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1 Voorwoord 

Het jaar 2008 is voor de WOL weer een bijzonder jaar geweest. Het begon al in januari met de 
gemeentelijke onderscheiding en de prijs ‘Meest Onbegrensde Gemeentemens’ van de Vereniging 
voor Nederlandse Gemeenten International. 
 
Ook het bezoek van onze coördinator uit Burkina Faso, de heer Salifou Sodré, was weer bijzonder. 
De heer Sodré is een specialist op het gebied van onderwijsvernieuwing in Burkina en de mondiale 
campagne ‘Education For All’ geworden. In samenwerking met het Platform Internationale 
Samenwerking Castricum en het COS Noord Holland deelde hij zijn expertise met ons. 
 
Voor het vierde opeenvolgende jaar was er weer meer dan 100.000 beschikbaar voor de projecten 
in Burkina Faso. Het meeste ging naar Onderwijscomplex Zoodo, het grote project om de kwaliteit 
van het onderwijs in de provincie Yatenga te verbeteren. WOL en DSF hebben zeven jaar 
uitgetrokken om dit complex te realiseren. In 2008 is de tweede fase afgesloten en gestart met de 
derde fase. De eerste opleidingen zijn begonnen en in 2008 maakten al meer dan 200 leerlingen 
gebruik van het complex. Honderden ouders en leraren hebben een cursus in het complex gevolgd. 
 
Het scholieren adoptieproject is uitgebreid naar 40 scholieren. Zij ontvangen een onderwijsbeurs 
om voortgezet onderwijs te kunnen volgen. Vanaf 2008 volgen alle nieuwe scholieren uit dit project 
voortgezet onderwijs op Zoodo.  
Ook het schapenproject blijft een belangrijke rol spelen in de strijd tegen voortijdige schooluitval. 
In 2008 hebben weer 100 kinderen een schaap ontvangen om daarmee inkomsten te genereren 
om schoolmateriaal te kunnen kopen. 
 
Wij danken alle vrijwilligers, donateurs, organisaties en bedrijven die ons hun vertrouwen hebben 
geschonken. Zonder deze steun hadden wij nooit zo ver kunnen komen. 
 
 
 
 
Bestuur Stichting WOL 
 
Mei 2009 
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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. 
 
De projecten van DSF en haar partners hebben geleid tot een grote toename van het aantal 
schoolgaande kinderen in de provincie Yatenga. Als logisch vervolg hierop gaan we ons nu ook 
richten op vervolgonderwijs. In 2006 zijn we begonnen met de realisatie van Onderwijscomplex 
Zoodo, een kenniscentrum voor de kwaliteitsverbetering van het bestaande onderwijs en het 
ontwikkelen van nieuwe vormen van onderwijs die afgestemd zijn op de ontwikkelingsbehoefte van 
de bevolking. De planning is om het onderwijscomplex in 2013 voltooid te hebben. 
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. 
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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 

 

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  

Website: www.assodsf.org 

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 Onderscheiding en prijs 
2008 begon voor de WOL op een heel bijzondere manier. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de 
Gemeente Castricum ontving de WOL, samen met 2 anderen organisaties die zich met 
internationale samenwerking bezig houden, een gemeentelijke onderscheiding. De WOL kreeg de 
onderscheiding wegens grote maatschappelijke inzet op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking. De onderscheiding bestond uit een speld en een oorkonde. 
 

Op 25 januari 2008 werd Yvonne 
Zomerdijk, voorzitter van de WOL, 
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, die naar onderwijscomplex 
Zoodo is gegaan. 

De prijs van ‘Meest onbegrensde gemeentemens’ werd tijdens de Bloemendagen in Limmen 
nogmaals onder de aandacht gebracht: een straat was versierd rond het thema ‘Wat maakt 
Limmen bijzonder’ en ook hier was een bloemstuk gewijd aan de VNG prijs. 

3.2 Voorlichting en fondsenwerving 

3.2.1 Fondsenwerving 

De fondsenwerving voor 2008 stond weer voor het grootste deel in het teken van de realisatie van 
Onderwijscomplex Zoodo. De Turing Foundation heeft hier weer een grote bijdrage aan geleverd. 
In februari ontvingen we 44.000 euro. 24.000 euro is hiervan gebruikt voor de afronding van de 
tweede fase (o.a. de praktijklokalen voor beroepsonderwijs). In maart 2008 heeft de WOL een 
bedrag van € 27.409,- overgemaakt naar de rekening van Edukans / Impulsis. Na ontvangst 
hebben zij dit bedrag verdubbeld en overgemaakt naar DSF. De overige 20.000 euro van de Turing 
Foundation is bestemd voor de derde fase, de bouw en inrichting van de school voor voortgezet 
onderwijs op het terrein. Heel 2008 hebben we fondsen geworven voor dit projectdeel. Het project 
is begroot op 182.000 euro. Het project is ook voorgedragen aan NCDO en Wilde Ganzen voor 
subsidie. Beide organisaties hebben het project goedgekeurd. Wilde Ganzen kampte echter met 
gebrek aan financiële middelen en kon geen premie toezeggen. Van NCDO zal in 2009 een subsidie 
van 52.000 euro ontvangen worden als bijdrage aan het project in Burkina en een bijdrage in de 
voorlichtingskosten en accountantkosten. 
In november 2008 is de eerste 50.000 euro voor de derde fase overgemaakt en is men in Burkina 
met de bouw begonnen. 
 
Naast fondsenwerving voor onderwijscomplex Zoodo, werden ook fondsen geworven voor het 
scholieren adoptieproject en het schapen project. In het scholieren adoptieproject worden 
scholieren gesponsord door een adoptieouder in Nederland voor 350 euro per schooljaar. In 
oktober 2008 waren 40 scholieren in het project opgenomen. In het schapenproject sponsoren 
particulieren een schaap voor een schoolgaand kind om inkomsten te generen om schoolmateriaal 
te kunnen kopen. 
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Fondsen worden op de volgende manieren geworven: 
 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; 
 kerkcollectes 
 structurele gemeentelijke subsidie; 
 projectsubsidie van medefinancieringsorganisaties; 
 projectsubsidie uit particuliere fondsen en van bedrijven. 

 
Fondsen, bedrijven of organisaties van wie we een grote bijdrage hebben ontvangen of die zich 
voor het onderwijscomplex hebben ingezet: 
 Turing Foundation, Amsterdam 
 Impulsis / Edukans, Utrecht 
 Doe Zelfschool, Amsterdam 
 Rode Kruis, afdeling Castricum 
 Millenniumevenement van 3 leerlingen 

van het Jac. P. Thijsse College uit 
Castricum 

 Protestantse Gemeente Limmen 
 Wereldwinkel Castricum 
 Genootschap Limbon 
 Rotary Castricum, Akersloot, Limmen 

 Driessen Vastgoed, Limmen 
 Horizon College, afdeling Welzijn, Hoorn 
 Adviesbureau Linxx, Utrecht 
 Stichting Optimix. Amsterdam 
 Van Straaten Advies, Amsterdam 
 Marthe van Rijswijck Foundation, 

Oldeberkoop 
 Henselman Holding BV, Limmen 
 Cornelius Parochie Limmen 
 Stichting Zonnige Jeugd 

 
Van een aantal organisaties hebben we nog een toezegging ontvangen voor 2009: 
 Turing Foundation, Amsterdam 
 NCDO, Amsterdam 
 Stichting Castricum helpt Muttathara 
 Stichting Katholieke Jongerenbelangen 

3.2.2 Informatie en kunstnijverheid 

De WOL laat regelmatig kunstnijverheid uit Burkina Faso overkomen of meenemen door reizigers. 
De kunstnijverheid is een blikvanger op de 
informatiestand. De opbrengst van verkochte 
spullen en giften gaan naar projecten in 
Burkina. In 2008 was de WOL met een stand 
aanwezig op: 
 6 januari: Doe-Zelfschool, Amsterdam 
 1 en 2 maart: Limmen Creatief, Limmen 
 11 april: Millenniumevenement, Castricum 
 26-27 april: Bloemendagen, Limmen / 

Heiloo 
 25 juni: Jaarmarkt, Limmen 
 17 december: Kerstmarkt, Castricum 
 18 december: Kerstmarkt Horizon 

College, Hoorn 
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3.2.3 School en kerkproject 

Het project met de groepen 6-7-8 van de twee basisscholen uit Limmen vond plaats op 14 april in 
de Corneliuskerk in Limmen. Dit jaar speelden de kinderen weer het Onderwijsspel. Dit is een soort 
levend ganzenbordspel. Doel is om aan het eindpunt het diploma van de basisschool te halen. Dat 
dit lang niet gemakkelijk is en voor veel kinderen zelfs helemaal niet lukt, ervaren de kinderen 
tijdens het spelen van dit spel. Zo’n 300 kinderen hebben het spel gespeeld. 
 

 
Nieuwe kleren om naar school te gaan 

 

 
Met z’n vieren in een tweepersoonsschoolbank 

 
Meisjes worden vaak thuisgehouden 

 

 
Water uit een kalabas 

 
Zonder geboorteakte kun je geen diploma halen 

 
Basisschooldiploma gehaald! 

 
Na afloop konden de kinderen een formulier invullen om hun ideeën te beschrijven om alle 
kinderen in de wereld naar school te laten gaan. De leerling met het beste idee van iedere school 
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ontving een fair trade bal met de millenniumdoelen. Voor de klas met de beste ideeën was er het 
‘Allemaal naar school spel’. 
 

 

 
 

3.2.4 Jambokoor 

Van 22-24 augustus werd een groot muziekfestival gehouden voor inwoners van de dorpskernen 
gemeente Castricum: Castricum, Akersloot, Limmen. Ter gelegenheid hiervan trad zaterdagavond 
het Westfriese Jambokoor op tijdens een speciale viering voor Burkina Faso in de Corneliuskerk. De 
kerk zat bomvol en het was een vrolijke boel. De collecte was voor de WOL. 
 

  
 

3.2.5 Collectes 

In 2008 is er in 3 kerken gecollecteerd: 
 In het kerkje op het terrein van GGZ instelling Dijk en Duin in Castricum 
 In de Protestantse kerk van Limmen 
 Drie maal in de Corneliuskerk in Limmen: het weekend na het project met de basisscholen, 

tijdens de Eerste H. Communie en tijdens het gastoptreden van het Jambo-koor. 
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3.2.6 Fietsen voor Burkina 

Al een aantal jaren spelen we met het idee om een fietstocht van Limmen naar Burkina Faso te 
organiseren. Een groepje mensen heeft dit opgepikt en is met het idee aan de slag gegaan. Zij 
hebben informatie ingewonnen bij de stichting Fietsen voor Onderwijs. Deze stichting heeft in 2006 
een fietstocht van Bolsward naar Ghana georganiseerd. De initiatiefgroep heeft over het idee 
bericht in de lokale en regionale kranten en het resultaat was dat ruim 20 geïnteresseerden de 
tocht geheel of gedeeltelijk mee willen fietsen en 4 personen de fietsers tijdens de tocht willen 
begeleiden. In november 2008 is door de initiatiefgroep de stichting ‘Fietsen voor Burkina’ 
opgericht. De stichting is nu aan de slag gegaan om de fietstocht van september tot december 
2010 te organiseren. Ze heeft zich als doel gesteld om met de fietstocht en alle activiteiten 
daaromheen 150.000 euro voor onderwijsprojecten in Burkina Faso binnen te halen. 

3.2.7 Informatie 

Donateurs en andere belangstellen worden regelmatig op de hoogte gehouden. Informatie over de 
WOL en de projecten in Burkina wordt gegeven op de volgende manieren: 
 Informatiestands op markten en evenementen 
 Presentaties bij andere organisaties en gastlessen op scholen 
 Uitgave van de ‘Nieuwsbrief uit Yatenga’ 
 Publicaties in lokale en regionale kranten 
 Eigen website www.stichtingwol.com 
 Website van organisaties waarbij WOL is aangesloten: 

 Gemeente Castricum: www.castricum.nl 
 Corneliusparochie: www.corneliuskerk-limmen.nl 
 Burkina Faso Platform: www.burkinafasoplatform.nl 
 COS Noord Holland: www.cosnoordholland.nl 
 Alle Goede Doelen: www.allegoededoelen.nl 
 1% club: www.1procentclub.nl 

Subsidieverstrekkers en grote donateurs krijgen ook de rapportage van een project waar ze aan 
hebben bijgedragen toegestuurd. 

3.2.8 Play It Forward 

Sinds september 2008 draait de WOL mee in de pilot van Play It Forward, een nieuw concept om 
via internet doelgroepen te interesseren voor kleinschalige projecten die bijdragen aan een betere 
wereld. In februari 2009 is deze site de lucht in gegaan als www.pifworld.com. De inrichting van de 
school voor voortgezet onderwijs op Onderwijscomplex Zoodo staat als project op deze site onder 
de naam ‘Furnish a classroom’. Voor Pifworld heeft de WOL een promotiefilmpje gemaakt dat op de 
site staat. 

3.3 Bezoek van Salif Sodré aan Nederland 
Ook dit jaar is Salif Sodré, de coördinator van onze projecten in Burkina Faso, in Nederland 
geweest. De reis is gefinancierd door ICCO. Van 29 oktober tot 19 november logeerde hij in 
Limmen en van daar uit zijn allerlei activiteiten ondernomen. Bij de meeste activiteiten stond het 
thema ‘Samenwerken en netwerken’ centraal. 
 Zaterdag 1 november: Landelijke dag van het Burkina Faso Platform in Rotterdam. Salif Sodré 

was een van de sprekers en benadrukte het belang van sterke organisaties, samenwerken en 
lobbyen om de millenniumdoelen te kunnen realiseren in zijn land. 

 Maandagmorgen 3 november: gastlessen op het Jac. P. Thijsse College voor 2 klassen VWO 
leerlingen in het Frans. Salif Sodré schetste de onderwijssituatie in Burkina Faso. Leerlingen 
hadden gelegenheid tot het stellen van vragen. 

 Maandagmiddag 3 november: Conferentie ‘Steek energie in Afrika’ in het ING-House in 
Amsterdam. De conferentie werd georganiseerd door Stichting FRES (Foundation Rural Energy 
Services, www.fres.nl) en ging over investeren in duurzame energie in Afrika. 



JAARVERSLAG 2008 STICHTING WOL 

Stichting WOL  Pagina 11 van 30 

 Woensdag 5 november: Bezoek aan Play It Forward in Amsterdam om de mogelijkheden van 
digitaal fondsen werven te bespreken en het maken van filmpjes voor de website. 

 Vrijdag 7 november: Presentatie voor ruim 120 MBO leerlingen. Leerlingen werden gevraagd 
een project op te zetten om fondsen te werven voor onderwijs in Burkina Faso. Dit resulteerde 
in een kerstmarkt voor meerdere goede doelen. Voor de WOL heeft het 355 euro opgeleverd. 

 Zaterdag 8 november zou een Masterclass over onderwijs in ontwikkelingslanden gegeven 
worden in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. De masterclass werd georganiseerd door het 
COS. Door onvoldoende aanmeldingen is het helaas niet doorgegaan. 

 Zondag 9 november: filmmiddag over de projecten van de WOL in Burkina in Cultureel 
Centrum ‘de Vredenburg’ in Limmen. Uitgenodigd waren familie en vrienden van WOL- 
medewerkers en donateurs die in 2007 mee waren naar Burkina Faso, fietsers die in 2010 mee 
willen met de fietstocht naar Burkina Faso en overige belangstellenden. Ruim 90 
belangstellenden waren aanwezig. 

 Dinsdag 11 november: bijeenkomst met initiatiefgroep voor de oprichting van Stichting Fietsen 
voor Burkina. 

 Woensdagmorgen 12 november: bezoek aan Stichting Kinderpostzegels, partner van DSF, in 
Leiden. 

 Woensdagavond 12 november: In samenwerking met Platform Internationale Samenwerking 
Castricum en het COS hebben we een thema-avond gehouden over de effectiviteit van 
ontwikkelingshulp. Alle Particuliere Initiatieven die volgens de Noord-Hollandse Wereldatlas van 
het COS een band met Castricum hebben, waren uitgenodigd. De avond werd gehouden in de 
Surprise Stables van Henny Huisman in Castricum. Zo’n 40 personen waren er op afgekomen. 
Het was een geslaagde avond. Het verslag is op de website van het COS Noord Holland en de 
website van de gemeente Castricum gepubliceerd. 

 Donderdagmorgen 13 november: Presentatie voor medewerkers en partners van ICCO, partner 
van DSF, o.a. om steun te vergaren voor Onderwijscomplex Zoodo en voortzetting van de 
programma’s. 

 Donderdagavond 13 november: Avond voor donateurs van de WOL in de Protestantse Kerk in 
Limmen. Zo’n 30 donateurs plus een vertegenwoordigster van een grote sponsor van de WOL 
(Turing Foundation) waren aanwezig. Met behulp van beeldmateriaal werd informatie gegeven 
over de projecten van WOL en DSF in Burkina Faso. Bezoekers konden aan Salif Sodre vragen 
stellen. 

 Dinsdag 18 november: Presentatie voor directeuren van ISOB (Intergemeentelijke Stichting 
Openbaar Onderwijs). Doel: verwerven van steun en samenwerkingsmogelijkheden met 
basisscholen. Tot nu toe helaas nog weinig resultaat. 

 

 
Bijeenkomst oprichting Fietsen voor Burkina Thema-avond Platform Internationale Samenwerking 

Castricum 
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3.4 Deskundigheidsbevordering 
Leden van de werkgroep oriënteren zich ook breder om de eigen deskundigheid t.a.v. de 
ontwikkelingsproblematiek en internationale samenwerking te vergroten. WOL-leden hebben een 
abonnement op, veelal gratis, vakbladen op het gebied van internationale samenwerking en 
Particuliere Initiatieven. Bijhouden wat er in het land gebeurt op het gebied van IS en volgen van 
trainingen behoren tot de activiteiten. Ook in 2008 participeerde de WOL in de landelijke 
Onderwijswerkgroep van Impulsis. Een WOL bestuurslid heeft cursus fondsenwerving gevolgd bij 
Wilde Ganzen. 

3.5 Samenwerkingscontacten 
De WOL is een voorstander van samenwerking met andere organisaties met soortgelijke 
doelstellingen. Verschillende initiatieven zijn genomen of heeft de WOL een bijdrage geleverd om 
tot samenwerking te komen. 

3.5.1 Burkina Faso Platform 

De WOL is een van de initiatiefnemers geweest om een landelijk platform voor Burkina Faso op te 
richten. Ook de landelijke Burkina Faso dag op 1 november in Rotterdam is mede door de WOL 
georganiseerd. De dag was een groot succes. Zo’n 40 PI’s met projecten in Burkina Faso namen er 
aan deel. De ambassadeur van Burkina Faso in Brussel was aanwezig, samen met het voltallige 
ambassadepersoneel. De Nederlandse ambassadeur uit Ouagadougou was er. Ook veel leden van 
Faso Yelle, de vereniging van Burkinabè in Nederland, waren aanwezig. Er waren zo’n 120 
deelnemers. 

3.5.2 Platform Internationale Samenwerking Castricum 

Het Platform Internationale Samenwerking Castricum probeert binnen de gemeente Castricum de 
millenniumdoelen meer bekendheid te geven. In het platform wordt samengewerkt tussen de 
gemeente, plaatselijke PI’s op het gebied van internationale samenwerking, de scholen voor 
voortgezet onderwijs in Castricum en het COS Noord Holland. 
In april heeft het platform 3 leerlingen van het Jac. P. Thijsse College ondersteund die een 
millenniumevenement hebben georganiseerd op het Raadhuisplein. De opbrengst van het 
evenement was voor de WOL. 
In november, tijdens het bezoek van Salif Sodre, heeft het platform een avond gehouden voor alle 
PI’s die actief zijn in Castricum. De avond was mede georganiseerd door het COS Noord Holland. 
De deelnemers discussieerde o.a. over de vraag ‘Wanneer is particuliere ontwikkelingshulp 
effectief?’ 

3.5.3 COS 

Met het COS Noord Holland heeft de WOL een goede relatie. Zie hiervoor ook de samenwerking 
binnen het Platform IS Castricum en het bezoek van Salif Sodré. In juni 2008 is op de website van 
het COS Noord Holland een interview geplaatst met Yvonne Zomerdijk van de WOL en Marjan 
Hopman van Stichting Castricum helpt Muttathara. Zij werden door Natasja Insing naar hun 
mening gevraagd over de uitkomsten van het onderzoek van Lau Schulpen naar de werkwijze en 
effecten van particuliere initiatieven in ontwikkelingssamenwerking.  

3.5.4 Rotary CAL 

Ook de Rotaryclub Castricum, Akersloot, Limmen draagt de WOL een warm hart toe. In 2008 is 
weer een grote donatie ontvangen. Een werkgroep van 3 vrijwilligers van de WOL en 2 Rotarians 
zijn vanaf het najaar van 2008 bezig geweest met de voorbereidingen van een kunstveiling ten 
behoeve van Onderwijscomplex Zoodo. De veiling heeft 1 februari 2008 plaatsgevonden. 
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3.6 Bestuur 
In 2008 is er gezocht naar een nieuwe vergader- en overlegstructuur. Ook heeft er een 
bestuurswijziging plaatsgevonden. Het bestuur bestaat nu uit: Mevrouw Y. Zomerdijk-Vermeer, 
voorzitter, mevrouw J.H. Klein, secretaris, mevrouw G.E.M. Meijer-Koot, penningmeester, mevrouw 
M.F.W. Hoogeboom en mevrouw A. Vahl. Het bestuur vergadert 10 keer per jaar om de lopende 
activiteiten en projecten te bespreken, nieuwe activiteiten op te zetten en aanvragen en 
rapportages uit Burkina Faso te behandelen. Voor de organisatie en uitvoering van activiteiten 
worden aparte groepen samengesteld van een of meer bestuursleden en vrijwilligers. 

3.6.1 Transparantie en verantwoording 

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. 
Vanaf 1 januari 2008 is de WOL door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen aan de WOL (binnen de daarvoor gestelde regels) 
afgetrokken kunnen worden van de belasting. De WOL zelf hoeft ook geen belasting te betalen 
over ontvangen schenkingen en erfenissen. 
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 . 
 

4 Projecten in Burkina Faso 

4.1 De context van de projecten 
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 de overheid van 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 overheid voert een actief beleid in het 
kader van de mondiale campagne ‘Education For All’ / Education Pour Tous, de campagne die 
opgezet is om millenniumdoel 2 (Onderwijs voor iedereen in 2015) te realiseren. De campagne, 
samen met het overheidsbeleid en de samenwerking met NGO’s uit de onderwijssector, moet 
leiden tot onderwijshervorming, capaciteitsopbouw en kwaliteitsverbetering van het hele 
onderwijssysteem in Burkina Faso. In de regio Noord, bestaande uit de provincies Yatenga, 
Loroum, Zondoma en Passoré, heeft DSF de verantwoordelijkheid om de uitvoering van projecten 
en programma’s om millenniumdoel 2 (en een deel van millenniumdoel 3 ‘Gelijke kansen voor 
mannen en vrouwen’) te coördineren. DSF ziet het als haar missie om: 
 Zo veel mogelijk kinderen naar school te krijgen en te experimenteren met nieuwe 

benaderingswijzen die de betrokkenheid van de gemeenschap bij het schoolleven moeten 
vergroten; 

 Te zorgen voor zowel formeel als niet-formeel onderwijs dat op doeltreffende manier kan 
bijdragen aan het realiseren van ontwikkelingsprojecten en -programma’s om de armoede te 
bestrijden. 

 



JAARVERSLAG 2008 STICHTING WOL 

Stichting WOL  Pagina 14 van 30 

In de regio Noord zijn er vele barrières die overwonnen moeten worden om het onderwijs haar rol 
in het ontwikkelingsproces te kunnen laten vervullen: 
 Het geringe percentage kinderen en volwassenen dat toegang heeft tot onderwijs door: 

 Het tekort aan scholen, schoolbanken en schoolmateriaal 
 Sociaal-culturele druk (achterstelling van meisjes en vrouwen, vroegtijdige uithuwelijking, 

kinderarbeid, desinteresse in onderwijs, voorkeur voor Koranschool boven basisonderwijs) 
 De kosten voor onderwijs 

 De lage kwaliteit van het onderwijs door: 
 Te kort aan leraren 
 Laag opleidingsniveau van leraren, 
 Gebrek aan handboeken en leermiddelen 
 Te kort aan passende woonruimte voor leraren. m.n. in afgelegen dorpen 
 Laag opleidingsniveau van onderwijsinspecteurs, pedagogisch en didactische adviseurs en 

overige onderwijsautoriteiten 
 Gebrek aan transport- en communicatiemiddelen om de onderwijsinspecteurs, - adviseurs 

en – autoriteiten hun werk te laten doen. 
 Het niet bestaan van onderwijsdoelen en onderwijsinhouden, aangepast aan de 

belevingswereld en ontwikkelingsbehoefte van de bevolking: 
 Geen lesprogramma’s en lesmethoden 
 Gebrek aan documentatiemateriaal en onderwijskundige naslagwerken 

 

  
 

4.2 De programma’s en projecten van DSF 
Samen met nationale en internationale partners probeert DSF de onderwijsproblematiek het hoofd 
te bieden door alle belanghebbenden (de staat, de ontwikkelingspartners en de bevolking waarom 
het gaat) er bij te betrekken. In 2008 deed zij dit door middel van de volgende programma’s en 
projecten: 
 Het driejarenplan 2008-2010 uit het ‘Programme d’Appui à l’Education. Dit programma is een 

vervolg op het PASZR, een programma ter ondersteuning van onderwijs op het platteland, dat 
DSF vanaf 2000 uitvoert met financiering door de Nederlandse medefinancieringsorganisatie 
ICCO. 

 Het ‘Programme de Promotion et de protection des Droits et du bien être de l’Enfant en milieu 
rural’ (PPDE). Dit programma richt zich op de rechten van kinderen zoals het welzijn van jonge 
kinderen, bescherming van straatkinderen en Talibé kinderen (leerlingen van de Koranschool), 
tweedekansonderwijs voor oudere kinderen, strijd tegen uitbuiting van kinderen, kinderhandel, 
vroegtijdige uithuwelijking en besnijdenis van meisjes. Dit programma wordt voornamelijk door 
Stichting Kinderpostzegels gefinancierd. 

 Het programma voor de alfabetisering van volwassenen van het Fonds pour l’Alphabétisation et 
l’Education Non Formelle (FONAENF). Dit is het nationale alfabetiseringsfonds van Burkina.  
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 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 réalisation du complexe éducatif Zoodo’. Dit is een project om tussen 2006 en 
2013 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 zijn WOL en DSF steeds 
op zoek naar fondsen. 

 Het ‘Projet d’appui au opérateurs émergents’, een project waarbij DSF jonge 
alfabetiseringsmedewerkers ondersteunt om in dorpen een alfabetiseringscentrum op te zetten. 
Dit projet wordt gefinancierd door ICCO (Nederland) en de CCEB (Cadre de Concertation des 
associations et ONG’s actives en Education de Base, een nationale organisatie voor 
onderwijshervorming). 

 Het ‘Projet de lutte contre les IST et VIH-SIDA’, een project in de strijd tegen seksueel 
overdraagbare aandoeningen en HIV-AIDS. DSF voert dit met medefinanciering van de CCEB 
uit. 

 Het project van de bouw van een basisschool in het dorp Omsom, in samenwerking met de 
Nederlandse Stichting Naaba Yambaga. 

 Een experimenteel project met GREF (Groupement des Retaités Français, een organisatie van 
gepensioneerde leraren uit Frankrijk) om centra op te zetten voor alfabetisering en 
ontwikkeling: CDAF (Centres de Développement et d’Alphabétisation Fonctionelle) 

4.3 Resultaatgebieden 
De projecten en programma’s richten zich op een aantal resultaatgebieden dat met elkaar een 
coherent geheel vormt om de doelstellingen uit Education Pour Tous (Education For Alle / Allemaal 
naar school, millenniumdoel 2) te behalen. Om de resultaten te behalen worden op de volgende 
gebieden activiteiten opgezet: 
1. Activiteiten om de toegang tot onderwijs te verbeteren 
2. Activiteiten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren 
3. Activiteiten om op alle niveaus in de samenleving draagvlak voor onderwijs te creëren 
4. Activiteiten gericht om institutionele steun en capaciteitsopbouw van DSF 
5. Activiteiten gericht op partnerschap, samenwerken en netwerken 

4.3.1 Activiteiten om de toegang tot onderwijs te verbeteren 

 Door middel van theater, filmvoorstellingen, discussies, sportieve en culturele activiteiten, 
radio-uitzendingen en reclameborden voert DSF campagne om ouders zover te krijgen dat ze 
hun kinderen naar school sturen. De campagne is er op gericht om de vooroordelen t.a.v. het 
onderwijs weg te nemen, duidelijk te maken wat de school voor hen kan betekenen en om 
ouders te ondersteunen in het beheer van de school. 

 Op 40 dorpsscholen verstrekt DSF een tas met schoolmateriaal aan alle nieuwe leerlingen. 
Meisjes krijgen bovendien een nieuwe jurk. In oktober 2008 hebben 1554 eersteklassers 
schoolmateriaal ontvangen, van wie 765 meisjes. 

 Bij alfabetiseringscursussen krijgen volwassenen een kans om te leren rekenen, lezen en 
schrijven. Eerst in de lokale taal. De volhouders kunnen ook nog in het Frans leren lezen en 
schijven. Schooljaar 2007-2008 werden 107 alfabetiseringscursussen van verschillend niveau 
verzorgd, waaraan 2910 cursisten deelnamen. Bijkomend voordeel is dat gealfabetiseerde 
ouders ook hun kinderen naar school sturen. 

 DSF verzorgt niet alleen zelf alfabetiseringscursussen, maar ondersteunt ook andere 
verenigingen en groepen om alfabetiseringscentra op te zetten. In 2008 werden 13 
groeperingen uit de regio Noord ondersteund met totaal 849 cursisten. 

 De avondscholen zorgen er voor dat ook kinderen die te oud zijn voor regulier basisonderwijs, 
maar te jong zijn voor de alfabetiseringscursussen voor volwassenen, toch onderwijs kunnen 
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volgen. Schooljaar 2007-2008 volgden 205 leerlingen avondonderwijs op 7 verschillende 
locaties. 

 Het scholieren adoptieproject zorgt er voor dat dorpskinderen na de basisschool voortgezet 
onderwijs kunnen volgen. In oktober 2008 werden 40 scholieren gesteund. 

 Het schapenproject zorgt er voor dat kinderen uit de meest kwetsbare families op school 
kunnen blijven. In 2008 is het project weer uitgebreid met 100 kinderen. 

 Uitbreiden van de onderwijsinfrastructuur. In 2008 ging het om de verdere realisatie van 
Onderwijscomplex Zoodo (201 leerlingen in het basisonderwijs, tweedekans onderwijs, 
algemeen voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs) en de bouw van de school in het dorp 
Omsom (192 leerlingen) 

4.3.2 Activiteiten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren 

 Bijscholingscursussen voor onderwijzers in pedagogiek, didactiek, verantwoord burgerschap, 
ethiek, vakkennis en rechten van het kind. 

 Ontwikkelen van handboeken en lesmethoden voor het avondonderwijs en de cursussen voor 
gealfabetiseerde volwassenen. 

 Training van oudercomités in planning en verantwoordelijkheden van hun taken, gebruikmaken 
van sociale basisvoorzieningen, innen en beheren van de schoolkas, bewustwording van recht 
op onderwijs voor kinderen, jongeren en volwassenen. 

 Bijscholen van leraren avondonderwijs in andragogie en het gebruik van de nieuw ontwikkelde 
lesmethodes voor de doelgroep. 

 Opleiden van alfabetiseringsmedewerkers 
 Trainen van gealfabetiseerde volwassenen zodat zij cursussen kunnen geven over het 

bestrijden van HIV/AIDS, groenteteelt, planten kweken, schapen houden, voedselproductie, 
pluimveehouderij en het composteren van organisch afval. 

 Opzetten van crèches bij alfabetiseringscentra om de cursusresultaten van de moeders te 
verbeteren en uitval te voorkomen. De kinderen staan onder supervisie van een geschoolde 
begeleidster en worden medisch onderzocht. Moeders krijgen advies over kinderverzorging, 
opvoeding en gezonde voeding. Het resultaat is dat de kindersterfte is afgenomen en de 
kinderen een betere start hebben bij aanvang van de basisschool. 

 Beschikbaar stellen van materialen en voedingsmiddelen. Examenkandidaten krijgen in de 
examenperiode (de periode waarin de armoede en honger in de dorpen het grootst is) een 
voedzame maaltijd op de dagen dat zij examen doen. 

 Ondersteunen van onderwijsinspecteurs en onderwijsautoriteiten bij de uitvoering van hun 
werk, bijvoorbeeld door brandstof en/of transportmiddelen beschikbaar te stellen om 
dorpsscholen, avondscholen en alfabetiseringscentra te kunnen bezoeken. 

 

 
Internationale Onderwijs Actieweek 2008 

 
Dag van de leraar 2008 
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4.3.3 Activiteiten om op alle niveaus in de samenleving draagvlak voor onderwijs te 
creëren 

In het kader van het hele onderwijsontwikkelingsproces is het belangrijk dat personen op 
verantwoordelijke posities ook gestimuleerd worden hun verantwoordelijkheden te nemen. DSF 
wijst hen hier constant op en sluit hierbij aan bij mondiale acties op dit gebied: 
 Mondiale dag van de leraar op 5 oktober, in samenwerking met de onderwijsvakbonden. DSF 

organiseert die dag activiteiten waar bijna alle leraren uit Yatenga aan mee doen. 
 Openbare conferentie over het recht van kinderen op onderwijs, in samenwerking met de 

provinciale directie voor sociale actie en nationale solidariteit in Yatenga. 
 Bijeenkomst over het recht op een eigen identiteit met burgemeesters, prefecten, 

schooldirecteuren, ouderraden en afgevaardigden van andere organisaties. In Yatenga 
beschikken duizenden kinderen nog niet over een geboorteakte en bestaan wettelijk dus niet. 
Zij kunnen dan ook geen examen doen. De bijeenkomst werd begeleid door de Hoge 
Commissaris van Yatenga en de voorzitter van de mensenrechtenbeweging in Yatenga. 

4.3.4 Activiteiten gericht om institutionele steun en capaciteitsopbouw van DSF 

 DSF als organisatie is goed uitgerust met 11 personeelsleden, een volledig ingericht kantoor en 
beschikt over communicatie- en transportmiddelen. 

 De personeelsleden van DSF gaan regelmatig op cursus om hun deskundigheid te vergroten. 
 Over de uitvoering van de activiteiten worden de gegevens bijgehouden en regelmatig 

geëvalueerd en gerapporteerd. 
 Op nationaal niveau participeert DSF in workshops en conferenties over haar 

aandachtsgebieden en ondernemen ze studiereizen naar andere organisaties om hun kennis en 
deskundigheid uit te breiden. 

 Deelname aan internationale bijeenkomsten: Bijeenkomst van de Algemene Vergadering van 
de Mondiale Campagne voor Onderwijs (Global Campaign for Edication) in Sao Paulo, Brazilië. 
Werkbezoek aan Nederland. Conferentie in het kader van ‘Education For All’ in Dakar, Senegal, 
met afgevaardigde uit Afrikaanse landen. 

 Activiteiten ter promotie van DSF: Organisatie van de internationale onderwijsactieweek in 
april, betrekken van de gouverneur bij de ‘Coup DSF’, opzetten van een website, versterken 
van de relaties met andere organisaties in Yatenga, uitgave van het eigen tijdschrift ‘Le 
Partage’. 

4.3.5 Activiteiten gericht op partnerschap, samenwerken en netwerken 

 In de realisatie van de onderwijsdoelen wordt DSF door verschillende nationale en 
internationale partners gesteund: 
 ICCO (Nederland) 
 Ministerie van basisonderwijs en alfabetisering en hieronder vallende structuren: 

provinciale en regionale besturen en directies, overkoepelend orgaan van ouderraden 
(APE/AME) 

 Stichting WOL (Nederland) 
 De CCEB, het nationale overkoepelende orgaan van verenigingen en organisaties die actief 

zijn in het basisonderwijs en alfabetisering 
 GREF (Frankrijk) 
 Stichting Kinderpostzegels Nederland 
 Stichting Naaba Yambaga (Nederland) 

 DSF maakt onderdeel uit van verschillende netwerken om samen een sterke lobby te vormen 
voor verbetering van het onderwijs, emancipatie en kinderrechten: 
 CCEB, Salif Sodré, coördinator van DSF, is voor 2 jaar gekozen tot voorzitter van de CCEB. 

DSF is het steunpunt van de CCEB in de provincie Yatenga. Op 22 december 2008 mocht 
Salif Sodré. als voorzitter van de CCEB, een nationale onderscheiding in ontvangst nemen 
voor de inzet van de CCEB op het gebied van onderwijs en mensenrechten, m.n. de 
gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. 
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 FONAENF, het nationale alfabetiseringsfond. DSF heeft hierover de coördinatie in de hele 
regio Noord (4 provincies) 

 FDC: organisatie voor de ontwikkeling van de gemeenschap, die zich met steun van 
Kinderpostzegels inzetten voor de rechten van het kind. Hieronder vallen ook activiteiten in 
de strijd tegen besnijdenis van meisjes. 

 Participatie in de organisatie van de Dag van het Afrikaanse Kind in Yatenga, samen met 
andere organisaties. 

4.4 Resultaten 
Door deze activiteiten en de samenwerking met alle partners en belanghebbenden gaan er steeds 
meer kinderen naar school. De formele leerplichtige leeftijd in Burkina is van 6 t/m 15 jaar. Bij 
aanvang van de projecten en programma’s van DSF, schooljaar 2000-2001, ging in het 
interventiegebied van DSF 31% van de kinderen in de leerplichtige leeftijd naar school. Schooljaar 
2007-2008 was dit 63%. Bij aanvang van schooljaar 2008-2009 stond 83% van alle 6 tot 9 jarige 
kinderen ingeschreven bij een basisschool, bijna evenveel meisjes als jongens. 
De kwaliteit van het onderwijs verbetert. Er is een afname te zien van het percentage zittenblijvers 
en voortijdig schoolverlaters. Steeds meer kinderen halen het eindniveau van de basisschool en 
ontvangen een diploma. 
Bij de alfabetiseringscursussen maken vooral vrouwen een inhaalslag. De cursisten zijn voor 79% 
vrouwen. Het aantal gealfabetiseerde volwassenen is gestegen naar 31%. 

4.5 De projecten van WOL en DSF 
De projecten van WOL en DSF maken onderdeel uit van alle activiteiten van DSF om de 
millenniumdoelen te realiseren. In samenwerking met WOL voert DSF 3 projecten uit. 

4.5.1 Onderwijscomplex Zoodo 

In 2008 is de tweede fase van Onderwijscomplex Zoodo gerealiseerd. Deze bestond uit: 
 Een (hand)waterpomp om leerlingen en leraren van drinkwater te voorzien en water voor 

bouwwerkzaamheden. 
 Een gebouw voor de modevakschool, compleet ingericht met naaimachines en andere 

benodigdheden. 
 Een gebouw voor de vakopleiding fiets- en bromfietstechniek. 
 Een tweede personeelswoning voor een nachtwaker. 

Daarnaast is er lesmateriaal gekocht en communicatie- en transportmiddelen. Leraren zijn 
bijgeschoold in de filosofie van DSF, ouders zijn getraind om de school te onderhouden en hun 
opvoeding thuis af te stemmen op de opvoeding op school. Er zijn nieuwe lesprogramma’s 
ontwikkeld die beter aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte en er is een actieve campagne 
gehouden om leerlingen te werven. 
De tweede fase was begroot op 127.219 Euro. DSF heeft van WOL en Impulsis/Edukans 127.098 
Euro ontvangen. Alle activiteiten zijn binnen de begroting gerealiseerd. Op verzoek van de 
geldschieters van het project heeft DSF op 31 december 2008 over de tweede fase een audit laten 
verrichten door een onafhankelijk bureau: Cabinet d’expertise comptable uit Ouagadougou. 
Belanghebbenden kunnen een kopie van de Franstalige audit opvragen. 
De eindrapportage van de tweede fase is in december 2008 gemaakt. Subsidiegevers en grote 
donateurs hebben een rapport toegestuurd gekregen. Het rapport staat ook op de website van de 
WOL. 
17 mei 2008 is het complex officieel geopend in het bijzijn van Sijtse van Veen van ICCO en 
hoogwaardigheidsbekleders uit Burkina Faso. 
Eind 2008 is men begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de derde fase: de aanleg 
van een watertoren met elektrische waterpomp en de bouw van de school voor voorgezet 
onderwijs. 
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Vanaf oktober 2007 wordt er op het complex lesgegeven in het schoolgebouw dat in de eerste fase 
is gerealiseerd. Schooljaar 2007-2008 is het gebouw gebruikt voor: 
 Een eerste klas basisonderwijs met 19 leerlingen, 
 Een zesde klas basisonderwijs 15 leerlingen die er op hun oude school niet in geslaagd waren 

hun basisschooldiploma te halen 
 Een avondklas tweedekansonderwijs voor 50 jongeren. Een deel hiervan zijn meisjes die nooit 

de kans hebben gehad om naar school te gaan. Een ander deel zijn leerlingen van de 
Koranschool, die nu de kans krijgen om Frans te leren en een normaal basisschooldiploma te 
halen. 

 Cursussen en trainingen voor ouders over opvoeding en het beheer van de school 
 Bijscholing voor leraren om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren 
 Ontwikkelen van nieuwe lesprogramma’s 

Schooljaar 2008-2009 zijn deze onderwijsmogelijkheden uitgebreid met een nieuwe klas 
basisonderwijs (18 kinderen), een eerstejaars klas voortgezet onderwijs (58 leerlingen) en een 
vierdejaarsklas voortgezet onderwijs (35 leerlingen). In november is de modevakschool van start 
gegaan met 14 meiden. De opleiding voor fiets- en bromfietstechniek kampte nog met een tekort 
aan gereedschap. Deze opleiding is 26 januari 2009 gestart met 8 jongeren. 
Schooljaar 2008-2009 telt de school 201 leerlingen tussen de 6 en 22 jaar, 115 jongens en 86 
meisjes. Voor het basisonderwijs zijn 3 onderwijzers aangesteld. Voor het voortgezet onderwijs is 
de directeur in vaste dienst. De overige docenten werken parttime op oproepbasis en zijn ook 
werkzaam op andere scholen in de stad. Voor het beroepsonderwijs zijn 2 vakdocenten aangesteld. 
Het leuke is dat de vakdocent voor de techniekopleiding een vrouw is. DSF wil hiermee het goede 
voorbeeld geven voor de opwaardering van de positie van vrouwen in de samenleving. 
 

 
Waterpomp 

 
17 mei 2008: officiële opening van Onderwijscomplex 

Zoodo 
 

 
De tweede bewakerswoning 

 
Modevakschool 
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Gebouw van de vakopleiding fiets- en 

bromfietstechniek 

 
Theorielokaal en gereedschap van de 

techniekopleiding 

 
Vierdejaars voortgezet onderwijs 

 

 
Eerstejaars voortgezet onderwijs 

 
Leerlingen van de modevakschool 

 
Bijscholingscursus voor onderwijzers 

4.5.2 Schapenproject 

Het schapenproject is in 2000 gestart en nog steeds een 
succesvol project om de schooluitval in het basisonderwijs 
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 
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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). 
In 2008 hebben weer 100 leerlingen een schaap ontvangen, deels door sponsoring uit Nederland, 
deels door eigen fok uit de kudde van DSF. 

4.5.3 Scholieren Adoptie Project 

In september 2002 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 2007-2008 maakten 35 jongeren deel uit van het project, 18 meisjes en 17 
jongens tussen de 12 en 20 jaar. Zij volgen algemeen voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs op 
scholen in Ouagadougou, Ouahigouya en Tangaye. 27 leerlingen zijn overgegaan naar een hogere 
klas. Acht leerlingen zijn blijven zitten. Dit zijn allen leerlingen die vòòr 2006 in het project zijn 
opgenomen. Vanaf 2006 laat DSF leerlingen eerst een capaciteitentest doen, voordat ze tot het 
project worden toegelaten. Voor drie van de acht zittenblijvers bood doorgaan met algemeen 
voortgezet onderwijs geen perspectief. Voor een jongen is een beroepsopleiding gezocht, een 
jongen is naar familie in Ivoorkust verhuisd en een meisje is door de ouders van school gehaald om 
te trouwen. 
Schooljaar 2008-2009 maken 40 jongeren deel uit van het project, 19 jongens en 21 meisjes. 
Zeven leerlingen zijn er nieuw bijgekomen. De zeven nieuwelingen zitten allemaal in het eerste 
jaar van het college op ons eigen onderwijscomplex Zoodo. 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. 
De 40 scholieren zijn zitten in de volgende leerjaren: 
 7 eerstejaars leerlingen in het algemeen voortgezet onderwijs 
 10 tweedejaars leerlingen in het algemeen voortgezet onderwijs 
 11 derdejaars leerlingen in het algemeen voortgezet onderwijs 
 5 vierdejaars leerlingen in het algemeen voortgezet onderwijs 
 2 vijfdejaars leerlingen in het algemeen voortgezet onderwijs (lyceum) 
 2 leerlingen in de examenklas van het lyceum 
 1 leerling in de voorbereidende klas voor hoger onderwijs 
 2 leerlingen in het beroepsonderwijs 

 

 
De groep 2008-2009 

 
Een deel van de nieuwe scholieren met hun ouders, 

begeleiders en de fietsen en schoolspullen 
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5 Conclusie 

De uitvoering van het activiteitenplan van DSF voor 2008 is goed verlopen. Mede door de bijdragen 
van de technische en financiële partners van DSF (ICCO, Stichting Kinderpostzegels, Stichting 
WOL, FONAENF, CCEB) zijn bijna alle gestelde doelen behaald. De stabiele samenwerking tussen 
de partners geeft voor alle belanghebbenden in Yatenga en de regio Noord een stuk 
inkomenszekerheid, waardoor men gemotiveerd is om zich voor onderwijs en ontwikkeling in te 
zetten. 
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. DSF ziet het daarom als haar uitdaging om: 
 Verder te werken aan de doelstellingen van Education Pour Tous / Allemaal naar school, om 

ook de overige 37% van de leerplichtige kinderen op de basisschool te krijgen. 
 De activiteiten ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs voort te zetten. 
 De capaciteiten van de ouderraden (APE/AME) te versterken zodat ze het beheer en 

duurzaamheid van het onderwijs op hun school kunnen waarborgen. 
 Door te gaan met pleiten voor het onderwijs en de rechten van het kind bij alle betrokkenen, 

zowel ouders als autoriteiten. 
 Verder te werken aan alfabetisering en onderwijs aan volwassenen op een steeds hoger niveau 

en aangepast aan de ontwikkelingsbehoefte. 
 Verder uitbreiden van het netwerk en de samenwerkingsverbanden van DSF 
 Onderwijscomplex Zoodo verder uit te breiden met nieuwe opleidingen en mogelijkheden. 

 
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. Punt van zorg is de bestuursverantwoordelijkheid. 
De WOL heeft dringend behoefte aan bestuursleden met bestuurlijke capaciteiten. Positief is dat in 
2008 een zusterstichting is opgericht, Fietsen voor Burkina, die een groot deel van de 
fondsenwerving voor DSF op zich gaat nemen. 
 
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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6 Jaarcijfers 2008 Stichting WOL 

De jaarrekening 2008 is gecontroleerd door Accountantskantoor Vanhier te Alkmaar. Zij gaven 
onderstaande accountantsverklaring af. 

6.1 Accountantsverklaring 
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6.2 Jaarrekening 
Onderstaande gegevens zijn overgenomen uit de officiële jaarrekening, afgegeven door Vanhier 
Accountants op 15 juli 2009. Om aan donateurs inzicht te geven waar fondsen vandaan komen en 
hoe ze besteed zijn, hebben wij zelf een aantal posten nader gespecificeerd. 
Indien gewenst kunnen belanghebbenden een exemplaar van het originele accountantsrapport 
opvragen. 
 
 

Balans per 31 december 2008 Stichting WOL 
     
Actief   31-12-2008   31-12-2007
Vlottende activa     
Liquide middelen  31.345  14.998
  31.345  14.998
     
Passief     
Voorzieningsfondsen Burkina Faso     
Adoptieproject 2.576  2.077  
Onderwijscomplex 22.391  4.382  
Overige fondsen 3.878  7.039  
  28.845  13.498
Overige schulden en overlopende passiva  2.500  1.500
  31.345  14.998
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Staat van baten en lasten 2008 Stichting WOL 
Baten 2008 2007 
Fondsenwerving:     
Donaties en sponsoring     
Turing Foundation 44.000  86.000  
Stichting Castricum helpt Muttathara -  15.000  
Marthe van Rijswijck Foundation 10.000  -  
Overige particuliere fondsen 4.500  12.100  
Donaties uit particuliere fondsen  58.500  113.100
     
Donaties en eigen acties:     

Sponsoring bedrijven onderwijscomplex 13.000  5.000  
Overige donaties onderwijscomplex 26.319  21.777  
Donaties adoptieproject 13.335  13.609  
Donaties schapenproject 1.250  600  
Donaties scholenprojecten 0  2.550  
Subsidie gemeente Castricum 976  976  

Donaties en eigen acties  54.880  44.511
Totaal donaties en sponsoring  113.380  157.611
     
Overige opbrengsten     
Verkoop artikelen 2.717  2.498  
Inkoop artikelen -1.513  -1.302  
Totaal overige opbrengsten  1.204  1.196
    
Totaal fondsenwerving  114.584  158.807
      
Deze inkomsten zijn als volgt over de fondsen verdeeld    
Adoptieproject 13.335  13.609  
Onderwijscomplex 97.819  139.877  
Overige fondsen    

Schapenproject 1.250  600  
Scholenprojecten -  2.550  
Voorlichting en organisatie WOL 2.180  2.171  

   114.584  158.807
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Lasten 2008 2007 
Besteed aan de doelstelling     
Overboeking naar DSF 65.987  126.600  
Overboeking via Impulsis / Edukans 27.409  35.000  
Overig -  899  
Totaal besteed aan de doelstelling  93.396  162.499
      
Deze bestedingen zijn als volgt over de fondsen verdeeld    
Adoptieproject 12.836  11.300  
Onderwijscomplex 79.810  146.699  
Overige fondsen:     

Schapenproject 750  2.000  
Scholenprojecten -  2.500  

   93.396  162.499
     
Kosten eigen organisatie     
Kosten voorlichting en fondsenwerving 2.416  1.457 
Accountantkosten 2.666  1.500 
Overige algemene kosten 1.187  730 
Totaal kosten eigen organisatie  6.269  3.687
Totaal besteed  99.665  166.186
      
Opbrengsten min bestedingen  14.919  -7.379
     
Financiële baten resp. lasten (per saldo)     
Bankkosten -202  -520  
Rente 630  282  
   428  -238
    
Saldo overschot resp. tekort  15.347  -7.617
    
 
Toelichting: 
 Impulsis / Edukans verdubbelt de opbrengsten voor de 2e fase van Onderwijscomplex Zoodo. 

De eigen bijdrage van de WOL is overgemaakt naar de bankrekening van Edukans. Het 
resterende bedrag in 2008 dat nog voor subsidie in aanmerking bedroeg 27.409 Euro. Edukans 
heeft dit verdubbeld en overgemaakt naar DSF. 

 De kosten voor de eigen organisatie probeert de WOL zo laag mogelijk te houden. Als bijdrage 
in deze kosten ontvangt de WOL van de gemeente Castricum een waarderingssubsidie. Dit 
bedrag is in de opbrengsten uit fondsenwerving opgenomen. Dit betekent dat over 2008 de 
netto kosten voor de eigen organisatie in 976 Euro minder zijn 

 Een bijdrage in de kosten voor voorlichting, fondsenwerving en een accountantsverklaring, 
behorend bij de 3e fase van Onderwijscomplex Zoodo, zal de WOL van NCDO ontvangen. Deze 
subsidie wordt echter pas uitgekeerd in 2009. De netto kosten voor de eigen organisatie zijn 
dus in werkelijkheid veel lager. Zie ook 6.3. 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans en de staat 
van baten en lasten 

      

Balans 31-12-2008  31-12-2007
  €  €
Liquide middelen    
ASN Bank 5.752  5.855
Rabobank 544  2.527
Rabobank spaarrekening 4.587  328
SNS Bank 20.133  5.843
Kas 329  445
  31.345  14.998
     
Voorzieningsfondsen Burkina Faso    
     
Adoptieproject    
Stand per 1 januari 2.077  -231
Ontvangsten 13.335  13.608
Bestedingen -12.836  -11.300
Stand per 31 december 2.576  2.077
     
Onderwijscomplex    
Stand per 1 januari 4.382  11.204
Ontvangsten 97.819  139.877
Bestedingen -79.810  -146.699
Stand per 31 december 22.391  4.382
     
Overige fondsen    
Stand per 1 januari 7.039  10.142
Ontvangsten 3.430  5.322
Bestedingen -750  -4.500
Kosten eigen organisatie en het saldo van financiële baten en lasten -5.841  -3.925
Stand per 31 december 3.878  7.039
     
Overige schulden en overlopende passiva    
Accountantskosten 2.500  1.500
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6.3 Toezeggingen 
In 2008 hebben wij van onderstaande organisaties een toezegging voor subsidie of een donatie 
ontvangen. 
 

NCDO subsidie voor onderwijscomplex Zoodo 48.230

NCDO bijdrage in voorlichtingskosten 2.770

NCDO bijdrage in accountantskosten 1.000

Bijdrage Turing Foundation voor onderwijscomplex Zoodo 20.000

Bijdrage Katholieke Stichting Jongerenbelangen voor onderwijscomplex Zoodo 5.000

Bijdrage Stichting Castricum helpt Muttathara voor onderwijscomplex Zoodo 7.600

Totaal toezeggingen 2009 84.600
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7  Ontvangsten en bestedingen DSF in Burkina Faso 

 
Wisselkoers: 1 euro is 655,957 Fr CFA. De hieronder genoemde omrekening van euro’s naar Fr CFA 
is inclusief de bank- en wisselkosten. 
 
Projecten WOL/DSF 2008 in Burkina   Euro   Fr CFA 
       
Ontvangen door DSF voor projecten WOL/DSF  191.219  125.381.702 
       
Herkomst en bestemmingen van deze fondsen:      
Onderwijscomplex:      

WOL, overgemaakt in december 2007  35.000    
WOL 2008  79.810    
Impulsis / Edukans  62.310    

Scholieren Adoptie Project  12.836    
Aankoop kunstnijverheid  1.263    
        
   191.219    
       
Bestedingen DSF in Burkina      
Onderwijscomplex Zoodo    82.233.814 
Scholieren Adoptie Project    8.319.041 
Schapen voor schoolmateriaal    3.500.000 
Aankoop kunstnijverheid en verzendkosten    920.000 
       
     94.972.855 
       
Saldo overschot projecten WOL/DSF 2008    30.408.847 
Saldo projecten WOL/DSF 1-1-2008    5.658.935 
       
Saldo projecten WOL/DSF 31-12-2008    36.067.782 
       
Overlopende overmakingen:      
Schapen voor schoolmateriaal  750    
          
 
 
Toelichting: 
In december 2008 is een bijdrage van 750 Euro voor het schapenproject overgemaakt. Deze 
bijdrage is door DSF in januari 2009 ontvangen. 
 
 



 

  
 

 

 

 

De activiteiten en projecten van Stichting WOL en DSF 

in Nederland en Burkina Faso worden mede mogelijk 

gemaakt door: 
 
 
 

   
 
 
 

       
 
 
 

           

 
En vele grote en kleine donateurs 

 
Allemaal hartelijk dank voor uw bijdrage! 


