souple    500.000    
Totaal ondersteuning DSF   0 500.000   90.361
         
Overige kosten        
Inkoop en verz. kunstnijverheid  650,00 426.372 0 423.165    
Binnenlandse bankkosten BF    42.496    
Wisselkosten overige projecten    92.040    
Totaal overige kosten   0 557.701   -131.329
         
  100.050,00 65.628.498 535.000 66.909.361 4.642.448 3.896.585
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5. Plannen 2006 

5.1 Activiteiten in Nederland 

Ook in 2006 zal de WOL weer present zijn bij regionale manifestaties om het publiek voorlichting 
en informatie te kunnen geven. Ook de ‘Nieuwsbrief uit Yatenga’ zal een of twee keer uitgebracht 
worden. 
 
Basisschoolactiviteiten 
Het thema voor 2006 is dagelijks leven. De activiteiten met de basisscholen zullen hier op 
afgestemd zijn. In maart –april zullen de kinderen in Nederland en Burkina Faso een fotoreportage 
maken over hun dagelijks leven. In april en mei zullen gastlessen gegeven worden. 
23 en 24 mei zullen er in de Corneliuskerk workshops opgezet worden. De groepen 6-7-8 van de 
Pax Christischool en de Sint Maartenschool zullen tijdens de workshops kennis maken met het 
dagelijkse leven van kinderen in Burkina Faso. 
 
Presentaties 
Op uitnodiging van andere organisaties zal de WOL lezingen en diapresentaties verzorgen. 
 
Bezoek aan Burkina Faso 
In december 2006 gaat een delegatie van de WOL op bezoek in Burkina Faso. Enkele donateurs 
kunnen mee om met eigen ogen te zien wat er in Burkina Faso bereikt is. Voorafgaand aan de reis 
zal een informatieavond gehouden worden. In 2007 zal tijdens een presentatie voor publiek verslag 
gedaan worden van de reis en de bevindingen. 

5.2 Projecten in BF 

Het schapenproject en het scholieren adoptieproject zullen voortgezet worden. Het streven is om 
het adoptieproject weer met 5 scholieren uit te breiden. 
Het project ‘Agriculture – Alphabétisation – Petite Enfance’ (PAAPE) heeft in 2005 vertraging 
opgelopen en zal in 2006 uitgebreid worden met 5 nieuwe crèches. 
Over het nieuwe jaarproject zijn we nog in onderhandeling met DSF. Waarschijnlijk zal een van de 
knelpunten genoemd in paragraaf 3.7 als project opgepakt worden. 


