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1 Voorwoord 

Een jaarverslag over 2007 hoort natuurlijk te gaan over de activiteiten die in dat jaar hebben 
plaatsgevonden. Maar het jaar 2008 is voor de WOL op zo’n bijzondere manier begonnen, dat we 
dit hier in een voorwoord willen vermelden. 
 
2007 was voor de gemeente Castricum ‘millenniumjaar’. Castricum werd als eerste gemeente in 
Noord Holland uitgroepen tot millenniumgemeente. De deelname aan de reis naar Burkina Faso 
door de burgemeester, mevrouw Emmens-Knol, heeft hier zeker een rol in gespeeld. Tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van de gemeente Castricum op 5 januari 2008 kreeg de WOL tot haar grote 
verrassing een gemeentelijke onderscheiding. Ook twee andere organisaties, die zich met de 
millenniumdoelen en internationale samenwerking in de gemeente Castricum bezighouden, kregen 
de onderscheiding: Stichting Castricum helpt Muttathara en Stichting de Tweede Ronde uit 
Akersloot.  
De onderscheiding bestond uit een speld, die Yvonne Zomerdijk als voorzitter van de WOL kreeg 
opgespeld, en een oorkonde. De tekst op de oorkonde luidt: 
 

Op 5 januari  2008 is  de  gemeentel i jke  onderscheiding uitgereikt  aan:  
 

Stichting Werkgroep Ontwikkel ingssamenwerking Limmen 
 
wegens grote maatschappel i jke inzet op het  gebied van 
ontwikkel ingssamenwerking 
 

√ De vri jwil l ige  en belangeloze inzet op het  gebied van 
ontwikkel ingssamenwerking voor projecten in Burkina Faso 

√ Het onder de aandacht brengen en houden van de problematiek in 
ontwikkel ingslanden 

√ Het leveren van een waardevolle  bi jdrage aan het imago van de gemeente.  
 

Alsof deze onderscheiding nog niet genoeg was, 
werd Yvonne op 25 januari weer naar het 
gemeentehuis gelokt. Ditmaal werd ze 
uitgeroepen tot ‘Meest Onbegrensde 
Gemeentemens 2007’. Dit is een prijs van de 
VNG – International (Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten) voor burgers die zich 
inzetten voor het behalen van de 
millenniumdoelen. De gemeente Castricum 
heeft Yvonne voorgedragen bij de VNG-I. Uit 70 
nominaties werd ze gekozen. Aan de prijs was 
een bedrag van 1.250 Euro verbonden.  
 

Twee geweldige erkenningen voor het werk dat de WOL de afgelopen jaren verzet heeft! 
 
 
 
Bestuur Stichting WOL 
 
Mei 2008 
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2 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. Op 6 maart 1991 is de 
WOL een stichting geworden. 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. Met verschillende nationale en 
internationale organisaties is DSF een partnerschap aangegaan. 
 
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 regio Noord van Burkina Faso te realiseren. In juli 2007 is de heer 
Sodré, coördinator van DSF, gekozen tot voorzitter van de CCEB (Cadre de Consultation des 
associations et ONG actives en Education de Base / Adviescommissie van verenigingen en niet 
gouvernementele organisaties die actief zijn op het gebied van basiseducatie). Op nationaal niveau 
speelt DSF nu een belangrijke rol in het hele onderwijshervormingsproces van Burkina Faso. 
 
In 2007 zijn WOL en DSF een samenwerkingsverband aangegaan om tussen 2007 en 2013 een 
onderwijscomplex te realiseren dat een bijdrage moet gaan leveren aan het nationale 
onderwijshervormingsproces in Burkina Faso en de uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het 
onderwijs in de provincie Yatenga. De uitgangspunten hiervoor staan beschreven in het beleidsplan 
2007-2013 van de Stichting WOL. 
Naast het onderwijscomplex ondersteunt de WOL ook nog lopende, kleinere projecten en houdt zij 
een vinger aan de pols bij reeds voltooide projecten.  
Rondom de projecten organiseert de WOL in Nederland voorlichtende en educatieve activiteiten en 
werft zij fondsen om de projecten in Burkina te financieren. DSF is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de projecten in Burkina Faso. 
 
2007 was een bijzonder jaar voor de WOL. Nieuwe contacten zijn aangehaald en bestaande 
contacten versterkt, zowel in Nederland als Burkina Faso. Een belangrijke rol speelde hierin de 
wederzijdse bezoeken aan elkaars land. Het begon met de terugkomst van een 10-koppige 
delegatie van de WOL die in Burkina waren geweest. Tot de delegatie behoorde ook mevrouw 
Emmens-Knol, burgemeester van Castricum. Van 24 februari tot 17 maart is de coördinator van 
DSF, de heer Salif Sodré, in Nederland geweest op uitnodiging van het Burkina Faso Platform. In 
juli is opnieuw een bestuurslid van de WOL in Burkina geweest. In de gemeente Castricum is het 
platform internationale samenwerking opgericht. Organisaties op het gebied van internationale 
samenwerking in de gemeente hebben elkaar hierdoor beter leren kennen en gaan met elkaar 
samenwerken om meer bekendheid te geven aan de millenniumdoelen. Castricum is de eerste 
millenniumgemeente geworden van Noord-Holland geworden.  
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2.1 Gegevens 

2.1.1 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 

Fiscaal nummer 8167 88 637 

De Stichting WOL is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Voor ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2008 dat giften aan deze instellingen aftrekbaar zijn voor 
de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ook kunnen ANBI’s vanaf die datum in 
aanmerking komen voor een vrijstelling van de heffing van het recht van schenking en het recht 
van successie. 
 

2.1.2 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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3 Activiteiten in Nederland 

3.1 Bezoek van Salif Sodré aan Nederland 
Het begin van 2007 stond voor een groot deel in het teken van het bezoek van Salif Sodré, de 
coördinator van DSF, uit Burkina Faso. De heer Sodré was in Nederland op uitnodiging van het 
Burkina Faso Platform. Op 10 maart 2007 hield het BF platform een landelijke dag voor alle 
particuliere organisaties en NGO’s die vanuit Nederland actief zijn in Burkina Faso. Naast de 
ambassadeur van Burkina Faso uit Brussel was de heer Sodré de belangrijkste gastspreker. Naar 
aanleiding van een recent onderzoek1, dat hij samen met een Nederlandse consultant heeft 
uitgevoerd in opdracht van de ICCO Alliantie, schetste de heer Sodré de problematiek van de 
onderwijssituatie in Afrika en die van Burkina in het bijzonder. 
De heer Sodré verbleef 3 weken in Nederland, van 24 februari tot 17 maart. Hij logeerde in 
Limmen. Naast de ontmoetingen met de bij het BF platform aangesloten organisaties had de WOL 
een programma samengesteld om aan de ene kant de donateurs, vrijwilligers en belangstellenden 
met de heer Sodré te laten kennismaken. Aan de andere kant wilde de heer Sodré graag de 
belangrijkste (financiële) partners van DSF op hun locatie in Nederland bezoeken.  

3.1.1 Bezoek aan partners van WOL en DSF 

 ICCO in Utrecht. ICCO is de grootste 
fondsenverstrekker aan DSF. Meestal komen de 
programmaverantwoordelijken van ICCO naar 
Burkina toe. Nu kon de heer Sodré zich een beeld 
vormen van de werkomgeving van zijn ‘patrons’. 

 Stichting Kinderpostzegels Nederland (SKN) in 
Leiden. Samen met SKN voert DSF het programma 
voor tweedekans onderwijs uit en ondersteunt SKN 
een aantal crèches uit het alfabetiseringsprogramma. 

 Turing Foundation in Amsterdam, een 
kennismakingsgesprek met de directeur van dit 
nieuwe charitatieve fonds. Op basis van dit gesprek 
en een latere subsidieaanvraag door de WOL stelt de 
Turing Foundation de komende 3 jaar 150.000 Euro 
beschikbaar voor het onderwijscomplex. 

 Stichting Castricum helpt Muttathara. Er is een 
bezoek gebracht aan de kringloopwinkel en 
kennisgemaakt met het bestuur van de projectgroep. 
In 2007 heeft de WOL een bijdrage van 15.000 Euro 
van Muttathara ontvangen voor de realisatie van het 
onderwijscomplex. 

 Stichting Taalvorming in Amsterdam, een 
onderzoeksinstituut gespecialiseerd in het aanleren 
van een (tweede) taal bij kinderen. De stichting heeft 

voor het onderwijs in Mali een methode ontwikkeld om naast de moedertaal ook de officiële 
taal (Frans) op een natuurlijke manier te verwerven: Les mots imprimés. DSF wil onderzoeken 
of deze methode ook toepasbaar is in het onderwijs in Burkina. 

 Rotary Castricum – Akersloot – Limmen. De Rotary CAL ondersteunt de WOL bij een aantal 
werkzaamheden en zoekt naar een manier om WOL en DSF te ondersteunen bij de realisatie 
van het onderwijscomplex. 

                                               
1 Situation de Secteur de l;Education de Base au Burkina Faso, Salifou Sodré & Leo van der Zwan, 
Ouagadougou, Fevrier 2007. 

 
Salif Sodré met Machteld Ooijens en Sijtse 

van Veen voor het kantoor van ICCO 
 

 
Bezoek aan Henk van Zuidam en Anne 
Jacobs van Stichting Kinderpostzegels 
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 MIVA in Breda. Deze organisatie stelt communicatie- en transportmiddelen beschikbaar. DSF 
heeft hier in het verleden een terreinwagen van ontvangen. De auto is aan vervanging toe en 
ook heeft DSF behoefte aan een eigen website. Helaas kregen we in juli bericht dat de 
aanvraag was afgewezen. 

3.1.2 Kennismaking met donateurs en belangstellenden 

Op verschillende manieren konden donateurs en belangstellenden (opnieuw) met de heer Sodré 
kennismaken: 

 Tijdens het weekend van Limmen Creatief op 2 en 3 
maart. De WOL was hier aanwezig met een stand en 
informatie over de projecten. De heer Sodré was een deel 
van de tijd aanwezig. 

 Zaterdagavond 2 maart was er een besloten receptie in 
Ons Huis in Limmen voor WOL-leden, oud-WOL-leden, 
vrijwilligers en Nederlanders die in Burkina bij DSF zijn 
geweest. 

 Zondagmorgen 4 maart was de heer Sodré aanwezig 
tijdens een viering in de Corneliuskerk. ’s Middags heeft 
hij een bezoek gebracht aan de Protestantse Kerk in 
Limmen. 

 Dinsdag 6 maart was er een donateuravond in de 
Maranathakerk in Castricum. Helaas viel de belangstelling 
tegen. 

3.1.3 Scholenbezoek 

Verschillende scholen waar contacten mee 
zijn, zijn bezocht: 
 Pax Christischool in Limmen. Deze 

school had enkele weken eerder een 
landenproject. De kinderen hebben 
hiermee 800 euro verdiend. Dit werd 
tijdens het bezoek aan de heer Sodré 
overhandigd. 

 Sint Maartenschool in Limmen. 
 Uilenburchtschool in Grootenbroek 
 Clusius College in Castricum. Deze 

school is bezocht om de heer Sodré 
een beeld te geven hoe 
beroepsonderwijs in Nederland 
gegeven wordt. 

 Horizon College. Studenten van deze 
school hadden 15 maart een schaatsponsortocht georganiseerd op 
de ijsbaan in Hoorn. De heer Sodré was hier de hele dag bij 
aanwezig. Een andere groep studenten was bezig met het 
organiseren van een Fancy Fair op 31 maart. 

3.1.4 Bezoek aan de gemeente 

Woensdag 7 maart, de dag van de Provinciale Statenverkiezingen, was 
de heer Sodré de hele dag te gast bij de gemeente Castricum. 
Verschillende gemeentelijk instellingen zijn bezocht: het 
gemeentehuis, de brandweer en de reinigingsdienst. 
De heer Sodré vergezelde de burgemeester, mevrouw Emmens-Knol, 
bij haar rondgang langs de stembureaus. 

Salif Sodré en Johan Olling, pastor 
van de Corneliuskerk in Limmen 

 
Bezoek aan de Pax Christischool in Limmen waar Salif Sodré 

een cheque van € 800,- kreeg. 

 
Internationaal waarnemer bij 

de verkiezingen 
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3.2 Voorlichting en fondsenwerving 

3.2.1 School en kerkproject 

Door de drukte rond het bezoek van Salif Sodré is het project met de Limmer basisscholen en de 
Corneliuskerk er bij ingeschoten. Pastor Olling had wel de Ghanees John Duprey uitgenodigd om 
iets over zijn leven te vertellen aan de bovenbouwgroepen van de Pax Christischool en Sint 
Maartenschool. 
Burkina Faso was het ‘goede doel’ van het Communieproject in het voorjaar van 2007. De 
opbrengst van de collecte van de Eerste Heilige Communievieringen was voor de WOL. 
Het kerkelijke seizoen 2007-2008 heeft als thema ‘Ken je buren’. In dit thema heeft Burkina Faso 
een prominente plaats. De openingsviering van het seizoen was tevens de jubileumviering van 
Pastor Olling. De collecte was voor de WOL. 

3.2.2 Fondsenwervende activiteiten 

Om de projecten in Burkina te kunnen financieren worden in Nederland fondsen geworven door: 
− meesturen van acceptgirokaarten met de periodieke 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 fondsenwerving; 
− structurele gemeentelijke subsidie; 
− projectsubsidie van medefinancieringsorganisaties; 
− projectsubsidie uit particuliere fondsen en van bedrijven. 
 
In 2007 heeft de WOL subsidie ontvangen van: 
 Gemeente Castricum t.b.v. het organiseren van activiteiten in de gemeente Castricum, 

bestuurskosten en ondersteuning van DSF; 
 In december 2007 heeft de WOL een bedrag van € 35.000,- overgemaakt naar de rekening van 

Edukans / Impulsis. Na ontvangst hebben zij dit bedrag verdubbeld en overgemaakt naar DSF 
t.b.v. de bouw van de tweede fase van het onderwijscomplex in Ouahigouya. 

 
Van de volgende particuliere fondsen of 
bedrijfsfondsen heeft de WOL een bijdrage 
ontvangen t.b.v. de realisatie van het 
onderwijscomplex in Ouahigouya: 
 Stichting Alle Beetjes 
 Equipe Coiffures 
 Katholieke Stichting Jongerenbelangen 
 Stichting Optimix 
 Turing Foundation 
 Van Straaten Advies 
 Paul Tensen Stichting; 
 Henselman Holding BV; 

 
Andere organisaties die zich voor de WOL hebben 
ingezet: 
 Cornelius Parochie Limmen 
 Protestantse Gemeente Limmen 
 Wereldwinkel Castricum 
 Stichting Keer op Keer Heiloo 

 
De namen van de grootste sponsors staan op de 
muur van het onderwijscomplex in Ouahigouya 

geschreven 
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 Stichting Castricum helpt Muttathara 
 Pax Christischool Limmen 
 Uilenburchtschool Grootebroek 
 Horizon College Hoorn 

3.2.3 PR en voorlichting 

Op verschillende manieren probeert de WOL bekendheid te geven aan de projecten in Burkina Faso 
en voorlichting te geven over internationalen samenwerking en armoedebestrijding. 

a. 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 2007 was de WOL aanwezig met een informatiestand tijdens: 
 Limmen Creatief, 3 en 4 maart 2007 
 Limmer bloemendagen 29 april 2007 
 Interculturele Manifestatie Heemskerk, 30 juni 2007 
 Jaarmarkt in Limmen, 4 juli 2007 
 Uitmarkt in Castricum, 8 september 2007 
 Castricum Ontmoet, 3 november 2007 
 Kerstmarkt in de Tuin van Kapitein Rommel in Castricum, 12 december 2007 

b. Presentaties 
In 2007 heeft de WOL 5 presentaties verzorgd: 
− 3 maart 2007: presentatie voor leden, vrijwilligers, oud-leden, reisgenoten en familie van de 

WOL in het kader van het bezoek van Salif Sodré. 
− 5 maart 2007: presentatie voor Rotary club Castricum – Akersloot – Limmen, met 

medewerking van Salif Sodré. 
− 6 maart 2007: presentatie met medewerking van Salif Sodré voor donateurs en 

belangstellenden in de Maranathakerk in Castricum. 
− 9 mei 2007: presentatie voor medewerkers kringloopwinkel Keer op Keer over 

beroepsonderwijs in Burkina Faso 
− 8 oktober 2007: Presentatie voor medewerkers van de Wereldwinkel Castricum 

c. Gastlessen 
Van verschillende basisscholen in de regio is een uitnodiging ontvangen om een gastles te geven: 
− 14 en 21 februari 2007: Pax Christischool Limmen, in het kader van het landenproject 
− 9 maart 2007: Uilenburchtschool Grootebroek, met medewerking van Salif Sodré. 
− 12 maart 2007: Pax Christischool. Alle leerlingen maakten kennis met Salif Sodré. Deze kreeg 

een cheque van 800 Euro overhandigd: de opbrengst van het landenproject. 
− 13 maart 2007: Sint Maartenschool in Limmen. Alle kinderen maakten kennis met Salif Sodré. 

d. Nieuwsbrief 
De ‘Nieuwsbrief uit Yatenga’ is in 2007 twee keer uitgekomen, in februari en in oktober, in een 
oplage van 1400 stuks. De Nieuwsbrief wordt verstuurd naar 700 donateurs en andere 
belangstellenden. 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. 

e. Media 
In 2007 is er in de regionale bladen veel aandacht besteed aan internationale samenwerking, mede 
door de deelname van de burgemeester van Castricum, mevrouw Emmens-Knol, aan de reis naar 
Burkina Faso. Ook het bezoek van Salif Sodré was een onderwerp evenals het uitroepen van 
Castricum tot millenniumgemeente. 
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f. Website 
De WOL heeft een eigen website: www.stichtingwol.com . Hier is informatie over de projecten te 
vinden en activiteiten in Nederland. De voortgang van het project van het onderwijscomplex kan 
hier gevolgd worden. Jaarverslagen en jaarrekeningen worden op de website geplaatst. Ook het 
beleidsplan 2007-2013 is te downloaden via de pagina van de jaarverslagen. 
Het streven is om ook ‘Le Partage’, het eigen tijdschrift van DSF, op de website te plaatsen, maar 
doordat we alleen de conceptteksten aangeleverd krijgen is dit een tijdrovende bezigheid. Helaas 
hebben we daardoor in 2007 geen nieuwe Partages kunnen plaatsen. 

3.3 Deskundigheidsbevordering 
Leden van de werkgroep oriënteren zich ook breder om de eigen deskundigheid t.a.v. de 
ontwikkelingsproblematiek en internationale samenwerking te vergroten. Bijhouden wat er in het 
land gebeurt op dit gebied en volgen van trainingen behoren tot de activiteiten. 

3.3.1 Log Frame Training 

Op 18 mei en 1 juni hebben 2 leden van de WOL deelgenomen aan de Log Frame Training bij 
Impulsis. De training was er op gericht om onderscheid te kunnen maken tussen een zichtbaar 
gebrek of probleem en de werkelijke oorzaak van een probleem. Met een goede probleemanalyse 
kan een beter projectplan gemaakt worden, wat weer grotere kans maakt op het verkrijgen van 
subsidie voor het project. 

3.3.2 Debat ‘Doe-het-zelf’ ontwikkelingshulp 

In november 2007 werd in Nijmegen het onderzoek gepubliceerd ‘Development in the ‘Africa for 
beginners’ van Lau Schulpen, docent en onderzoeker bij het Centre for International Development 
Issues Nijmegen (CIDIN) van de Radboud Universiteit Nijmegen. Dit onderzoek schetst een kritisch 
beeld van ‘Doe-het-zelf’ ontwikkelingshulp. Op 19 november presenteerde de heer Schulpen zijn 
onderzoek aan het publiek. De presentatie werd gevolgd door een debat tussen Lau Schulpen en 
Henny Helmich van de NCDO en Robert Wiggers van Wilde Ganzen. 
Namens de WOL was Yvonne Zomerdijk aanwezig en kwam tot de conclusie dat de WOL’ het zo 
slecht nog niet doet’. 

3.3.3 Vakbladen 

De leden van de WOL houden zich op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen door het lezen van 
tijdschriften op het gebied van internationale samenwerking. Op deze tijdschriften zijn WOL-leden 
(gratis) geabonneerd: 

 Internationale Samenwerking (IS), uitgave NCDO 
 Supporter, uitgave NCDO 
 Vice Versa, uitgave SNV in samenwerking met One World 

3.4 Samenwerkingscontacten 

3.4.1 ICCO / Impulsis / Edukans 

Zowel WOL als DSF zijn partner van de Nederlandse ICCO Alliantie. De programma’s van DSF 
worden direct gesteund door ICCO. De WOL is partner van Impulsis, een initiatief van ICCO, Kerk 
in actie en Edukans om particuliere organisaties te ondersteunen. In 2007 is de ondersteuning van 
onderwijsprojecten in handen van Edukans komen te liggen. Hierdoor is de regeling voor 
medefinanciering veranderd. Edukans maakt geen subsidie over naar de Nederlandse partner. De 
Nederlandse partner maakt het door hen ingezamelde deel over naar de rekening van Edukans. 
Edukans verdubbelt dit bedrag en maakt het naar de buitenlandse partner over. In december 2007 
is op deze manier 35.000 Euro naar Edukans overgemaakt voor de tweede fase van het 
onderwijscomplex. 
De WOL participeert in activiteiten die door Impulsis georganiseerd worden. In 2007 heeft Impulsis 
een onderwijswerkgroep ingesteld om particuliere initiatieven met onderwijsprojecten de 
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mogelijkheid te geven ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Ook maakt de WOL van de 
expertise van ICCO en Impulsis gebruik voor voorlichtende activiteiten. Zo hebben medewerkers 
van ICCO, door bemiddeling van de WOL, hun medewerking verleend aan de landelijke dag van het 
Burkina Faso Platform. Ook was Gerhard Schuil van Impulisis door de WOL uitgenodigd als inleider 
tijdens het debat in het gemeentehuis over de millenniumdoelen. 

3.4.2 Particuliere fondsen 

Door het succes en de steeds groeiende omvang van de projecten in Burkina Faso, is de WOL niet 
meer in staat om de financiering alleen uit eigen acties en bijdragen van donateurs te bekostigen. 
Naast de eigen fondsenwervende activiteiten en de subsidieaanvragen bij 
medefinancieringaanvragen dient de WOL ook aanvragen in bij particuliere fondsen. 2007 was in 
dit opzicht een succesvol jaar. Met de Turing Foundation in Amsterdam is de WOL een 3-jarige 
samenwerking aangegaan waarin de Turing Foundation een bedrag van 150.000 Euro zal bijdragen 
aan de realisatie van het onderwijscomplex. In 2007 is een bedrag ontvangen van € 86.000 voor 
het eerste schoolgebouw en de muur om het terrein. Ook uit andere particuliere fondsen heeft de 
WOL een bijdrage ontvangen: Stichting Alle Beetjes (€ 3.000), Katholieke Stichting 
Jongerenbelangen (€ 3.600), Wereldwinkel Castricum (€ 1.000), Stichting Keer op Keer (€ 3.000), 
Stichting Optimix (€ 1.500), Stichting Castricum helpt Muttathara (€ 15.000), Paul Tensen 
Stichting (€ 1.000). 

3.4.3 Burkina Faso Platform 

De WOL is een van de initiatiefnemers geweest om een 
landelijk platform voor Burkina Faso op te richten. De 
eerste grote activiteit was de landelijke dag op 10 maart 
2007 met als speciale gast de heer Salif Sodré van DSF. In 
het platform wordt ook samengewerkt met de ambassade 
van Burkina Faso in Brussel, de Nederlandse ambassade in 
Ouagadougou en Faso Yelle, de vereniging van Burkinabè in 
Nederland.  
Mede door dit platform is beter zicht te krijgen wat 
Nederlandse particuliere organisaties (PI’s) en non-
gouvernementele organisaties (NGO’s) allemaal doen in 
Burkina. Men leert elkaar kennen en kan afspraken maken 
om samen te werken. In dit verband heeft de WOL zelf 
contact gezocht met organisaties die met beroepsonderwijs 
bezig zijn. 
Het platform heeft een eigen website waar ook de WOL een 
aantal pagina’s heeft. Zie www.burkinafasoplatform.nl  
 

3.4.4 Platform Internationale Samenwerking Castricum 

Het Platform Internationale Samenwerking Castricum is een feit. In mei 2007 is het platform van 
start gegaan. De doelstelling van het platform luidt: ‘Het bevorderen en stimuleren van 
bewustwording en draagvlak op het gebied van Internationale Samenwerking bij de Castricumse 
samenleving, waarbij het leveren van een bijdrage aan de door de Verenigde Naties bepaalde 
Millenniumdoelstellingen specifieke aandacht krijgt.’ 
Voorzitter is mevrouw Emmens-Knol, burgemeester. Verder hebben zitting: Yvonne Zomerdijk 
(Stichting WOL), Marian Hopman (Stichting Castricum helpt Muttathara), Huub Kramer (Stichting 
Vrienden van Spitak), Willem Pool (Wereldwinkel Castricum), Guus Hulsebosch (Stichting 
Castricum-Balatonfüred), Henk Wokke (namens bedrijfsleven), René Vermeer (namens de scholen 
voor voortgezet onderwijs in Castricum), Henk de Reus (gemeente Castricum), Froukje Wolkorte 
(Wereldwinkel Limmen), Truus Tromp (Stichting Tweede Ronde Akersloot). Het COS Noord-Holland 

Yvonne Zomerdijk, voorzitter van de 
WOL en het Burkina Faso Platform, 
introduceert Salif Sodré tijdens de 

landelijke dag 
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verleent ondersteuning aan het platform. Martha Klein van het COS is aanwezig bij relevante 
vergaderingen. 

De eerste publieksactiviteit van het platform was de 
onthulling van de millenniumborden aan de 
gemeentegrenzen en aansluitend een 
discussieavond. Als datum was gekozen voor 24 
oktober, de dag van de 62e verjaardag van de 
Verenigde Naties. Het thema van de discussie was: 
‘Armoede de wereld uit, illusie of realiteit?’. De 
discussie werd ingeleid door Gerhard Schuil van 
ICCO / Impulisis. In vogelvlucht schetste hij de 
successen en het falen van 40 jaar 
ontwikkelingssamenwerking. Hierna volgde een 
paneldiscussie. In het panel hadden zitting Aaltje 
Emmens-Knol, burgemeester, Gerhard Schuil, Ab 
Renes, filiaalhouder van AH Limmen en Yvonne 

Zomerdijk van de WOL. de discussie werd geleid door Ariana van Marwijk. 
 
Een aantal groepen uit het platform ontvangen van de gemeente een waarderingssubsidie. De WOL 
ontvangt subsidie voor de onkosten van de eigen organisatie, voor voorlichtingsactiviteiten in 
Nederland en om de contacten met de partner DSF te ondersteunen. 

3.4.5 Stichting Welzijn Castricum 

De Stichting Welzijn Castricum ondersteunt de organisatie van de jaarlijkse Uitmarkt in Castricum 
waar ook de WOL aan deelneemt. Ook probeert zij te bemiddelen tussen serviceclubs, personen en 
bedrijven die iets kunnen betekenen voor vrijwilligersorganisaties. Mede hierdoor krijgt de WOL nu 
ondersteuning bij de boekhouding van een accountantskantoor. 

3.4.6 Rotary CAL 

Na het bezoek aan de Rotary Club in Ouagadougou door Mevrouw Emmens-Knol, Rotarylid van de 
afdeling Castricum – Akersloot – Limmen, is door Rotary CAL geprobeerd een ‘Matching Grant’ aan 
te gaan met de Rotaryclub in Ouagadougou. Helaas is dit op niets uitgelopen door de grote 
hoeveelheid verzoeken die de Rotaryclub in Ouagadougou krijgt tot het aangaan van een ‘Matching 
Grant’. 

3.4.7 COS 

Met het COS Noord Holland heeft de WOL een goede relatie. Naast de samenwerking in het 
platform IS Castricum, is de WOL gevraagd om als ‘proefkonijn’ te dienen bij het uitproberen van 
de Noord-Hollandse Wereldatlas van het COS. 

3.4.8 EEN 

In 2007 heeft de WOL een bijdrage geleverd aan het promoten van de EEN (tegen armoede) 
campagne. WOL-leden hebben zich aangemeld op de website en tijdens manifestaties zijn de witte 
polsbandjes uitgedeeld. 

3.4.9 Goede doelen databank 

Er zijn verschillende websites die internetdiensten aanbieden aan goede doelen. De WOL is 
aangesloten bij Stichting Geef Gratis. Via de website www.allegoededoelen is informatie over de 
WOL te vinden en kan men aan de WOL doneren. 
 

Discussie over de millenniumdoelen in de 
raadszaal 
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3.5 Bestuur 
Het bestuur komt 1 maal per maand 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. 
In september 2007 heeft een bestuursuitbreiding plaatsgevonden. Ook zijn bestuursleden van 
functie veranderd. Het bestuur bestaat nu uit: Mevrouw Y. Zomerdijk-Vermeer, voorzitter, 
mevrouw J.H. Klein, secretaris, mevrouw M.F.W. Hoogeboom, penningmeester, mevrouw D. van 
der Hoven van Genderen, mevrouw A. Vahl, en mevrouw M.C. Snel-de Swart. De werkgroep 
bestaat nu uit 6 bestuursleden en 4 vaste medewerkers.  
Aan het eind van 2007 was deze groep te groot om elke maand te vergaderen. Er is tot 
reorganisatie besloten. Dit wordt in 2008 verder uitgewerkt. 

3.5.1 Transparantie 

De WOL streeft naar zo groot mogelijke transparantie over beleid, activiteiten, fondsenwerving, 
organisatiekosten en bestedingen aan projecten. In verband met de kosten heeft de WOL nooit een 
keurmerk bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) aangevraagd, maar we leveren wel elk 
jaar ons jaarverslag in en leveren de financiële gegevens in volgens een bepaald stramien. Zie 
www.cbf.nl . 
Het jaarverslag bestaat uit een algemeen deel en een financieel deel. Het is openbaar en staat op 
de website van de WOL. Op verzoek wordt het toegezonden aan geïnteresseerden. Personen en 
organisaties die in een boekjaar duizend euro of meer hebben gedoneerd, krijgen het jaarverslag 
toegezonden. Een samenvatting van de jaarcijfers wordt gepubliceerd in de Nieuwsbrief van de 
WOL. 
De WOL is opgenomen in de Geefwijzer. Dit is een goede doelen databank van de Stichting 
Centraal Informatiepunt Goede Doelen (CIGD) die als doel heeft het op onafhankelijke en 
objectieve wijze in kaart brengen van actieve goede doelen in Nederland. Ten aanzien van de 
openheid resultaten van bestedingen scoort de WOL op alle onderdelen goed. Zie 
www.geefwijzer.nl . 

3.5.2 Reis naar Burkina Faso 

In juli 2007 is Ditje van Genderen, bestuurslid van 
de WOL, voor een privébezoek in Burkina geweest. 
Zij heeft ook DSF bezocht. Op het terrein van het 
onderwijscomplex had DSF op 30 juli een officiële 
ceremonie belegd. Mevrouw van Genderen heeft 
samen met de burgemeester van Ouahigouya en de 
directeur van de basiseducatie in de provincie 
Yatenga de eerste stenen gelegd voor de muur om 
het onderwijscomplex. Ook zijn bomen geplant, 
zowel op het terrein van het onderwijscomplex als 
bij een herbebossingproject in het dorp Nimpouya. 
 

3.5.3 Belastingdienst 

Vanaf 1 januari 2008 moeten alle goede doelen bij de belastingdienst aangemerkt worden als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Schenkingen en donaties aan een als ANBI aangemerkt 
instelling zijn aftrekbaar van de belasting en ook een ANBI hoeft geen belasting te betalen over 
schenkingen en donaties. Een van de criteria om hiervoor in aanmerking te komen is dat de 
instelling over een meerjarig beleidsplan beschikt. De WOL heeft hierom een beleidsplan 2007-
2013 geschreven, de periode waarin we trachten het onderwijscomplex in Burkina Faso te 
realiseren (zie hoofdstuk 4).  
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4 Projecten in Burkina Faso 

Burkina Faso is een van de armste landen in de wereld. Een belangrijke oorzaak is het 
analfabetisme en de onwetendheid onder de bevolking. Daarom heeft Burkina Faso onderwijs tot 
een van de speerpunten van haar ontwikkeling gemaakt. Er is een nationaal 10-jarenplan voor de 
ontwikkeling van de basiseducatie. De doelen uit dit plan, samen met de millenniumdoelen, worden 
door DSF onderschreven. Voor 2007 had DSF een plan van aanpak gemaakt waarin staat 
aangegeven met welke activiteiten zij een bijdrage levert aan het behalen van de millenniumdoelen 
en het realiseren van onderwijs voor iedereen in de regio Noord van Burkina Faso. De activiteiten 
zijn uitgewerkt in een aantal projecten en programma’s, die door verschillende fondsenverstrekkers 
gefinancierd worden: 
 Het ‘Programme d’Appui à la Scolarisation en Zone Rurale’ (PASZR). Het PASZR heeft als doel 

een bijdrage te leveren aan de promotie en kwaliteitsverbetering van het basisonderwijs en de 
basiseducatie in de provincie Yatenga en onderwijs voor iedereen, kinderen, jongeren en 
volwassenen, te realiseren. Speciale aandacht wordt gegeven aan de onderwijsachterstand van 
meisjes en vrouwen. Het programma loopt sinds 2000 en wordt voor het grootste deel 
gefinancierd door de Nederlandse medefinancieringsorganisatie ICCO. De resultaten worden 
periodiek onderzocht en geëvalueerd door een extern onderzoeksbureau en op basis hiervan 
wordt het programma verlengd en/of aangepast. Dit programma is een belangrijke factor in 
het succes van DSF.  

 Het ‘Programme de Promotion et de protection des Droits et du bien être de l’Enfant en milieu 
rural’ (PPDE). Dit programma richt zich voornamelijk op het welzijn van jonge kinderen en op 
het recht van alle kinderen op onderwijs, ook oudere kinderen die nog geen basisschooldiploma 
hebben. Dit programma wordt voornamelijk door Stichting Kinderpostzegels gefinancierd. 

 Het ‘Projet Mouton – Fourniture’ (PMF). Dit is het schapenproject dat DSF vanaf 2000 met de 
WOL uitvoert. 

 Het ‘Projet de parrainage scolaire, het scholieren adoptie project (SAP) dat DSF vanaf 2002 
met de WOL uitvoert. 

 Het ‘Projet de realisation du complexe éducatif Zoodo’. Dit is een project om een 
onderwijscomplex annex kenniscentrum te realiseren dat een bijdrage moet leveren aan de 
kwaliteitsverbetering van het bestaande onderwijs en het ontwikkelen van nieuwe vormen van 
onderwijs, m.n. lager beroepsonderwijs. Voor dit project is de WOL steeds op zoek naar 
fondsen. 

 Het alfabetiseringprogramma van het Fonds pour l’Alphabétisation et l’Education Non Formelle 
(FONAENF). Dit is het nationale alfabetiseringsfonds van Burkina.  

 
Er is niet altijd goed onderscheidt te maken tussen de programma’s bij de uitvoering. Veel 
activiteiten uit de verschillende programma’s overlappen elkaar, vullen elkaar aan en versterken 
elkaar. Dit komt het eindresultaat, de bijdrage van DSF aan het behalen van de millenniumdoelen, 
alleen maar ten goede. 

4.1 De projecten van WOL en DSF 
Tot begin 2007 financierde de WOL alleen kleine concrete projecten en ondersteunde zij 2 
lintprojecten: het schapenproject en het Scholieren Adoptie Project. Vanaf 2007 is daar 
verandering ingekomen: tot 2013 zal de WOL bezig zijn met de realisatie van het 
onderwijscomplex Zoodo. 

4.1.1 Onderwijscomplex Zoodo 

Eind 2006 is begonnen met de bouw van een schoolgebouw met 6 theorielokalen op een groot 
terrein dat DSF gekregen had van de gemeente Ouahigouya. In samenwerking met de ICCO 
Alliantie zou DSF hier een onderwijscomplex annex kenniscentrum op bouwen, voornamelijk 
gericht op de ontwikkeling van beroepsonderwijs in de provincie Yatenga. De onderhandelingen 
met partners en donoren verliepen nogal traag en DSF dreigde de grond weer kwijt te raken als 
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hier niet voor 2007 met de bouw werd begonnen. Daarom is de WOL alvast begonnen met het 
eerste schoolgebouw. Het benodigde bedrag was in april 2007 bijeen. Ondertussen hadden we te 
horen gekregen dat ICCO een ander programma ging financieren waarin DSF, op nationaal niveau, 
een belangrijke rol ging spelen. Een geweldige erkenning voor DSF, maar een probleem voor ons: 
er was nu geen geld meer voor het programma voor de ontwikkeling van vervolgonderwijs. 
Inmiddels had de WOL in de Turing Foundation een grote sponsor gevonden: zij wilden het 
complex de komende 3 jaar sponsoren met een totaal bedrag van 150.000 Euro. Ook de Stichting 
Castricum helpt Muttathara wilde bijdragen. Hierop besloot de WOL om zich in te zetten om het 
totale complex te realiseren. Hiervoor is 7 jaar uitgetrokken en ieder jaar probeert de WOL een of 
meer deelprojecten te realiseren. 
 
In 2007 is gerealiseerd: 

 
Het eerste schoolgebouw 

 
Inventaris en leermiddelen voor de school 

 
Latrines 

 
Een bewakerswoning 

 
Een muur om het terrein 

 
Elektriciteitsvoorziening op het terrein 
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8 oktober zijn de eerste leerlingen begonnen: een klas met 6-9 jarigen die met de basisschool 
beginnen en een klas 12-15 jarigen die een tweede kans krijgen om hun basisschooldiploma te 
halen. De overige lokalen worden schooljaar 2007-2008 gebruikt om onderwijzers bij te scholen en 
ouderraden te trainen. De voortgang van het project is te volgen op de website van de WOL. 
De benodigde financiële middelen voor dit project waren in juli 2007 bijeen, totaal 185.000 Euro, 
waarvan al een deel in 2006 is overgemaakt. In december 2007 was het eindrapport van deze 
eerste fase klaar en verzonden naar alle grote fondsenverstrekkers. 
 
De fondsenwerving voor de tweede fase is in de tweede helft van 2007 gestart. Fondsen worden 
geworven voor: 
 een eigen waterpomp op het terrein 
 een praktijklokaal met inventaris, gereedschap en apparatuur voor techniek 
 een praktijklokaal met inventaris en naaimachines voor mode en kleding 
 een tweede bewakerswoning 
 een keuken / schoolkantine 
 fietsenstalling 
 ontwikkelen van leermiddelen en opleiden van docenten 

De fase is begroot op 130.000 Euro. Impulsis / Edukans zal hiervan 62.409 Euro financieren. In 
december 2007 heeft de WOL 35.000 Euro naar Edukans overgemaakt, die dit bedrag hebben 
verdubbeld en doorgestuurd naar DSF. Begin 2008 is de rest overgemaakt. 
In 2008 en 2009 zullen fondsen geworven worden voor de bouw een inrichting van een 
schoolgebouw voor voortgezet onderwijs met 8 klaslokalen. Dit projectonderdeel is begroot op 
185.000 Euro. 

4.1.2 Schapenproject 

Het schapenproject is in 2000 gestart en 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 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 2007 uitgebreid 185 nieuw aangekochte schapen en 
evenzoveel nieuwe kinderen hebben van het project kunnen 
profiteren. In Nederland kan men voor € 50,- een schaap sponsoren. 

4.1.3 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 2006-2007 maakten 28 jongeren deel uit 
van het project, 16 meisjes en 12 jongens tussen de 12 en 20 jaar. Zij volgen algemeen voortgezet 
onderwijs of beroepsonderwijs op scholen in Ouagadougou, Ouahigouya en Tangaye. De kinderen 
zijn allen afkomstig uit dorpen in de provincie Yatenga. Met ingang van schooljaar 2006-2007 heeft 
DSF nieuw aannamebeleid ontwikkeld. Voorheen wilden zij de meest kansarme kinderen een kans 
geven, maar dit was een brug te ver. Een groot deel van de kinderen bleek te zwak om met succes 
het onderwijs te kunnen volgen. DSF laat kinderen nu eerst een capaciteitentest doen. Dit had een 
positief effect op de resultaten aan het einde van het schooljaar in juli 2007: van de 9 nieuw 
gestarte leerlingen is slechts 1 meisje blijven zitten in de eerste klas. Het meisje dat eindexamen 
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van het lyceum deed is helaas niet geslaagd. Negen andere leerlingen zijn blijven zitten. Achttien 
leerlingen zijn naar een hogere klas gegaan. 
 

 
De oudere scholieren met hun nieuwe schoolspullen De nieuwe scholieren met hun fietsen en schoolspullen 

 
In het schooljaar 2007-2008 is het project weer uitgebreid met 7 nieuwe jongeren. In totaal 35 
scholieren nemen nu deel aan het project: 
 9 eerstejaars leerlingen 
 15 tweedejaars leerlingen 
 3 derdejaars leerlingen 
 3 vierdejaars leerlingen 
 3 vijfdejaars leerlingen  
 1 leerling in de examenklas van het lyceum 
 1 leerling volgt een naaicursus 

De nieuwe leerlingen kregen aan het begin van het schooljaar een fiets, een tas met 
schoolmateriaal, toiletspullen en een olielamp om ’s avonds huiswerk te kunnen maken. 

4.1.4 Scholenprojecten 

Jaarlijks ontvangt de WOL zowel van de Pax Christischool en de Sint Maartenschool uit Limmen en 
de Uilenburchtschool uit Grootebroek een bedrag voor de basisscholen in Burkina. Dit geld wordt 
gebruikt om leermiddelen voor de scholen in Burkina te kopen. In 2007 hebben de scholen in 
Bogoya, Nimpouya, Nongfaïre en Tougué-Mossi een pakket met schriften, pennen, linialen, 
kleurpotloden, krijt, etc. ontvangen. 
In 2007 heeft de eerste klas van de school in het dorp Nangho Fulcé schoolmeubilair ontvangen. 
Bij het bezoek in december 2006 aan de school in het dorp Nangho Fulcé bleken de kinderen op de 
grond te zitten door gebrek aan schoolbanken. Mevrouw Meijer-Koot, een van de nieuwe 
medewerkers van de WOL, heeft zich ingezet om voor deze school schoolbanken te verzorgen. In 
oktober 2007 heeft de school 30 tweepersoons schoolbanken, een bureau en stoel voor de 
onderwijzer en een kast gekregen. 
 

 
Schoolmateriaal voor Bogoya 

 
Schoolbanken voor Nangho Fulcé 
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4.2 Projecten en programma’s van DSF met andere partners 
De projecten en programma’s richten zich op 6 aandachtsgebieden. De meeste onderdelen maken 
deel uit van het PASZR, het programma dat DSF met financiering van ICCO uitvoert. Specifieke 
delen worden door anderen donoren gefinancierd (Stichting Kinderpostzegels, FONAENF, CCEB). De 
6 aandachtsgebieden: 
1. Activiteiten om meer dorpkinderen naar de basisschool te laten gaan en de kwaliteit van het 

onderwijs te verbeteren 
2. Activiteiten om volwassenen te alfabetiseren 
3. Activiteiten om dorpsgemeenschappen bewust te maken van het belang van onderwijs en het 

verwerven van steun hiervoor bij de autoriteiten 
4. Het organiseren van sociaaleconomische, culturele en educatieve activiteiten 
5. Ondersteunen van bestaande (onderwijs)instituten, versterken van de capaciteiten en 

ontwikkelen van netwerken 
6. Creëren van meer onderwijsplaatsen (klaslokalen, schoolbanken) 

4.2.1 Activiteiten om meer dorpkinderen naar de basisschool te laten gaan en de 
kwaliteit van het onderwijs te verbeteren 

In 2007 waren in de provincie 
Yatenga direct 39 scholen in het 
programma opgenomen met in totaal 
7.270 leerlingen: 4.016 jongens en 
3.254 meisjes. In de dorpen waar 
deze scholen staan, ging in het 
schooljaar 2006-2007 62% van de 
kinderen in de basisschoolleeftijd naar 
school, 5% meer dan het jaar 
daarvoor. Het percentage 
schoolgaande kinderen ligt in de DSF 
dorpen boven het landelijke 
gemiddelde. Totaal zijn 1375 nieuwe 
leerlingen ingeschreven, ruim 500 
minder dan vorig jaar, maar dit komt 
omdat veel dorpsscholen maar 3 
klassen hebben er om het jaar een 

nieuwe klas start. Opvallend is wel dat er nauwelijks verschil meer is tussen het aantal nieuw 
ingeschreven jongens en meisjes: 711 jongens en 664 meisjes. Alle nieuwe leerlingen op deze 
scholen hebben een tas met schoolmateriaal ontvangen en de meisjes bovendien een nieuwe jurk. 
Op alle scholen hebben onderwijzers een bijscholing gehad en zijn leden van oudercomités getraind 
in het beheer en onderhoud van de school en het ondersteunen van de leerkracht. 
In 7 dorpen heeft DSF een avondschool opgezet om oudere kinderen alsnog een kans te geven om 
hun basisschooldiploma te halen. Speciaal voor deze vorm van onderwijs heeft DSF aangepast 
lesmateriaal gemaakt. In 2007 namen 308 jongeren aan de avondschool deel: 172 jongens en 135 
meisjes. De avondschool is onderdeel van het PPDE, het programma dat DSF met Stichting 
Kinderpostzegels uitvoert. 
In 2007 is een nieuwe onderwijswet van kracht geworden in Burkina. Deze bepaalt dat het 
basisonderwijs gratis is en dat de overheid leermiddelen verstrekt. Hoewel de 
overheidsdistributiekanalen nog niet voldoende werken, heeft DSF er voor gezorgd dat op alle 39 
DSF-scholen taal- en rekenboeken werden geleverd. 

4.2.2 Activiteiten om volwassenen te alfabetiseren 

Het alfabetiseringsprogramma wordt bekostigd uit het nationale fonds voor de alfabetisering, het 
FONAENF. DSF heeft de verantwoordelijkheid om in de hele regio Noord (4 provincies) 
alfabetiseringscentra op te zetten. Doel is volwassenen eerst te alfabetiseren in de eigen, lokale 

 
Alle meisjes een nieuwe jurk: bijna geen verschil meer tussen 

het aantal schoolgaande jongens en meisjes 
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taal. Daarna worden ze getraind in 
specifieke vaardigheden om de 
gemeenschap te ontwikkelen. Tot slot 
kunnen ze een basiscursus Frans volgen, 
de officiële taal in Burkina. De capaciteit 
van de centra in de regio Noord is nog 
onvoldoende. DSF is bezig om 
alfabetiseringsmedewerkers en 
vormingsleiders op te leiden en bij te 
scholen. In 2006-2007 hebben 176 
personen een training gevolgd. 

In het cursusjaar 2006-2007 hebben 2098 volwassenen zich ingeschreven voor een cursus uit het 
alfabetiseringsprogramma. 2040 hebben de cursus afgemaakt en 1902 volwassenen hebben een 
certificaat behaald. Opvallend is dat 78% van de cursisten vrouwen zijn. 
 
Bij 20 alfabetiseringscentra heeft DSF crèches opgezet. Opzetten van crèches bij 
alfabetiseringscentra is ooit een initiatief geweest van WOL en DSF. Het is nu opgenomen in het 
‘Programme de Promotion et de Protection des Droits et du Bien-être de l’Enfant (PPDE)’ dat door 
Stichting Kinderpostzegels wordt gefinancierd. In 2006-2007 waren 389 kinderen in de crèche 
opgenomen tijdens de cursus van hun moeder: 194 jongens en 195 meisjes. De kinderen krijgen 
een verrijkte kindermaaltijd in de crèche en worden aan het begin en eind van de cursus medisch 
onderzocht. Indien nodig worden de kinderen doorverwezen naar een gezondheidscentrum. De 
crèches hebben een gunstig effect op de gezondheid en het welzijn van de jonge kinderen. Ook op 
de studieresultaten van de moeders hebben ze een positief effect. Het slagingspercentage in 
alfabetiseringscentra met een crèche is gemiddeld 93%, tegen 82% in centra zonder crèche. 

4.2.3 Activiteiten om dorpsgemeenschappen bewust te maken van het belang van 
onderwijs en het verwerven van steun hiervoor bij de autoriteiten 

DSF is bezig om de nationale pleitbezorger voor het onderwijs in Burkina Faso te worden. Om het 
onderwijs te promoten bij bevolking en autoriteiten organiseert DSF tal van activiteiten om mensen 
bewust te maken van het belang van onderwijs dat aansluit bij de ontwikkelingsbehoefte van de 
bevolking. Op lokaal niveau hebben ze een netwerk opgezet waarin alle actoren op het gebied van 
onderwijs, van de oudercomités van de dorpsscholen tot de provinciale directie van de 
basiseducatie in de provincie, participeren. Regelmatig organiseren ze bijeenkomsten waarin 
onderwijsthema’s bediscussieerd worden. In april 2007 werd DSF uitgekozen om de activiteiten in 
Burkina rond de Mondiale Onderwijs Actieweek (SMA) te openen. Naast een conferentie voor alle 
betrokkenen uit het nationale onderwijssysteem, organiseerden ze in het stadion van Ouahigouya 
een grote culturele en sportieve manifestatie waar, naast de genodigden uit het hele land, de hele 
bevolking van Ouahigouya en omliggende dorpen op af kwam. 
 

Salif Sodré, voorzitter van het organisatiecomité voor 
de onderwijsactieweek in Burkina Faso 

Een vol stadion bij de activiteiten rond de 
onderwijsactieweek 
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In de provincie Yatenga organiseert DSF ook altijd de internationale actiedagen op het gebied van 
onderwijs en armoedebestrijding. Zo organiseren zij activiteiten op 8 maart (internationale 
vrouwendag), 5 oktober (dag van de leraar), 17 oktober (wereldarmoededag), etc. 
Al deze activiteiten dragen er toe bij dat bevolking en autoriteiten zich betrokken gaan voelen bij 
het onderwijs. Meer ouders zullen hun kinderen naar school sturen, leerkrachten krijgen meer 
waardering voor hun vak en de autoriteiten zullen zich inspannen om onderwijs mogelijk te maken. 
 
In 2004 heeft DSF de documentaire ‘Yam Wekre / Overture d’Esprit’ laten maken. Hiermee willen 
zij aan fondsenverstrekkers, autoriteiten en de doelgroepen onder de bevolking laten zien wat zij 
doen en wat onderwijs kan betekenen in de bestrijding van armoede. Tijdens zijn verblijf in 
Nederland heeft de heer Sodré een beamer gekocht om de film voor een groter publiek te kunnen 
vertonen. In 2007 is de film in 20 dorpen vertoond.  

4.2.4 Het organiseren van sociaaleconomische, culturele en educatieve activiteiten 

Tijdens het regenseizoen heeft DSF zaaigoed verstrekt aan 76 collectieve akkers, beheerd door de 
oudercomités van dorpsscholen. Een deel van de opbrengst is voor de schoolkantines om de 
kinderen tussen de middag een maaltijd te kunnen geven. Een ander deel wordt gebruikt om de 
gemeenschappelijke kas van de ouderraad te vullen. Een klein deel dient als contributie aan DSF. 
Tot de sociaaleconomische activiteiten behoort ook het schapenproject van de WOL. 
 
Tot de hervormingsactiviteiten van het onderwijs behoort de introductie van culturele en sportieve 
activiteiten in het lesprogramma. Iedere DSF-school heeft een eigen muziek- en dansgroep en een 
voetbalteam. Door de autoriteiten van Yatenga is DSF uitgeroepen tot beschermheer van sport en 
cultuur in de provincie. In 2007 heeft ze een groot sport en cultuur evenement georganiseerd: de 
‘Coup DSF’ waaraan 26 schoolvoetbalteams hebben deelgenomen. De finale werd gevolgd door een 
culturele avond waarin de muziek- en dansgroepen optraden en leerlingen gedichten voordroegen. 
En passent werd dit festijn gebruikt om de bevolking bewust te maken van het belang van 
onderwijs en alfabetisering en ouders te stimuleren hun kinderen te laten registreren bij de 
burgerlijke stand. 
 

Deelnemende scholen aan de ‘Coup DSF’ Genodigden bij de ‘Coup DSF’ 

 
Samen met de theatergroep ARCAN heeft DSF in 15 dorpen een theatervoorstelling georganiseerd 
over de rechten van het kind: het recht op onderwijs, het recht op gezondheidszorg, het recht op 
een identiteit, bescherming tegen misbruik, mishandeling, kinderarbeid en kinderhandel. Meer dan 
11.000 mensen hebben naar deze voorstellingen gekeken. Ook heeft DSF een aantal radio-
uitzendingen over dit thema verzorgd en heeft zij de dag van de leraar georganiseerd in Yatenga. 
DSF organiseert ieder jaar een tekenwedstrijd over de rechten van het kind. 
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4.2.5 Ondersteunen van bestaande (onderwijs)instituten, versterken van de 
capaciteiten en ontwikkelen van netwerken 

Naast het opleiden, trainen en bijscholen van actoren die direct met de doelgroepen werken 
(onderwijzers, alfabetiseringsmedewerkers, oudercomités) investeert DSF ook in het bijscholen en 
faciliteren van kaderleden. Onderwijsinspecteurs en pedagogische adviseurs hebben een bijscholing 
ontvangen. Ook heeft DSF brandstof voor de brommers beschikbaar gesteld zodat de inspecteurs 
en adviseurs hun werk in de dorpen kunnen verrichten 
Medewerkers van DSF zelf zijn ook geschoold om hun werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. 
Zo hebben zij cursussen gevolg over het schrijven van plannen en rapporten, het verwerven van 
objectief meetbare gegevens, organisatie en financieel beheer, computervaardigheden, etc. DSF 
beschikt over moderne transport- en communicatiemiddelen. Het eigen tijdschrift ‘Le Partage’ is 
verder geprofessionaliseerd. In 2007 is het 3 keer verschenen in een oplage van 2.250 stuks.  
In de provincies Loroum en Zondoma heeft DSF een dependance geopend. DSF is inmiddels in het 
hele land bekend en geniet een zeer groot vertrouwen bij organisaties en overheden, zowel op 

provinciaal, regionaal als nationaal 
niveau. Dit bleek wel uit de verkiezing 
van de heer Sodré tot president van de 
CCEB (Cadre de Concertation des 
associations et ONG actives en Education 
de Base), de nationale adviescommissie 
waarbij ruim 150 onderwijsorganisaties 
uit het hele land zijn aangesloten. Van de 
67 uitgebrachte stemmen kreeg hij er 64. 
Mede door de lobby van het CCEB is er 
een nieuwe onderwijswet gekomen en het 
besluit genomen om het onderwijs gratis 
te maken. 
 
 

4.2.6 Creëren van meer onderwijsplaatsen (klaslokalen, schoolbanken) 

In 2007 heeft DSF 300 nieuwe schoolbanken beschikbaar gesteld aan de alfabetiseringscentra. 
Daarnaast zijn 300 banken gerepareerd en 35 schoolborden en 35 bureaus voor de docent 
beschikbaar gesteld. Via de WOL heeft de school in Nangho Fulcé 30 schoolbanken gekregen, een 
bureau en stoel voor de onderwijzer en een kast. De nieuwe school van het onderwijscomplex biedt 
plaats aan 240 leerlingen. 
 

5 Positieve beïnvloedende factoren bij de uitvoering van de 
programma’s 

Bij DSF zelf: 
 De kwaliteit van de beschikbare middelen voor uitvoering en begeleiding van de programma’s 

(volledig ingericht kantoor met moderne communicatiemiddelen, vervoermiddelen voor de 
veldwerkers, transportmiddelen om materiaal naar de dorpen te vervoeren, etc.) 

 De groeiende ervaring en stijgende deskundigheid van het personeel op het gebied van 
planning, uitvoering, begeleiding en evaluatie van de activiteiten. 

 De steun van alle leden bij de uitvoering van de activiteiten. 
 Het mobiliseren van allen betrokken partners. 

 
Buiten DSF: 
 Een politiek gunstig klimaat om te werken aan een oplossing voor de problematiek van het 

onderwijs 
 De aanwezigheid van het nationale 10-jarenplan voor het onderwijs in Burkina Faso 

Leden van het CCEB. In het midden de voorzitter Salif Sodré 
met de minister van basiseducatie, mevrouw Marie Odile 

Bonkoungou 
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 De aanwezigheid van netwerken van verenigingen en NGO’s op het gebied van onderwijs 
(CCEB, nationale coalitie voor het onderwijs, etc.) 

 De betrokkenheid van de overheid van Burkina Faso bij de realisering van de millenniumdoelen 
en de doelen van de mondiale campagne ‘Education For All’ / ‘Education Pour Tous’ 

 De integrale gemeenschapszin in het land. 
 De betrokkenheid van alle partners 
 Het overheidsbesluit tot gratis onderwijs 
 De onderlinge aanvulling van de projecten en programma’s van de verschillende partners die 

allen gericht zijn op het behalen van de doelen van DSF 
 De nieuwe onderwijswet in Burkina Faso 
 Het onderwijshervormingsproces 
 De integrale politieke decentralisatie 

 

6 Bijdragen van DSF aan het behalen van de millenniumdoelen 

1. Het aantal mensen dat in extreme armoede leeft moet in 2015 zijn gehalveerd ten 
opzichte van 1990. 

 

 Het realiseren van specifieke vaardigheidstrainingen op het gebied van 
landbouw en veeteelt na de alfabetiseringscursus stelt de 
plattelandsbevolking in staat hun productie op te voeren. 

 Door de collectieve akkers bij de scholen zijn kinderen beter gevoed en 
presteren ze beter op school. 

 Door het schapenproject zijn families in staat hun kinderen naar school te 
sturen. 

 Direct en indirect brengen de activiteiten van DSF werkgelegenheid: voor 
het eigen personeel, voor werknemers in de onderwijssector, voor 
toeleveranciers van schoolmateriaal, voor de theatergroep, voor 
bouwbedrijven en hun toeleveranciers, voor meubelmakers, voor 
kleermakers, etc. 

 
2. In 2015 moeten alle kinderen op de wereld basisonderwijs volgen. 

 

 Organiseren van bewustwordingscampagnes over het belang van onderwijs 
 Toegang tot onderwijs vergemakkelijken door alle nieuwe leerlingen een tas 

met schoolmateriaal te geven. 
 Door de crèches wordt de ontwikkeling van het jonge kind bevordert en 

hebben kinderen een betere startpositie op de basisschool. 
 Verstrekken van geboortebewijzen / identiteitskaarten om examen te 

kunnen doen. 
 Door ouders te alfabetiseren gaan meer kinderen naar school 
 Stimuleren van een geletterde omgeving door het beschikbaar stellen van 

(Franstalige) leesboeken 
 Mede door pleidooi en lobby van DSF en de organisaties verenigd in de 

CCEB is het onderwijs gratis geworden 
 Bijscholen van onderwijzers om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren 
 Versterken van het hele onderwijssysteem 
 In 6 jaar is het percentage schoolgaande kinderen verdubbeld in het 

interventiegebied van DSF: van 31% naar 62%. 
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3. Gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Gelijke kansen in 2005 voor jongens 
en meisjes in basis- en middelbaar onderwijs. 

 

 Bewustwordingscampagnes speciaal gericht op het belang van onderwijs 
voor meisjes. 

 Op school moeten jongens en meisjes dezelfde klusjes opknappen. Ouders 
worden gestimuleerd dit ook thuis te doen en hun dochter evenveel tijd voor 
huiswerk te geven als hun zoon. 

 Positieve discriminatie van meisjes door het verstrekken van schoolkleding 
 Openen van alfabetiseringscentra waardoor m.n. vrouwen een onderwijs 

inhaalslag kunnen maken 
 Beschikbaar stellen van b.v. graanmolens om de taken van vrouwen en 

meisjes te verlichten zodat er meer tijd is voor onderwijs 
 Bescherming van meisjes in het middelbaar onderwijs door veilige sanitaire 

voorzieningen. 
 Bijscholen van docenten in het ontwikkelen van een ethisch verantwoorde 

beroepshouding naar meisjes 
 Aandacht voor morele en seksuele opvoeding van jongeren in het onderwijs. 
 Lobby bij scholen en onderwijsautoriteiten om zwangere meisjes niet van 

school te sturen. 
 

4. Het sterftecijfer van kinderen onder de vijf jaar moet in 2015 in ieder 
ontwikkelingsland met minimaal tweederde zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. 

 

 Door de kinderen in de crèche een verrijkte kindermaaltijd te verstrekken 
wordt hun weerstand verhoogd. De medische onderzoeken zorgen dat 
kinderen eerder naar een gezondheidscentrum worden doorverwezen 

 Door moeders te alfabetiseren en te onderwijzen in kinderverzorging, 
opvoeding, hygiëne en gezondheidszorg. 

 
 

5. De moedersterfte moet in 2015 met driekwart zijn teruggebracht ten opzichte van 
1990. 

 

 Tijdens de alfabetiseringscursussen wordt voorlichting gegeven over 
familyplanning, over de risico’s van vrouwenbesnijdenis, over pre-, peri- en 
postnatale zorg. Zwangere vrouwen worden aangespoord voor prenatale 
zorg naar de regionale kraamkliniek te gaan en daar te bevallen. 

 DSF probeert het uithuwelijken van jonge meisjes tegen te gaan. 
 
 

6. Voor 2015 wordt een halt toegeroepen aan de verspreiding van HIV/Aids, malaria en 
andere ziektes. 

 

 Op de scholen en alfabetiseringscentra worden deze onderwerpen 
regelmatig besproken. 

 In bijscholingscursussen worden m.n. onderwijzers gemaand om hun gedrag 
te veranderen en het goede voorbeeld te geven 

 Precaire onderwerpen worden door de theatergroep ARCAN in de vorm van 
sketches gebracht tijdens manifestaties die door DSF zijn georganiseerd. 
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7. Voor 2015 wordt een duurzaam milieu gewaarborgd door duurzame ontwikkeling te 
integreren in nationaal beleid en programma's. Er wordt een halt toegeroepen aan het 
onomkeerbare verlies van natuurlijke hulpbronnen. Het aantal mensen zonder toegang 
tot veilig drinkwater wordt gehalveerd en voor 2020 zijn de levensomstandigheden van 
minimaal 140 miljoen mensen in sloppenwijken aanzienlijk verbeterd. 

 
 

 Rondom alle scholen van DSF vinden herbebossingsprogramma’s plaats. 
Kinderen leren voor de bomen en hun leefmilieu te zorgen. 

 Het gebruik van houtbesparende oventjes wordt gestimuleerd. 

8. Er komt een mondiaal samenwerkingsverband voor ontwikkeling, met afspraken over 
goed bestuur, over de ontwikkeling van een open, eerlijk, voorspelbaar en goed geregeld 
handels- en financieel systeem, over een oplossing van de schuldenproblematiek en over 
de overdracht van nieuwe technologieën. 

 

 Op school worden de beginselen van democratie, goed bestuur en burgerzin 
bijgebracht. 

 Door te leren rekenen en kennis te hebben van b.v de actuele graanprijzen 
laten boeren zich minder snel door malafide handelaren afzetten. 

 Op school, tijdens de alfabetiseringslessen wordt de bevolking bewust 
gemaakt van hun rechten. Initiatieven om dit recht op te eisen worden door 
DSF zo veel mogelijk ondersteund en gefaciliteerd. 

 Medewerkers van DSF zijn getraind in ICT vaardigheden en hebben toegang 
tot internet. 

 

7 Knelpunten en voorstellen voor oplossingen 

Bij de uitvoering van de programma’s wordt DSF steeds weer geconfronteerd met regelmatig 
terugkerende problemen. Er zijn wel ideeën om de knelpunten op te lossen, maar de financiële 
middelen ontbreken vaak. Uit het eigen jaarrapport van DSF komen de volgende knelpunten, 
oplossingen en getrokken lessen. 

7.1 Knelpunten 
 De overvolle klassen, vooral de eerste klassen, en het gebrek aan onderwijzers. Mede hierdoor 

gaat nog steeds bijna 40% van de kinderen niet naar school. 
 Moeilijke en gevaarlijke werkomstandigheden op veel scholen: om het gebrek aan klaslokalen 

aan te vullen wordt lesgegeven onder afdakjes van stro; 
 Onvoldoende leesboeken op de meeste scholen; 
 Onvoldoende schoolbanken op de meeste scholen; 
 Onvoldoende zonnepanelen om aan de vraag naar 

avondonderwijs te kunnen voldoen; 
 Verlies van motivatie om avondonderwijs te blijven 

volgen door onvoldoende mogelijkheden in het 
dorp om inkomsten verwervende activiteiten te 
kunnen ontwikkelen 

 Het uithuwelijken / vroegtijdig trouwen van 
meisjes die de avondschool volgen. 

 Het (voortijdige) vertrek van cursisten naar de 
stad om op zoek te gaan naar betere 
levensomstandigheden 

 Het gebrek aan passend vervolg onderwijs om de 
stroom kinderen na de basisschool op te vangen in 
het voortgezet onderwijs; 

Groot gebrek aan leesboeken 



JAARVERSLAG 2007 STICHTING WOL 

Stichting WOL  Pagina 25 van 32 

 De traagheid in het verstrekken van geboortebewijzen door het gebrek aan mensen en 
middelen bij de prefectuur; 

 De wettelijke regeling dat oudercomités elke 2 jaar gewisseld worden. DSF is zich er van 
bewust dat dit de democratie en betrokkenheid ten goede komt, maar het vraagt een continue 
versterking en ondersteuning van de comités 

 Slechte staat van de alfabetiseringscentra: in veel dorpen wordt les gegeven onder een boom 
of een afdakje van stro; 

 Slecht ontwikkelde geletterde omgeving 
 Het gebrek aan financiële middelen om gealfabetiseerde volwassenen te trainen in specifieke 

vaardigheden. 

7.2 Voorstellen voor verbeteringen en oplossingen 
 Voortzetten van de activiteiten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren; 
 De bevolking blijven wijzen op de rechten van het kind om zo capabele toekomstige 

volwassenen te ontwikkelen; 
 Uitbreiden van permanente, goed toegeruste alfabetiseringscentra; 
 Voorkomen dat jongeren en volwassenen opnieuw analfabeet worden door het ontwikkelen van 

een geletterde omgeving (inrichten van bibliotheek bij scholen en alfabetiseringscentra, 
verstrekken van kranten en tijdschriften, Franstalige gespreksgroepen, etc.) 

 Verworven capaciteiten van leden van ouderraden blijven benutten en te gebruiken voor 
interventies rondom de scholen; 

 Middelen beschikbaar stellen om te kunnen blijven lobbyen om antwoord te vinden op de 
vragen rondom de onderwijsproblematiek; 

 Voortzetten van de uitbreiding van het DSF netwerk: openen van kantoren in andere 
provincies, uitdragen van de ideeën van DSF op het gebied van onderwijshervorming en 
armoedebestrijding 

 Participatie van ICCO bij de realisatie van het onderwijscomplex van DSF om de toestroom van 
leerlingen naar het voortgezet onderwijs te kunnen opvangen. 

7.3 Getrokken lessen 
DSF is nog een jonge, lerende organisatie. Alle programma’s projecten en activiteiten worden 
grondig geëvalueerd. Reflecteren op de eigen ervaringen leverde de volgende leerresultaten op: 
 Een krachtige sociale beweging rondom de projecten en programma’s is van doorslaggevend 

belang voor het succes en de impact van de activiteiten 
 De projecten en programma’s moeten samen met de nationale ontwikkelingspolitiek een 

coherent geheel vormen en op elkaar afgestemd zijn. 
 Het is van groot belang dat de realisatie van de activiteiten goed gedocumenteerd worden en 

benut worden om aan te kunnen tonen wat bereikt is. 
 Dialoog en communicatie tussen de verschillende partners en belanghebbenden moet gunstig 

zijn. Ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (weten wat te zeggen en hoe te luisteren) 
is van groot belang. 

 Zorg voor een goede begroting bij projecten en programma’s waarin alle activiteiten op het 
gebied van voorbereiding, onderzoek, uitvoering, begeleiding, evaluatie en resultaatmeting zijn 
opgenomen. 
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8 Conclusie 

De uitvoering van het activiteitenplan van DSF voor 2007 is goed verlopen. Mede door de bijdragen 
van de technische en financiële partners van DSF (ICCO, Stichting Kinderpostzegels, Stichting 
WOL, FONAENF) zijn bijna alle gestelde doelen behaald. 
De afgelopen jaren heeft DSF heel veel voorwerk gedaan om de millenniumdoelen te behalen. De 
resultaten zijn duidelijk zichtbaar in het interventiegebied van DSF. Instituties die moeten 
bijdragen aan kwalitatief goed onderwijs zijn versterkt en hun capaciteiten verder ontwikkeld. De 
bevolking heeft zich open gesteld voor onderwijs en ziet steeds meer mogelijkheden om met 
behulp van onderwijs verbetering te brengen in hun levensomstandigheden. Op allerlei niveaus 
heeft DSF zich ingezet om netwerken te creëren waarin mensen samenwerken om de gestelde 
resultaten te behalen. Het is nu zaak om te zorgen dat de geboekte resultaten beklijven en zich 
verder ontwikkelen. 
 
De aanpak van de WOL in Nederland en van DSF in Burkina wekt vertrouwen bij partners en 
donateurs. Dit blijkt wel uit de financiële steun van zowel medefinancieringsorganisaties, 
particuliere fondsen, bedrijven en particulieren. Mede door dit vertrouwen durft de WOL zich nu in 
te spannen om het onderwijscomplex van DSF te realiseren.  
 
Namens DSF en de bevolking van Yatenga wil de WOL iedereen bedanken die een bijdrage heeft 
geleverd aan het behalen van de geboekte resultaten in Burkina Faso. 
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9 Jaarcijfers 2007 Stichting WOL 

De jaarrekening 2007 is gecontroleerd door Accountantskantoor Admiraal & Hoes te Alkmaar. Zij 
gaven onderstaande accountantsverklaring af. 

9.1 Accountantsverklaring 
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9.2 Jaarrekening 
Onderstaande gegevens zijn overgenomen uit de officiële jaarrekening, afgegeven door Admiraal & 
Hoes Accountants op 5 augustus 2008. Om aan donateurs inzicht te geven waar fondsen vandaan 
komen en hoe ze besteed zijn, hebben wij zelf een aantal posten nader gespecificeerd. 
Indien noodzakelijk is een exemplaar van het originele accountantsrapport en de jaarrekening 
verkrijgbaar. 
 

Balans per 31 december 2007 Stichting WOL 
     
Actief   31-12-2007   31-12-2006
Vlottende activa     
Liquide middelen  14.998  21.115
  14.998  21.115
     
Passief     
Voorzieningsfondsen Burkina Faso     
Adoptieproject 2.077  -231  
Onderwijscomplex 4.382  11.204  
Overige fondsen 7.039  10.142  
  13.498  21.115
Overige schulden en overlopende passiva  1.500  0
  14.998  21.115
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Staat van baten en lasten 2007 Stichting WOL 
Baten         
Fondsenwerving:      
Donaties en sponsoring      
Turing Foundation  86.000    
Muttathara  15.000    
Overige particuliere fondsen  12.100    
Donaties en eigen acties      

Sponsoring bedrijven onderwijscomplex 5.000     
Overige donaties onderwijscomplex 21.777     
Donaties adoptieproject 13.609     
Donaties schapenproject 600     
Donaties scholenprojecten 2.550     
Subsidie gemeente Castricum 976     

   44.511    
Totaal donaties en sponsoring   157.611   
Overige opbrengsten      
Verkoop artikelen  2.498    
Inkoop artikelen  -1.302    
Totaal overige opbrengsten   1.196   
Totaal fondsenwerving    158.807
       
Deze inkomsten zijn als volgt over de fondsen verdeeld:     
Adoptieproject  13.609    
Onderwijscomplex  139.877    
Overige fondsen      

Schapenproject 600     
Scholenprojecten 2.550     
Voorlichting en organisatie WOL 2.171     

   5.321    
    158.807   
Lasten         
Besteed aan de doelstelling      
Overboeking naar DSF  126.600    
Overboeking via Edukans  35.000    
Overig  899    
Totaal besteed aan de doelstelling   162.499   
       
Deze bestedingen zijn als volgt over de fondsen verdeeld     
Adoptieproject 11.300     
Onderwijscomplex 146.699     
Overige fondsen:      

Schapenproject 2.000     
Scholenprojecten 2.500     

   162.499    
Kosten eigen organisatie      
Kantoor kosten  1.457    
Accountantkosten  1.500    
Overige algemene kosten  730    
Totaal kosten eigen organisatie   3.687   
Totaal besteed    166.186
       
Opbrengsten min bestedingen    -7.379
Financiële lasten (per saldo)      
Bankkosten  520    
Rente  -282    
    238 -238
Saldo tekort       -7.617
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans en de staat 
van baten en lasten 

      

Balans 31-12-2007  31-12-2006
  €  €
Liquide middelen     
ASN Bank 5.855  4.210
Rabobank 2.527  4.633
Rabobank spaarrekening 328  313
SNS Bank 5.843  11.951
Kas 445  8
  14.998  21.115
      
Voorzieningsfondsen Burkina Faso     
      
Adoptieproject     
Stand per 1 januari -231  -2.226
Ontvangsten 13.608  10.895
Bestedingen -11.300  8.900
Stand per 31 december 2.077  -231
      
Onderwijscomplex     
Stand per 1 januari 11.204  830
Ontvangsten 139.877  83.588
Bestedingen -146.699  -73.214
Stand per 31 december 4.382  11.204
      
Overige fondsen     
Stand per 1 januari 10.142  8.215
Ontvangsten 5.322  7.542
Bestedingen -4.500  -3.689
Exploitatietekort -3.925  -1.926
Stand per 31 december 7.039  10.142
      
Overige schulden en overlopende passiva     
Accountantskosten 1.500  -
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10  Overboekingen en ontvangsten DSF 

De WOL heeft direct € 127.499,- overgemaakt voor projecten in Burkina Faso, plus 500 Euro voor 
aankoop van kunstnijverheid. Daarnaast is eind december nog € 35.000,- overgemaakt naar de 
rekening van Edukans. Dit bedrag, plus de premie van Edukans, heeft DSF in januari 2008 
ontvangen en staat niet in hun jaarrekening van 2007. 
 
Wij ontvingen de volgende jaarcijfers van DSF: 
 

Ontvangen door DSF 83.795.416

Inkomsten uit projecten WOL/DSF 4.156.500

Bijdrage BF Platform reis naar NL 868.432

Saldo 1-1-2007 11.445.700

Beschikbaar voor projecten in BF in 2007 100.266.048

Besteed aan projecten in BF in 2007 94.607.113

Saldo WOL/DSF in Burkina op 31-12-2007 5.658.935
 
Wisselkoers: 1 euro is 655,957 Fr CFA 
 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De activiteiten en projecten van Stichting WOL en DSF 

in Nederland en Burkina Faso worden mede mogelijk 
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