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1 Introductie 

De statutaire naam van WOL luidt: Stichting Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen. In 

1986 is WOL als werkgroep in de toenmalige gemeente Limmen opgericht. In 1991 is WOL een 

stichting geworden. Stichting WOL is min of meer als eigen naam in gebruik geraakt. Donateurs en 

belangstellenden associëren de naam WOL met het project ‘Schapen voor Schoolmateriaal’, een 

project dat WOL al vanaf het jaar 2000 uitvoert om met behulp van schapenhouderij meer 

kinderen op school te krijgen. 

Stichting WOL ondersteunt de onderwijs- en ontwikkelingsprojecten van DSF (Association 

Développement Sans Frontière in de provincie Yatenga in het noorden van Burkina Faso. In 1996 

was WOL medeoprichter van deze organisatie. Van een groepje idealistische onderwijzers is DSF 

uitgegroeid tot een toonaangevende onderwijsontwikkelingsorganisatie die de overheid van Burkina 

adviseert in het hele onderwijshervormingsproces van het land. In de regio Noord van Burkina Faso 

is DSF het steunpunt voor de mondiale campagne Education For All. 

De visie van WOL is gebaseerd op solidariteit met mensen in ontwikkelingslanden en op de 

internationaal erkende mensenrechten waarin is vastgelegd dat ieder mens recht heeft op vrede, 

veiligheid en bestaanszekerheid. WOL wil een steentje bijdragen om de levensomstandigheden van 

de plattelandsbevolking van Burkina Faso te verbeteren door hen te ondersteunen in het 

ontwikkelen van kennis, vaardigheden en competenties om zo hun eigen bestaanszekerheid te 

kunnen realiseren. 

In samenspraak met DSF zijn we tot de conclusie gekomen dat onderwijs de sleutel is tot 

duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding en vrede. WOL ziet het daarom als haar opdracht om 

DSF te ondersteunen bij de realisatie van toegankelijk onderwijs voor iedereen in de provincie 

Yatenga. Onderwijs dat past bij de ontwikkelingsbehoefte van de bevolking. Na vele kleine 

projecten zijn we in 2006 begonnen met een groot meerjaren project: Onderwijscomplex Zoodo. 

Zoodo moet een kenniscentrum worden met experimentele scholen voor basisonderwijs, 

voortgezet onderwijs, tweedekans onderwijs en beroepsonderwijs. Tevens wordt het een 

trainingscentrum voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan het onderwijs en 

ontwikkelingsproces in de regio. Eind 2013 hopen we het project zodanig afgerond te hebben dat 

het complex zelfstandig haar rol in het onderwijs en ontwikkelingsproces kan vervullen. 

 

De Stichting WOL is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Dit betekent dat giften aan WOL aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen, mits de schenking 

voldoet aan de overige eisen van de belastingdienst. Meer informatie: www.anbi.nl  
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1.1 Gegevens WOL en DSF 

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 

Bankrekeningnummer: 3364.26.577 

 

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.asso-dsf.org 

Contactpersoon: Dhr. Salifou Sodré 

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

Erkenningsdatum: 12-12-1997 

Jaar van oprichting: 1995 

 

1.2 Bestuur stichting WOL 

Het bestuur van WOL bestaat uit vijf vrouwen: 

1. Yvonne Zomerdijk-Vermeer (1955), voorzitter: 

� Betrokken bij WOL vanaf 1989.  

� Docent sociaal agogische opleidingen aan het Horizon College (MBO);  

� Bestuurslid landelijke Burkina Faso Platform,  

� Vertegenwoordiger van WOL in het Platform Internationale Samenwerking Castricum. 

� Door de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) in 2007 uitgeroepen tot Meest 

Onbegrensde Gemeentemens voor de bijdrage aan de realisatie van de millenniumdoelen. 

� December 2009 in Burkina benoemd tot Chévalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè voor 20 

jaar inzet voor de ontwikkeling van Burkina Faso. 

2. Johanna H. Klein (1938), secretaris: 

� Betrokken bij WOL vanaf 2005.  

� Gepensioneerd verpleeg/verloskundige met 7 jaar ervaring in Afrika. 

� Voorzitter van een vereniging van huiseigenaren in Castricum. 

3. Trudi (G.E.M.) Meijer-Koot (1946), penningmeester: 

� Betrokken bij WOL vanaf 2007. 

� Intermediair verzekeringen en bankzaken bij Univé, thans VUT. 

� Bestuurservaring bij ondernemersvereniging in Limmen. 

4. Dineke (A.) Vahl (1945), bestuurslid: 

� Betrokken bij WOL vanaf 2001.  

� Gepensioneerd bibliothecaris Openbare Bibliotheek. 

5. Maria (M.F.W.) Hoogeboom (1954), bestuurslid: 

� Betrokken bij WOL vanaf 2006. 

� Drs. Franse taal en letterkunde;  
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� 5 jaar buitenlandervaring;  

� 12 jaar bestuurservaring bij grote organisatie voor basisonderwijs in de regio;  

� Voorlichter universiteit en bedrijfsleven;  

� Thans werkzaam in de wereld van educatieve audioboeken voor mensen met een 

leeshandicap. 

 

In september 2010 is Maya Agustini als kandidaat bestuurslid toegetreden. Zij zal zich bezighouden 

met juridische zaken als belasting, aansprakelijkheid en verzekeringen. 

 

Het bestuur vergadert 8 à 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. 

 

2 Activiteiten in Nederland 

De activiteiten in Nederland zijn gericht op voorlichting en fondsenwerving, participeren in 

netwerken, deskundigheidsbevordering van de eigen organisatie en ondersteuning van de 

projecten in Burkina Faso. 

2.1 Voorlichting en fondsenwerving 

2.1.1 Publiciteit en voorlichtingsmateriaal 

WOL geeft 1 à 2 maal per jaar de Nieuwsbrief uit Yatenga uit met informatie over de projecten in 

Burkina en de besteding van de fondsen. De nieuwsbrief wordt naar 700 adressen verstuurd en 

uitgedeeld tijdens presentaties en manifestaties waar WOL bij betrokken is. In 2010 is de 

Nieuwsbrief in januari en december verschenen. 

Tweemaal per jaar is er een aparte nieuwsbrief voor donateurs die een scholier in Burkina Faso 

financieel ondersteunen. 

Nieuws over activiteiten van WOL in de regio of actuele informatie over de projectuitvoering in 

Burkina worden gepubliceerd in de regionale huis-aan-huisbladen. 

In 2010 zijn er twee DVD’s gemaakt: een DVD over de onderwijssituatie in Yatenga en een DVD 

over het scholieren adoptieproject. De DVD over de onderwijssituatie in Yatenga is verspreid onder 

de fietsers. Zij konden hiermee hun eigen achterban en potentiële donoren voorlichten over het 

doel van de fietstocht. Ook is de DVD gebruikt bij de voorlichting over het Vastenactieproject. 

Voor de promotie van het schapenproject en het beroepsonderwijs op Zoodo zijn aparte flyers 

gemaakt. 

23 december was Yvonne Zomerdijk te gast in ‘De 100 van Castricum’, een uitzending van de 

regionale Radio Castricum over bijzondere inwoners van Castricum. 

2.1.2 Presentaties en uitnodigingen 

In 2010 heeft WOL verschillende presentaties verzorgd: 

� 8 januari: Presentatie tijdens de Nieuwjaarsreceptie voor de Limmer Ondernemers Vereniging 

(LOV) en de Bedrijven Groep Limmen (BGL) in samenwerking met Stichting Fietsen voor 

Burkina. Doel was steun te verwerven van de LOV en BGL voor sponsoractiviteiten t.b.v. 

Fietsen voor Burkina. 

� Op 15 januari organiseerde Millenniumgemeente Castricum een Jeugdgemeenteraad voor 

VMBO leerlingen van het Clusius College in Castricum. De leerlingen waren de hele dag bezig 

om een voorstel te kunnen presenteren om de millenniumdoelen te realiseren. Namens WOL 

was Trudi Meijer hierbij aanwezig om de leerlingen te vertellen over de bijdrage van WOL aan 

de millenniumdoelen. 

� 26 februari presentatie over onderwijs in Burkina Faso bij Rode Kruis afdeling Castricum in 

samenwerking met Stichting Fietsen voor Burkina. 
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� Op uitnodiging van de kerken in de HALE regio (Heiloo, Akersloot, Limmen en de Egmonden) 

heeft WOL een aantal presentaties verzorgd ten behoeve van het Vastenactieproject 2010: de 

schoolkantine op onderwijscomplex Zoodo. 

� Op 29 juni werd WOL uitgenodigd op de Sint Maartenschool in Limmen. De groepen 8 waren 

bezig geweest met een mini bedrijvenproject in samenwerking met de Rabobank. De opbrengst 

van dit project, 825 euro, is door de Rabobank met 500 euro verhoogd. 

2.1.3 Informatiestands 

WOL probeert zo veel mogelijk bij regionale activiteiten met een informatiestand aanwezig te zijn. 

In 2010 namen we deel aan de volgende activiteiten: 

� 6 en 7 maart 2010: Informatie- en tentoonstellingstand tijdens Limmen Creatief 

� 12 en 13 juni: Open tuindagen op Bickershof in Heemskerk 

� 31 juli: Op uitnodiging van Haprotech met stand bij Open Dag Telstar in Velsen. 

� 20 november: Afrikadag bij Muttathara 

 

Dineke tijdens de Afrikadag bij Muttathara Johanna wordt tijdens de Open Tuindagen 
geïnterviewd door Radio Heemskerk over de WOL 

2.1.4 Schapen en scholieren sponsorprojecten 

In Nederland kunnen donateurs een schaap of een scholier in Burkina Faso sponsoren. Een schaap 

kost eenmalig 50 euro en een scholier of student jaarlijks 350 euro. De donateurs van het schaap 

ontvangen een foto van het schaap en het kind dat met de opbrengst van de schapenhouderij naar 

de basisschool kan. De donateurs van de scholieren of studenten ontvangen jaarlijks een foto en 

een brief van hun kind. 

2.1.5 Boekenactie 

In september is een groepje vrijwilligers, onder leiding van Maria Hoogeboom en Johanna Klein van 

de WOL, aan de slag gegaan om een boekenactie op te zetten ten behoeve van de bibliotheek op 

onderwijscomplex Zoodo. Belangstellenden kunnen gebruikte boeken ter beschikking stellen en 

voor een kleine donatie een tweedehands boek meenemen. De opbrengst komt ten goede aan 

Franstalige schoolboeken, leesboeken en naslagwerken voor de bibliotheek op het 

onderwijscomplex. De eerste actie, tijdens de kerstmarkt in de Tuin van Kapitein Rommel, ging 

helaas niet door vanwege het barre winterweer. De actie wordt in 2011 voortgezet. 

 

2.2 Partners bij fondsenwerving 

2.2.1 Fietsen voor Burkina en Corneliuskerk 

2010 stond geheel in het teken van de fietstocht van Limmen naar Burkina Faso die van 21 

augustus tot 21 november 2010 is verreden. Voor de organisatie van de fietstocht was een aparte 
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stichting in het leven geroepen: Stichting Fietsen voor Burkina. De meeste fondsenwervende acties 

voor onderwijsprojecten in Burkina Faso zijn door hen gehouden. WOL ondersteunde met 

informatie over de onderwijssituatie in Burkina en de millenniumdoelen. 

Omdat de pastor van de Corneliuskerk in Limmen één van de fietsers was, stond ook het 

jaarthema van de Corneliuskerk in het teken van de fietstocht. Dit thema was ‘Op de pedalen’. In 

verschillende vieringen werd een millenniumdoel centraal gesteld en verschillende vieringen 

hadden een Afrikaans tintje. Zo was er op 17 april het Jambokoor uit West Friesland dat de viering 

opvrolijkte met Afrikaanse liederen. 

Op 21 augustus 2010 zijn de fietsers en hun begeleiders vertrokken voor de tocht naar Burkina 

Faso. Onder grote belangstelling zijn zij vanuit de Corneliuskerk vertrokken. Mevrouw Emmens-

Knol, burgemeester van Castricum gaf het startschot voor de reis. Na een loodzware tocht, die een 

van de fietsers het leven heeft gekost, bereikten ze op 19 november 2010 Ouahigouya, het 

eindpunt van de reis. 

WOL heeft € 87.000 van Stichting Fietsen voor Burkina ontvangen. De truck, een van de 

begeleidingsvoertuigen, is overgedragen aan DSF. 

Meer informatie op de website van Fietsen voor Burkina www.fietsenvoorburkina.nl en het reisblog 

van de fietstocht http://fietsenvoorburkina.reismee.nl/  

 

Mevrouw Emmens-Knol, burgemeester van Castricum, 
spreekt de fietsers en belangstellenden toe in de 

Corneliuskerk bij de start van de fietstocht 

Trudi Meijer-Koot, bestuurslid WOL en deelnemer aan 
de fietstocht 

2.2.2 Vastenactie / Cordaid en de HALE kerken 

Door de deelname van Johan Olling, pastor van de Corneliuskerk, aan de fietstocht van Limmen 

naar Burkina Faso, is een onderdeel van onderwijscomplex Zoodo als project voorgedragen bij 

Vastenactie / Cordaid. De samenwerkende kerken uit de HALE regio (Heiloo, Akersloot, Limmen en 

de Egmonden) wilden zich tijdens de vastenactie inzetten voor de bouw van een schoolkantine op 

onderwijscomplex Zoodo. Deze voordracht als vastenactieproject 2010 is door Cordaid 

gehonoreerd. Collectes en donaties die tijdens de vastenactie bij de kerken in de HALE regio 

ingezameld worden of op de projectrekening bij Cordaid gestort worden, worden met 50% subsidie 

verhoogd. 

Ten behoeve van dit project heeft WOL vijf presentaties gehouden in de ontmoetingsruimten van 

de HALE kerken. Ook hebben we een DVD gemaakt over het schoolleven in Burkina en het belang 

van de schoolkantine. In iedere kerk was een fototentoonstelling over het onderwijs in Yatenga. 

Leden van de werkgroep MOV-HALE (Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede van de HALE 

kerken) zijn aan de slag gegaan met fondsenwervende activiteiten. Zo werd er in Limmen en 

Akersloot een wandeltocht gehouden waarvoor basisschoolkinderen zich konden laten sponsoren. 

Er werden speciale vastenactiezakjes gedrukt voor de donaties en kinderen konden met een 

vastenactiespaarpot sparen voor de schoolkantine. 

De vastenactie van de HALE kerken heeft uiteindelijk € 9.742 opgebracht. Na ontvangst van dit 

bedrag heeft Vastenactie / Cordaid € 14.605 naar DSF overgemaakt. 
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Ook van de Protestantse Gemeente uit Limmen is een bijdrage ontvangen. 

2.2.3 Students for Students 

Students voor Students is een Nijmeegse organisatie van studenten. Studiejaar 2009-2010 

organiseerden zij allerlei fondsenwervende acties onder en met studenten ten behoeve van 

Onderwijscomplex Zoodo. Hun doel was om het ingezamelde geld, samen met lesmateriaal en 

gereedschap voor de opleidingen op Zoodo, zelf naar Burkina te rijden. Op 2 juli 2010 zijn ze met 

z’n zessen in drie terreinwagens vertrokken. Dineke Vahl en Yvonne Zomerdijk van WOL zijn naar 

Nijmegen gereisd om ze uit te zwaaien en een goede reis te wensen. 6 augustus kwamen ze aan in 

Ouahigouya. Ondanks de vakantie was een grote groep leerlingen naar school gekomen om de 

studenten te verwelkomen. Vooral de dubbel geslachtelijke torso maakten veel indruk op de 

leerlingen van Zoodo. De studenten hebben de eerste steen gelegd voor de start van de vierde 

fase van onderwijscomplex Zoodo. 

WOL heeft € 12.896 van Students for Students ontvangen ten behoeve van het beroepsonderwijs 

op het complex. 

2.2.4 Sint Maartenschool en Rabobank 

De drie groepen 8 van de Sint Maartenschool hadden aan het einde van het schooljaar 2009-2010 

een project over microkredieten. Zij werden hierbij ondersteund door de Rabobank Noord 

Kennemerland. De kinderen hebben met een microkrediet eigen bedrijfjes opgezet. De winst die zij 

maakten was voor WOL. De kinderen hebben samen een bedrag van € 825 opgehaald. Dit bedrag 

is met € 500 door de Rabobank verhoogd. Op 29 juni heeft Trudi Meijer van WOL de cheque in 

ontvangst genomen. 

 

2.3 Medefinancieringspartners 

2.3.1 Impulsis 

Impulsis biedt aan particuliere initiatieven ondersteuning van hun ontwikkelingsproject. Dit doen zij 

door het geven van advies en financiële steun, door het beschikbaar stellen van hun expertise, 

door het bieden van toegang tot een breed netwerk en trainingen. Ook WOL heeft gebruik gemaakt 

van deze expertise. In juli zijn Johanna Klein en Yvonne Zomerdijk bij Jennifer de Boer van 

Impulsis geweest om knelpunten met betrekking tot de uitvoering van het project te bespreken. 

Voor vierde fase van de realisatie van onderwijscomplex Zoodo heeft WOL in 2010 een bedrag van 

€ 79.750 ontvangen. Dit is waarschijnlijk het laatste grote bedrag dat WOL van Impulisis heeft 

ontvangen. Door de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking wordt ook Impulisis getroffen. In 

november zijn de partners van Impulsis hierover geïnformeerd. Namens WOL was Dineke Vahl 

hierbij aanwezig. Voor meer informatie: www.impulsis.nl.  

2.3.2 Turing Foundation 

De Turing Foundation is een erkend Goede Doelen-fonds, opgericht in 2006 door Pieter Geelen en 

zijn vrouw uit de opbrengsten die hij als mede-oprichter verkreeg bij de beursgang van TomTom 

NV. De Turing Foundation ondersteunt WOL al vanaf het begin van de realisatie van 

Onderwijscomplex Zoodo. In 2010 hebben wij de toezegging ontvangen dat de Turing Foundation 

twee schooljaren lang (2010-2011 en 2011-2012) de schoolmaaltijden van alle leerlingen van 

Zoodo sponsort. Voor schooljaar 2010-2011 hebben we een bedrag van € 13.500 ontvangen. 

Voor meer informatie www.turingfoudation.nl  

2.3.3 NCDO 

NCDO betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen met 

informatie, subsidies en adviezen. 

In 2009 heeft WOL 90% van de door NCDO toegekende subsidie ontvangen voor de derde fase van 

onderwijscomplex Zoodo. In 2010, na indiening van de eindrapportage over de derde fase, heeft 



JAARVERSLAG 2010 STICHTING WOL 

 

 

Stichting WOL  Pagina 9 van 30 

WOL de resterende 10% ontvangen, € 4.823, plus de subsidie van 1000 euro als bijdrage voor het 

accountantsrapport. 

Voor meer informatie: www.ncdo.nl.  

2.3.4 Stichting Castricum helpt Muttathara 

De Stichting Castricum helpt Muttathara ondersteunt ontwikkelingsprojecten in India en 

ontwikkelingsprojecten van inwoners uit de gemeente Castricum in andere ontwikkelingslanden. De 

stichting krijgt haar inkomsten uit de verkoop van tweedehands goederen. Voor de realisatie van 

onderwijscomplex Zoodo heeft WOL diverse malen een bijdrage ontvangen. In 2010 hebben we € 

8.000 ontvangen voor de schoolverpleegpost op onderwijscomplex Zoodo. 

2.3.5 Marthe van Rijswijck Foundation 

De Marthe van Rijswijck Foundation wordt gefinancierd door Sprangers Bouwbedrijf. De Marthe van 

Rijswijck Foundation richt zich met name op het verlenen van financiële steun aan duurzame 

ontwikkelingshulp ten behoeve van kansarme kinderen over de hele wereld. In 2010 heeft WOL 

voor de tweede maal een bijdrage ontvangen van de Marthe van Rijswijck Foundation. Voor de 

bouw en inrichting van het computerlokaal op onderwijscomplex Zoodo hebben we € 7.000 

ontvangen. 

2.3.6 Dr. Hofstee Stichting 

De Dr. Hofstee Stichting is een nieuwe partner. De Dr. Hofstee Stichting is een charitatief 

vermogensfonds dat projectgiften verstrekt uit de opbrengst van haar stamkapitaal. In 2010 heeft 

WOL een bijdrage van € 5.000 ontvangen voor de bouw van de bibliotheek op het complex. 

2.3.7 Gemeente Castricum 

Al vele jaren ontvangt WOL een waarderingssubsidie van € 975 van de gemeente Castricum. Door 

deze subsidie kunnen de organisatiekosten grotendeels gefinancierd worden. Hierdoor kunnen 

giften bijna volledig ingezet worden voor de projecten in Burkina Faso. 

 

2.4 Netwerken 

2.4.1 Platform Internationale Samenwerking Castricum 

Binnen de millenniumgemeente Castricum is het Platform Internationale Samenwerking actief. 

Onder voorzitterschap van de burgemeester, mevrouw Aaltje Emmens-Knol, werken groepen uit de 

gemeente, die actief zijn op het gebied van internationale samenwerking, samen om internationale 

samenwerking en de millenniumdoelen onder de aandacht van de inwoners van Castricum te 

brengen. Ook WOL maakt deel uit van dit platform. In 2010 stond millenniumdoel 7 

(duurzaamheid) centraal. 

2.4.2 Burkina Faso Platform 

Het Burkina Faso platform wil mensen en organisaties met elkaar in contact brengen die iets 

hebben met Burkina Faso met als doel de samenwerking te stimuleren, ervaringen uit te wisselen 

en elkaars deskundigheid te bevorderen. Tussen het BF Platform en Faso Yelle, de vereniging van 

Burkinbè in Nederland, is een nauwe samenwerking. Ook WOL participeert in dit platform. Yvonne 

Zomerdijk is een van de bestuursleden. Om de twee jaar organiseert het platform een landelijke 

dag. Dit jaar was dat op 6 november 2010. 

2.4.3 Impulsis werkgroepen 

Impulsis organiseert een aantal malen per jaar bijeenkomsten voor haar partners.  WOL 

participeert in de onderwijswerkgroep. De partners worden op de hoogte gehouden van de trends 

en ontwikkelingen in de Nederlandse politiek op het gebied van onderwijs en 
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ontwikkelingssamenwerking en krijgen ondersteuning bij de verbetering van de onderwijsprojecten 

van de partner in het ontwikkelingsland. Namens WOL neemt Johanna Klein aan deze werkgroep 

deel. Ook heeft zij deelgenomen aan bijeenkomsten over energie en lokaal ondernemerschap in 

ontwikkelingslanden. 

2.4.4 Overige netwerken en lidmaatschappen 

� Partin: Partin is een brancheorganisatie voor kleinschalige particuliere initiatieven. Meer 

informatie: www.partin.nl.  

� OneWorld: OneWorld is het Platform voor Duurzame Ontwikkeling en Internationale 

Samenwerking. Meer informatie: www.oneworld.nl.  

� Stichting Geef Gratis: WOL is aangesloten bij Stichting Geef Gratis en maakt gebruik van hun 

internetconcepten om on-line fondsen te werven. Informatie over WOL is te vinden op de 

website van een van de concepten: www.allegoededoelen.nl. Meer informatie: 

www.geefgratis.nl  

� Werknetten / Linkis: In samenwerking met een aantal medefinancieringsorganisaties en TNO 

worden werknetten opgezet om PI’s de mogelijkheid te bieden kennis en informatie uit te 

wisselen. Op 6 oktober was WOL een van de deelnemers in de pilot om de werknetten uit te 

proberen. 

� PI Magazine: Tijdschrift voor Particuliere Initiatieven, uitgegeven door NCDO en Wilde 

Ganzen. 

� IS: Magazine over Internationale Samenwerking, uitgegeven door NCDO. www.ismagazine.nl  

 

2.5 Deskundigheidsbevordering 

WOL probeert ontwikkelingen op het gebied van internationale samenwerking, voorlichting en 

fondsenwerven te volgen en, indien mogelijk, in te passen in de uitvoering van de activiteiten. In 

2010 hebben we deelgenomen aan verschillende trainingen en netwerkbijeenkomsten: 

2.5.1 Workshop fundraising 

Bij Stichting Geef Gratis aangesloten goede doelen werden uitgenodigd om een cursus te volgen 

over de mogelijkheden die de nieuwe media bieden in het kader van fondsen werven voor een 

goed doel. Op 15 april, 20 mei en 17 juni is Yvonne hier heen geweest. De cursus werd gehouden 

in Woerden en gegeven door professionele fondsenwervers. M.n. de rol van Facebook, Twitter en 

LinkedIn kwamen aan de orde. Benadrukt werd het opbouwen van een relatie met de digitale 

contacten / communities. 

Conclusie: mogelijkheden genoeg, maar je moet hier wel voldoende mensen voor hebben die het 

leuk vinden om dit allemaal te onderhouden. 

2.5.2 GrouPI 

Op 21 mei vond er in het Dialogues House van ABN AMRO een bijeenkomst plaats van GrouPI. 

GrouPI moet een denktank worden van particuliere initiatieven (PI) op het gebied van 

ontwikkelingssamenwerking en professionele organisaties die de PI’s steunen om krachten te 

bundelen en gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor vraagstukken. 

2.5.3 Impulsis Social Media Dag 

Op 27 augustus organiseerde Impulsis een bijeenkomst voor haar partners. ’s Morgens stond het 

gebruik van sociale media centraal en ’s middags ging het om creatief fondsenwerven. Twee 

medewerkers van WOL zijn hier heen geweest 
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2.5.4 MDF training door “De Briljantste Mislukking” 

Bij een bezoek van WOL in 

oktober 2009 aan Burkina Faso 

waren twee gasten mee: de 

heer Ruud Leijtens en zijn 

vrouw. De heer Leijtens wilde 

de mogelijkheden onderzoeken 

om zijn pedagogische kennis te 

delen met DSF en had hiervoor 

het een en ander voorbereid. 

Bij aankomst in Burkina bleek 

hij weinig toe te kunnen voegen 

aan de expertise van DSF. Zijn 

inschattingsfout heeft hij 

ingestuurd voor een 

verhalenwedstrijd van het 

tijdschrift PI Magazine. Omdat 

de heer Leijtens zelf niet tot 

een PI behoort, heeft hij als 

vertegenwoordiger van WOL 

meegedaan. Zijn verhaal won 

de eerste prijs: een cursus naar 

keuze om de deskundigheid van 

het PI te vergroten ter waarde 

van € 2.500. Het verhaal heeft 

in het juninummer van PI 

Magazine gestaan. 

De heer Leijtens stelde zijn prijs beschikbaar aan WOL. WOL heeft hierdoor een op maat gesneden 

tweedaagse training kunnen volgen van MDF, een gerenommeerd trainingsinstituut op het gebied 

van ontwikkelingssamenwerking, over een strategische planning en budgettering van het 

onderwijscomplex. De eerste trainingsdag op 11 oktober vond plaats in Limmen met alle WOL 

bestuursleden en de heer Leijtens. Bij de tweede trainingsdag op 8 november werden ook 

medewerkers van DSF betrokken. Johanna Klein was op dat moment in Burkina en heeft DSF 

voorbereid op de gezamenlijke cursusdag die door middel van Skype-verbinding mogelijk was. 

Resultaat van de training was dat duidelijk is geworden dat voor het duurzaam exploiteren van het 

onderwijscomplex meer nodig is dan gebouwen neerzetten en leerlingen binnenhalen. 

 

2.6 Activiteiten in Nederland t.b.v. de projecten in Burkina 

2.6.1 Machines, gereedschappen en bedrijfskleding beroepsonderwijs 

Vanuit Burkina kwam het bericht dat het heel lastig was om aan kwalitatief goede machines en 

gereedschappen te komen voor de toekomstige lasopleiding op het complex. WOL heeft hierop 

contact opgenomen met Lashuis Haprotech in Velsen. Zij hebben geadviseerd bij de aankoop van 

lasmachine, persoonlijke beschermingsmiddelen en een generator voor een optimale 

stroomvoorziening tijdens het lassen. 

Verder is er bij diverse firma’s klein gereedschap, een metaalzaagmachine en een plaatschaar 

gekocht. Automobielbedrijf Schilder wisselde van bedrijfskleding en stelde ruim honderd (zo goed 

als) nieuwe werkpakken uit de oude kledinglijn ter beschikking van WOL. 

Stichting Tele Vie Deo was weer bezig om een container te vullen met spullen voor Burkina Faso. 

In augustus hebben we alles naar Zeeland gebracht en meegegeven met de container.  
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Voor de administratie van DSF zijn in Nederland nog een aantal externe harde schijven gekocht. 

Deze zijn in november meegenomen naar Burkina Faso. 

 

2.7 Resultaten fondsenwerving 

De meeste fondsen die in 2010 ingezameld zijn, zijn bestemd voor de vierde fase van de 

uitbreiding van Onderwijscomplex Zoodo. Hiervoor is € 226.045 binnengekomen op de 

bankrekening van WOL. Daarnaast was er voor het complex nog de opbrengst van de Vastenactie. 

Deze € 14.605 is rechtstreeks naar de rekening van DSF overgemaakt. 

Voor het Scholieren Adoptie Project (SAP) is € 15.300 binnengekomen. Hiermee steunen 40 

adoptieouders 47 scholieren en studenten in Burkina Faso. 

Voor het schapenproject is € 1.950 binnengekomen en aan overige ongelabelde donaties € 7.419. 

 

3 Bezoek aan Burkina Faso 

Twee bestuursleden van WOL hebben in 2010 een bezoek gebracht aan Burkina Faso: Johanna 

Klein van 14 oktober tot 13 november en Yvonne Zomerdijk van 13 november tot 27 november. 

3.1 Werkbezoek 

Het bezoek van Johanna was vooral gericht op het verkrijgen van inzicht in de manier van werken 

van DSF. Veel aandacht is besteed aan het opsporen van knelpunten in het beroepsonderwijs op 

Zoodo en knelpunten bij de uitvoering van het Scholieren Adoptie Project. Een grote groep 

scholieren was naar onderwijscomplex Zoodo gekomen om een en ander met Johanna te 

bespreken. Johanna heeft hen instructies gegeven hoe ze meer diepgang in hun brieven aan hun 

adoptieouders kunnen aanbrengen. Het resultaat was dat ze van de meeste scholieren een lange 

brief voor de adoptieouders heeft meegekregen. Als proef had ze voor zes scholieren een 

bureaulamp met zonnecel meegenomen zodat de scholieren bij een schone lamp (geen walmende 

petroleumlamp) ‘s avonds hun huiswerk kunnen maken. De lampen bevallen heel goed en wij 

hopen in de toekomst meer scholieren zo’n lamp te kunnen geven. 

Johanna heeft verschillende bezoeken afgelegd bij de scholieren thuis of op hun logeeradres in de 

stad om een beeld te krijgen van hun levensomstandigheden. Met Sékou en Haoua heeft ze op het 

kantoor van DSF een afsluitend gesprek gehad. Deze twee jongeren zijn klaar met hun opleiding en 

hebben nog eenmaal het sponsorbedrag gekregen om zich te kunnen vestigen als leraar en 

naaister. Ook heeft Johanna twee oud-scholieren uit het project bezocht om te kijken wat er van 

hen geworden was.  

 

Johanna in gesprek met Sékou en Haoua op het 
kantoor van DSF 

Johanna met een deel van de scholieren en hun 
zonnecel lamp 
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3.2 Aankomst Fietsers Limmen – Ouahigouya 

Om de fietsers en hun begeleiders op het eindpunt van de tocht te kunnen verwelkomen, is Yvonne 

Zomerdijk in november naar Burkina gereisd. Zij werd vergezeld door een donateur van WOL, Jos 

Henselmans uit Limmen. 

Op 18 november kwamen de fietsers aan in het werkgebied van DSF. Zij werden feestelijk 

ontvangen in het dorp Tougué Mossi, een van de eerste dorpen waar WOL en DSF projecten 

hebben uitgevoerd. Vervolgens werd doorgefietst naar Tangaye waar de fietsers het moesten 

opnemen tegen de vrouwenfietsclub van het dorp. Als laatste kwamen de fietsers aan in Nimpouya, 

het geboortedorp van Salif Sodré, de coördinator van DSF. Ook hier was een groot feest. Op het erf 

van de heer Sodré werd overnacht. 

De volgende ochtend werd doorgefietst naar Ouahigouya. Hier was men zeer onder de indruk van 

de prestaties van de fietsers. Zij waren ’s morgens uitgenodigd voor een audiëntie bij de Mossi 

koning van Yatenga, Naaba Kiiba. Na het bezoek aan de koning werd doorgefietst naar 

Onderwijscomplex Zoodo, het officiële eindpunt van de reis. Hier konden de fietsers kennismaken 

met de leerlingen en leraren voor wie zij dit allemaal gedaan hebben. 

’s Middags had DSF een erewielerronde door de stad georganiseerd. De fietsers moesten het 

opnemen tegen de plaatselijke fietsclub en tegen het nationale wielerteam van Burkina Faso en de 

jeugdkampioen. Het hele stadcentrum was hiervoor afgezet.  

De volgende ochtend vond, in het bijzijn van de Hoge Commissaris van de provincie Yatenga, de 

feestelijke opening plaats van het laslokaal en de schoolkantine. Het laslokaal heeft de naam 

gekregen van Co Kerssens, de fietser die tijdens de laatste etappe in Spanje is verongelukt. 

’s Middag werden de fietsers uitgenodigd bij de regionale president van de Regio Noord. Deze regio 

bestaat uit vier provincies, waaronder Yatenga. Onder het beschermheerschap van de president 

kon DSF de intocht van de fietsers in Ouahigouya organiseren. De president gaf aan de fietsers een 

uitleg hoe aan de ontwikkeling van de Regio Noord gewerkt wordt. Ook roemde hij de rol van DSF 

hierbij. 

Ontvangst van de fietsers in Tougué-Mossi, een van de 
dorpen uit het werkgebied van DSF 

De vrouwenfietsclub van Tangaye neemt het op tegen 
de fietsers 

Geschenken voor de fietsers in Nimpouya De vlag van Limmen wordt Ouahigouya ingefietst 
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Op audiëntie bij de Mossikoning van Yatenga 

 

Speciaal voor de fietsers was er een wielerronde in 
Ouahigouya georganiseerd. Onder de deelnemers 

bevond zich het nationale team en de jeugdkampioen 
van Burkina (links) 

 

Aankomst van de fietsers op Zoodo Trudi Meijer-Koot, fietser en bestuurslid van WOL in de 
schoolbanken op de basisschool van Zoodo 

 
 

Opening van het laslokaal  
 

Bezoek aan de regionale president van de Regio Noord 
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4 Projecten in Burkina Faso 

WOL ondersteunt in Burkina Faso de Association Développement Sans Frontière (DSF). Het 

werkgebied van DSF beslaat de hele Regio Noord. De projecten van WOL en DSF liggen in de 

provincie Yatenga, m.n. in de provinciehoofdstad Ouahigouya en drie aangrenzende gemeenten: 

Tangaye, Zogoré en Oula. 

In de regio Noord is DSF verantwoordelijk voor de uitvoering van: 

� onderwijs- en alfabetiseringsprogramma’s 

� aan onderwijs gerelateerde projecten om de inkomenspositie van ouders te versterken 

� programma’s gericht op kinderrechten en gelijke kansen voor mannen en vrouwen 

Bij de uitvoering van de programma’s wordt DSF met kennis en financiële middelen ondersteund 

door verschillende partners. De belangrijkste partners zijn ICCO, Stichting Kinderpostzegels en 

Stichting WOL uit Nederland, het FONAENF (nationale alfabetiseringsfonds) en het CCEB (nationaal 

netwerk van onderwijsorganisaties) uit Burkina Faso en GADD (Groupement d'Acteurs du 

Développement Durable) uit Frankrijk. 

 

De programma’s en projecten liggen op vier deelgebieden die elkaar onderling versterken: 

� Verbeteren van de toegang tot het formele en niet-formele onderwijs (basisonderwijs, 

voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, alfabetisering, avondonderwijs) 

� Verbeteren van de kwaliteit van het formele en niet-formele onderwijs 

� Bestrijden van meisjesbesnijdenis, gedwongen huwelijken, tienerzwangerschappen en 

HIV/AIDS door middel van onderwijsprogramma’s 

� Deskundigheidvergroting van DSF als uitvoerende organisatie 

 

De projecten van WOL en DSF maken integraal onderdeel uit van alle activiteiten van DSF. In 2010 

vielen vijf projecten in Burkina onder de verantwoordelijkheid van WOL: de truck, 

onderwijscomplex Zoodo, het schapenproject, het scholieren adoptieproject en de Coupe DSF. 

4.1 De truck 

Stichting Fietsen voor Burkina had voor het vervoer van de benodigdheden voor onderweg een 

oude legertruck omgebouwd tot begeleidingsvoertuig van de fietsers. Na aankomst in Ouahigouya 

is de truck overgedragen aan DSF. 

Leerlingen van de techniekopleiding hebben onder leiding van de chauffeur en instructeur de truck 

weer omgebouwd voor het werk voor DSF. Van het hout uit de truck heeft de lokale meubelmaker 

tafels gemaakt voor het toekomstige computerlokaal. 

DSF zet de truck in voor het vervoer van mensen en materialen voor campagnes en projecten op 

het platteland van de Regio Noord.  

 

Kees Zomerdijk, chauffeur van Fietsen voor Burkina, 
overhandigt de sleutels van de truck aan Saïdou, 

chauffeur van DSF 

Kees en Saïdou maken een proefrondje over het 
terrein van onderwijscomplex Zoodo 
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Leerlingen van de techniekopleiding helpen met het 
demonteren van het houten interieur van de truck 

 

Van het hout uit de truck zijn computertafels 
gemaakt voor het toekomstige computerlokaal 

 
De truck wordt ingezet voor vervoer van banken naar alfabetiseringcentra op het platteland 

 

4.2 Onderwijscomplex Zoodo 

 

Onderwijscomplex Zoodo is het grote project van WOL en DSF waar wij in 2006 mee begonnen 

zijn. Het complex telt inmiddels ruim 500 leerlingen in het basisonderwijs, het voortgezet 

onderwijs, het beroepsonderwijs en het tweedekans onderwijs. Honderden leden van oudercomités, 

ontwikkelingsorganisaties en leraren worden jaarlijks getraind op het complex. 
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Het complex bestaat uit twee grote schoolgebouwen, twee praktijklokalen voor beroepsonderwijs, 

drie latrineblokken, twee bewakerswoningen, twee fietsenstallingen, een sportveld en een 

watertoren met waterleidingsysteem naar de gebouwen. Het complex beslaat een oppervlakte van 

23.833 m2 en is volledig omheind met een twee meter hoge muur. 

 
Leerlingen van Zoodo op het schoolterrein. Op de achtergrond links het gebouw voor voortgezet onderwijs en 

rechts de basisschool 

4.2.1 Start vierde fase 

In 2010 is het complex uitgebreid met een schoolkantine en een praktijklokaal voor een 

lasopleiding. Deze twee projecten maken deel uit van de vierde fase van de realisatie van 

onderwijscomplex Zoodo. Deze fase wordt in 2011 voltooid met drie extra latrineblokken, een 

gebouw voor de schooladministratie, een schoolverpleegpost, een computerlokaal en een 

bibliotheek. 

In augustus 2010 hebben de zes studenten van Students for Students het startschot gegeven voor 

de vierde fase door de eerste steen te leggen voor het laslokaal. In september is men begonnen 

met het bouwen van het laslokaal en de schoolkantine. Beide gebouwen waren in november, met 

de komst van de fietsers, zo goed als klaar. De schoolkantine is in gebruik genomen, maar de 

lasopleiding is nog niet gestart. De machines en gereedschappen waren nog onderweg en men was 

nog op zoek naar een lasinstructeur. De verwachting is dat de lasopleiding start in schooljaar 

2011-2012. 

De schoolkantine is een groot succes. Dagelijks koken twee kokkinnen voor alle leerlingen van 

Zoodo een warme lunch. Hiermee worden de conditie en schoolprestaties van de leerlingen 

verbeterd en het schoolverzuim teruggedrongen. Alle leerlingen blijven nu in de middagpauze op 

school en maken hun huiswerk. 

 
Start van de vierde fase met het leggen van de eerste 

steen door Students for Students 

 
Het laslokaal (links) en de schoolkantine in aanbouw 
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De kokkinnen met de keukenuitrusting 

 

 
Koken op een oude velg van een vrachtwagenwiel 

 

 
De drooggekookte spaghetti wordt uit de kookpan 

geschept 
 

 
En verdeeld in porties voor de leerlingen 

 
De leerlingen van het college komen hun lunch halen 

 
Ook de leerlingen van de basisschool smaakt het 

goed! 

4.2.2 Leerlingen en personeel 

Met ingang van schooljaar 2010-2011 is de school weer flink gegroeid. Het leerlingenaantal in de 

bestaande klassen is uitgebreid en er zijn weer twee nieuwe klassen bijgekomen: het vierde 

leerjaar van de basisschool en het 5e leerjaar van het voortgezet onderwijs. Ook het personeel is 

uitgebreid. We willen graag meer docenten in vaste dienst op het college, maar dat is, gezien de 

zwakke financiële positie van het complex, (nog) niet haalbaar.  
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Leerlingenaantallen op Zoodo: 

2009-2010 2010-2011 
Opleiding / leerjaar 

Meisjes Jongens Totaal Meisjes Jongens Totaal 

Basisschool       

CP1 / 1e leerjaar 05 06 11 10 10 20 

CP2 / 2e leerjaar 06 08 14 10 11 21 

CE1 / 3e leerjaar 11 12 23 9 11 20 

CE2 / 4e leerjaar - - - 10 8 18 

Totaal basisonderwijs 22 26 48 39 40 79 

Voortgezet onderwijs       

6ème / 1e leerjaar 38 44 82 43 38 81 

5ème / 2e leerjaar 12 18 30 29 47 76 

4ème / 3e leerjaar 18 17 35 18 33 51 

3ème / 4e leerjaar 47 24 71 57 38 95 

2nd / 5e leerjaar - - - 10 28 38 

Totaal voortgezet onderwijs 115 103 218 157 184 341 

Beroepsonderwijs       

Modevakschool 1e en 2e jaar 28 - 28 32 - 32 

Tweewielertechniek 1e en 2e jaar 01 06 07 - 13 13 

Totaal beroepsonderwijs 29 06 35 32 13 45 

Tweedekans avondonderwijs 29 52 81 17 25 42 

TOTAAL 195 187 382 245 262 507 

 

Het personeel: 

Sector Functies 2009-2010 2010-2011 

 Algemeen directeur 01 01 

Basisonderwijs Onderwijzers 03 04 

Directeur college 01 01 

Docenten in vaste dienst 03 03 

Docenten op uurbasis 10 12 

Voortgezet 

onderwijs 

Toezichthouder / studiemeester 01 01 

Instructrice Modevakschool 01 01 
Beroepsonderwijs 

Instructrice Tweewielertechniek 01 01 

Bewaker 01 02 Ondersteunend 

personeel Kokkinnen - 02 

 

Schoolfeest op Zoodo 
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Overvolle klassen op het college 

 
Een leerling van de opleiding voor fiets- en 

bromfietstechniek 

4.2.3 Schoolmeubilair en leermiddelen 

Met de groei van het aantal leerlingen moest ook het schoolmeubilair uitgebreid worden. Er is 

schoolmeubilair gekocht voor de vier klassen van het college die nog moesten worden ingericht als 

klaslokaal. Ook zijn schoolboeken aangeschaft voor verschillende vakken en verschillende leerjaren 

van het voortgezet onderwijs. De boeken zijn tijdelijk opgeslagen in het magazijn van het college 

en de docent haalt ze op als hij ze in de les nodig heeft. Als in 2011 de bibliotheek klaar is, gaan ze 

daar naar toe en kunnen de leerlingen de boeken zelf lenen. In 2010 beschikte het complex over 

315 schoolboeken voor de basisschool en 1600 schoolboeken voor het college. Daarnaast hebben 

we ook nog een paar honderd leesboeken en naslagwerken die al eerder door Read to Grow zijn 

gedoneerd. Een ongekende luxe voor een school in Burkina! 

Students for Students heeft in augustus 2010 leermiddelen meegenomen: wandkaarten voor 

aardrijkskunde, ballen, gereedschap voor de techniekopleiding en als topper René(e), de dubbel 

geslachtelijke torso.  

 
Schoolbanken en kasten voor het college 

 
René(e), de dubbel geslachtelijke torso die door de 

studenten is geschonken aan Zoodo 

 
Een deel van schoolboeken 

 
Leesboeken en naslagwerken 
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4.2.4 De eerste diploma’s 

De eerste leerlingen van het beroepsonderwijs hebben, na twee jaar opleiding, op 18 december 

2010 hun diploma in ontvangst genomen. Negen studentes van de modevakschool en 2 studenten 

van de vakopleiding voor tweewielertechniek (1 jongen en 1 meisje) ontvingen hun diploma. De 

beste leerling kreeg een naaimachine. 

 

Ceremonie van de uitreiking van de eerste diploma’s 
van het beroepsonderwijs 

De leerlingen met hun diploma’s. Op de voorgrond de 
naaimachine die de beste leerling heeft gekregen. 

4.3 Schapenproject 

Sinds het jaar 2000 voeren WOL en 

DSF het schapenproject uit op 

dorpsscholen in de provincie Yatenga. 

Het schapenproject is een manier om 

kinderen op school te krijgen en te 

houden. Families met een schoolgaand 

kind krijgen een schaap in bruikleen op 

voorwaarde dat het kind naar school 

gaat. Met de winst uit de 

schapenhouderij kopen zij 

schoolmateriaal, toiletspullen en 

eventueel medicijnen. Als het kind de 

basisschool heeft afgemaakt, wordt de 

familie eigenaar van (de nakomeling 

van) het schaap. 

In 2010 hebben 150 kinderen uit 9 

dorpen een schaap ontvangen. 

4.4 Scholieren Adoptie Project 

Met het Scholieren Adoptie Project (SAP) willen we kansarme jongeren een kans geven om naar 

het voortgezet onderwijs of naar een beroepsopleiding te gaan. Schooljaar 2009-2010 maakten 46 

jongeren deel uit van het project. Voor schooljaar 2010-2011 zijn dit er 47. Er zijn twee nieuwe 

scholieren bijgekomen en een meisje is voortijdig met de school gestopt. Zij is getrouwd en heeft 

voor man en huishouding gekozen.  

Een meisje heeft het project succesvol afgesloten. Zij is volleerd naaister en heeft nog eenmaal het 

sponsorbedrag als startkapitaal gekregen om zich te installeren als naaister in Ouagadougou. 

De overige jongeren zitten op het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, lerarenopleiding of 

universiteit. 24 zitten er op ons eigen onderwijscomplex Zoodo en 23 volgen onderwijs op een 

andere school in Ouahigouya, Tangaye, Zogoré of Ouagadougou. 
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Geslacht School Schooljaar 

2010-2011 Jongen Meisje Zoodo Elders 

1e leerjaar 2 1 1 2 

2e leerjaar 4 5 9  

3e leerjaar 5 4 6 3 

4e leerjaar 7 7 5 9 

5e leerjaar 1 4 3 2 

6e leerjaar 1   1 

7e leerjaar 2   2 

Universiteit / 

Hogeschool 

1 1  2 

Beroepsopleiding 1   1 

Startkapitaal  1  1 

Totaal 24 23 24 23 

 
Tidiani ontvangt zijn schoolspullen van 

Mariètou, medewerkster van DSF 

 

 
Fietsen voor de nieuwe leerlingen De groep 2010-2011 

 

4.5 Coupe DSF 

WOL is een van de 

sponsors van de Coupe 

DSF, een jaarlijks sport en 

cultuur evenement dat 

DSF in Yatenga 

organiseert. Doel is de 

leerlingen bewust te 

maken van de waarde van 

hun culturele identiteit en 

gezond competitiegevoel 

bij te brengen. DSF heeft 

onvoldoende middelen om 

alle dorpsscholen van 

voldoende materiaal te 

voorzien. Door middel van 

het organiseren van 

wedstrijden om een prijs 

kunnen in ieder geval een 

paar scholen van extra 

sport- en schoolmateriaal worden voorzien. Tevens wordt het evenement gebruikt als promotie van 

het onderwijs, om ouders die hun kinderen nog niet naar school sturen, dit alsnog te laten doen. 



JAARVERSLAG 2010 STICHTING WOL 

 

 

Stichting WOL  Pagina 23 van 30 

5 Conclusie 

5.1 Millenniumdoelen 

In 2010 is er weer hard gewerkt aan het behalen van de millenniumdoelen. Ook Fietsen voor 

Burkina en de Corneliuskerk in Limmen, partners van WOL, hebben de millenniumdoelen centraal 

gesteld in hun activiteiten. 

Al vanaf het jaar 2000 spannen WOL en DSF zich in voor het behalen van de millenniumdoelen. 

Mede door partners als ICCO en Stichting Kinderpostzegels heeft DSF zich kunnen ontwikkelen tot 

een professionele organisatie. Het accent ligt op Millenniumdoel 2: Allemaal naar school. Op de bij 

DSF aangesloten scholen gaan net zo veel meisjes als jongens naar school. Ook de ouders gaan 

naar school, vooral de moeders. Door middel van de onderwijsprogramma’s wordt ook gewerkt aan 

de andere millenniumdoelen. De projecten van WOL en DSF leveren een concrete bijdrage aan de 

realisatie van de millenniumdoelen.  

 

� Het onderwijscomplex biedt werkgelegenheid 28 leraren en ondersteunend 

personeel. 

� 11 kansarme jongeren hebben een diploma van een vakopleiding behaald 

� ruim 500 leerlingen op Zoodo krijgen dagelijks een schoolmaaltijd, 

waaronder 24 uit het scholieren adoptieproject. 

� 21 scholieren uit het scholieren adoptieproject die elders op school zitten, 

kunnen op hun school dagelijks een maaltijd kopen. 

� 2 jongeren met een middelbare opleiding hebben werk gevonden. 

� Op Zoodo zijn tientallen vormingsleiders getraind om zelfstandig een 

alfabetiseringscentrum in hun dorp te kunnen draaien en hiermee inkosten 

te verwerven. 

� Op Zoodo zijn groepen gealfabetiseerde volwassenen getraind in het 

verbeteren van de opbrengsten van hun landbouw en veeteelt. 

 

� Ruim 500 leerlingen volgen onderwijs op Zoodo. Het schoolgeld is laag 

zodat ook kinderen uit arme families voortgezet onderwijs kunnen volgen. 

� Het complex beschikt over voldoende schoolboeken. 

� 150 kinderen op dorpsscholen gaan naar school dank zij het 

schapenproject. 

� 47 kansarme jongeren uit het scholieren adoptieproject volgen voortgezet 

of hoger onderwijs 

 

� Op Zoodo gaan bijna net zo veel meisjes als jongens naar school. 

� Het personeelsbestand op Zoodo bestaat uit evenveel mannen als 

vrouwen. 

� In het schapenproject en het SAP is de verhouding meisjes / jongens 

gelijk. 

� Op Zoodo worden zwangere meiden tot het college en de 

beroepsopleidingen toegelaten. 

� Op Zoodo wordt, zowel voor de eigen leerlingen als voor externe 

jongerengroepen, voorlichting en training gegeven over mensenrechten / 

vrouwenrechten / kinderrechten, waar onder voorkomen van 

tienerzwangerschappen, gedwongen huwelijken en meisjesbesnijdenis. 

 

� In de trainingsprogramma’s die op Zoodo gegeven worden aan 

alfabetiseringsmedewerkers zitten ook onderwerpen als hygiëne, gezonde 

voeding, gezondheidsvoorlichting en opvoeding. Hiermee wordt indirect de 

kindersterfte bestreden. 
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� Door de voorlichtingsprogramma’s en verbeterde inkomenspositie gaan 

zwangere vrouwen eerder naar een kliniek. 

� Door de verbeterde kennis over hygiëne zijn infecties tijdens bevalling en 

kraamtijd afgenomen. 

� Door het bestrijden van meisjesbesnijdenis zullen minder vrouwen in het 

kraambed overlijden. 

 

� In de trainingsprogramma’s op Zoodo is voorlichting over het voorkomen 

van SOA’s en HIV/AIDS opgenomen. 

 

� Op Zoodo zijn tientallen bomen geplant die door de leerlingen verzorgd 

worden. 

� Op Zoodo zijn afvalkorven geplaatst om de leerlingen bewust te maken 

hun afval niet zo maar op het terrein te gooien. 

 

� In de trainingsprogramma’s voor alfabetiseringsmedewerkers en 

vormingsleiders is opgenomen wat de waarde is van landbouw en veeteelt 

producten en hoe boeren een eerlijke prijs voor hun producten kunnen 

krijgen. 

� Ook is opgenomen hoe kleine dorpscoöperaties opgezet en beheerd 

kunnen worden en hoe microkrediet kan worden aangevraagd. 

 

5.2 Resultaten en knelpunten 

Dank zij de inspanningen van DSF en zusterorganisaties in de regio Noord, halen steeds meer 

kinderen hun diploma van de basisschool. Echter, de mogelijkheden om naar het voortgezet 

onderwijs te gaan, blijven beperkt. In 2010 stroomde maar 21% van de kinderen, die met een 

diploma van de basisschool afkwamen, door naar het voortgezet onderwijs. Het onderwijscomplex 

en het scholieren adoptieproject leveren een belangrijks bijdrage aan de doorstroom van 

basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Het beroepsonderwijs zorgt ervoor dat ook de jongeren 

die niet tot het college worden toegelaten, door kunnen leren in het vakonderwijs. 

Door middel van het scholieren adoptieproject probeert WOL kansarme scholieren voortgezet 

onderwijs te laten volgen. Zo veel mogelijk scholieren uit dit project volgen onderwijs op Zoodo, 

zodat aan de ene kant Zoodo kan rekenen op de betaling van het schoolgeld, aan de andere kant 

de jongeren een kans hebben om uit de armoede te ontsnappen. We hopen dan ook dat zich meer 

adoptieouders zullen aanmelden om een scholier in Burkina te steunen. 

 

Een groot punt van zorg blijft de enorme armoede in het gebied. DSF wil het schoolgeld zo laag 

mogelijk houden, zodat ook leerlingen uit de armste families naar het voortgezet onderwijs 

kunnen. Hierdoor is het moeilijk om de exploitatie van het complex rond te krijgen. 

 

Voor DSF breken onzekere tijden aan. Het contract met de grootste donor (ICCO) van de 

onderwijsprogramma’s van DSF liep eind 2010 af. Door alle bezuinigingen in Nederland op 

ontwikkelingssamenwerking is het nog maar de vraag of de programma’s na 2010 voortgezet 

kunnen worden. In 2000 is DSF, met steun van ICCO en WOL en later ook andere partners, op weg 

gegaan naar 2015, het jaar waarin de millenniumdoelen gerealiseerd zouden moeten zijn. Na 10 

jaar van investeringen om mensen te mobiliseren, te organiseren en op te leiden om de armoede 
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in de regio Noord te kunnen bestrijden, zou het nu tijd worden om te gaan oogsten. In de laatste 

fase voor 2015 zouden de verworvenheden geconsolideerd moeten worden. Helaas, de 

economische crises in de westerse landen en het veranderde politieke klimaat doen de 

regeringsleiders de beloften, gedaan in het jaar 2000 in Dakar bij het opstellen van de 

millenniumdoelen, vergeten….  

 

 
November 2010: De staf van DSF zit verslagen bij elkaar na het bericht over de bezuinigingen in Nederland op 
ontwikkelingssamenwerking. De ironie wilde dat de heer Coulibaly een T-shirt droeg met de tekst: “Demand 

World leaders to keep promises they made to fulfil de MDG’s* by 2015” 

 

5.3 Dankbetuiging 

Ondanks de donkere wolken die zich aan het einde van het jaar aftekenden voor de toekomst, 

kunnen we zeggen dat 2010 een goed jaar is geweest. Mede dank zij de inzet van Fietsen voor 

Burkina, de HALE kerken en Students for Students, de verdubbelingsubsidie van Impulsis en de 

bijdragen uit particuliere fondsen en van donateurs, hebben we weer veel kunnen doen en kunnen 

we ook in 2011 nog veel doen. Het geld dat in 2010 is binnengekomen voor Onderwijscomplex 

Zoodo zal in 2011 verder ingezet worden voor de realisatie van de vierde fase. 

 

Namens DSF en de bevolking van Yatenga wil WOL iedereen bedanken die een bijdrage heeft 

geleverd aan het behalen van de geboekte resultaten in Burkina Faso. 

 

 

Bestuur WOL 

Juni 2011 

 

 

De Millenniumdoelen: 

 

In 2015 is de armoede in de wereld met de helft verminderd ten opzichte van 1990 

                                                
* MDG: Millennium Development Goal / Millennium ontwikkelingsdoelen. 
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6 Financiële verantwoording 2010 Stichting WOL 

6.1 Accountantsverklaring 

Op verzoek van subsidieverstrekkers heeft WOL over 2010 een accountantscontrole laten 

verrichten. Deze is uitgevoerd door Vanhier BV, Postbus 98, 1906 ZH Limmen, bezoekadres 

Rijksweg 103, 1906 BG Limmen.  

Op 27 juni 2011 gaven zij een accountantsverklaring af waarin zij verklaarden dat de “verkregen 

controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel”. 

Als oordeel gaven zij: “Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 

en samenstelling van het vermogen van Stichting Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen 

per 31 december 2010 en van het saldo van baten en lasten over 2010 in overeenstemming met 

algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging.” 

Subsidieverstrekkers ontvangen een hard copy van het accountantsrapport. 

6.2 Jaarcijfers 

6.2.1 Balans per 31 december 2010 

ACTIEF  31-12-2010  31-12-2009 
    €   € 
VLOTTENDE ACTIVA      
Vordering omzetbelasting  2.495   
Liquide middelen  106.496  9.639 

   108.991  9.639 

PASSIEF      
Voorzieningenfondsen Burkina Faso      
Onderwijscomplex 96.935  -479   
Adoptieproject 936  2.871   
Schapenproject 1.860  1.410  
Overige fondsen 6.760  3.337   
   106.491  7.139 
Overige schulden en overlopende passiva  2.500  2.500 

   108.991  9.639 

          

6.2.2 Staat van baten en lasten over 2010 

    2010    2009 
   €   € 
Fondsenwerving       
Subsidie en donaties 252.698   120.558   
Overige opbrengsten    942   
   252.689   121.500 
        
Besteed aan de doelstelling 148.640   138.830   
Kosten eigen organisatie 4.839   4.835   
   153.479   143.665 

   99.210   -22.165 
Financiële baten, resp. lasten (per saldo)  142   459 

Saldo tekort resp. overschot  99.352   -21.706 
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6.2.3 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 

 31-12-2010  31-12-2009 
  €  € 
Liquide middelen      
Rabobank spaarrekening 94.589  1.581 
ASN Bank 5.016  5.520 
Rabobank 3.891  1.145 
SNS Bank 2.766  889 
Kas 234  504 

  106.496  9.639 

      
Voorzieningenfondsen Burkina Faso  2010  2009 
  €  € 
Onderwijscomplex Zoodo     
Stand per 1 januari -479  22.391 
Ontvangsten 226.045  99.185 
Bestedingen -128.631  -122.055 

Stand per 31 december 96.935  -479 

      
Adoptieproject     
Stand per 1 januari 2.871  2.576 
Ontvangsten 15.300  16.070 
Bestedingen -17.235  -15.775 

Stand per 31 december 936  2.871 

      
Schapenproject     
Stand per 1 januari 1.410  -90 
Ontvangsten 1.950  1.500 
Bestedingen -1.500  0 

Stand per 31 december 1.860  1.410 

      
Overige fondsen     
Stand per 1 januari 3.337  3.968 
Ontvangsten 9.394  4.745 
Bestedingen -1.275  -1.000 
Kosten eigen organisatie en het saldo van financiële baten en lasten -4.696  -4.376 

Stand per 31 december 6.760  3.337 

      
Overige schulden en overlopende passiva      
Accountantskosten 2.500  2.500 

      
Niet uit de balans blijkende verplichtingen      
Geen.     
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6.2.4 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 

    2010    2009 
   €   € 
Fondsenwerving        
Donaties en Subsidie       
Fietsen voor Burkina 87.000   -  
Impulsis 79.750   -  
Turing Foundation 13.500   20.000   
Students for Students 12.896   -  
Muttathara 8.000   7.600   
Marthe van Rijswijck Foundation 7.000   -   
Dr. Hofsteestichting 5.000   -  
NCDO 4.823   46.177   
Donaties en eigen acties 26.644   37.781   
Overige particulieren fondsen 8.076   9.000   
   252.689   120.558 
Overige opbrengsten       
Verkoop artikelen -   1.701   
Inkoop artikelen -   -759   
   -   942 

   252.689   121.500 

Deze inkomsten zijn als volgt over de fondsen verdeeld:      
Onderwijscomplex  226.045   99.185 
Adoptieproject  15.300   16.070 
Schapenproject  1.950   1.500 
Overige fondsen  9.394   4.745 

   252.698   121.500 

Besteed aan de doelstelling        
Overboeking naar DSF  133.234   124.775 
Overboeking naar Edukans / Impulsis  -   12.000 
Uitgaven t.b.v. projecten Burkina Faso (gereedschap) 15.406   2.055 

   148.640   138.830 

Deze bestedingen zijn als volgt over de fondsen verdeeld:     
Onderwijscomplex  128.631   122.055 
Adoptieproject  17.234   15.775 
Schapenpoject  1.500   - 
Overige fondsen  1.275   1.000 

   148.640   138.830 

Kosten eigen organisatie        
Kosten voorlichting en fondsenwerving  1.186   - 
Accountantskosten  2.201   2.261 
Overige algemene kosten  1.452   2.574 

   4.839   4.835 

Financiële baten (per saldo)        
Bankkosten  -396   -409 
Rente  538   868 

   142   459 
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6.3 Ontvangsten en bestedingen DSF in Burkina Faso 

 
Projecten WOL/DSF 2010 in Burkina   Euro    Fr CFA 
       
Budget DSF voor projecten WOL/DSF    98.677.269 

       
Herkomst en bestemmingen van deze fondsen:      
Onderwijscomplex:      

WOL / Impulsis 2010  100.000  65.595.700 
WOL / Turing Foundation  13.500  8.855.420 
Fietsen voor Burkina (truckoverdracht)    1.180.723 
Cordaid / Vastenactie / HALE-kerken    9.580.252 
       

Totaal onderwijscomplex    85.212.095 
       
Scholieren Adoptie Project  17.234  11.272.313 
Bijdrage Coup DSF  1.000  635.307 
Schapenproject  1.500  963.286 
        
   133.234  98.083.001 
Restant budget DSF 2009    594.268 
Totaal beschikbaar budget 2010    98.677.269 
       
Bestedingen DSF in Burkina      
Onderwijscomplex Zoodo    43.797.311 
Scholieren Adoptie Project    10.000.000 
Schapen voor schoolmateriaal    963.286 
Coupe DSF    635.307 
Truck    1.180.723 
     56.576.627 

       
Saldo projecten WOL/DSF 31-12-2010    42.100.642 
          
 

 

 

Toelichting: 

1. Voor omrekening van Euro naar Fr CFA: 1 Euro = 655,957 Fr CFA, exclusief bank- en 

wisselkosten. 

2. De bijdrage van Fietsen voor Burkina voor de Truck en de bijdrage van de Vastenactie is 

rechtstreeks naar de rekening van DSF overgeboekt en is niet via de rekening van WOL 

gegaan. 

3. Uitbreiding van het onderwijscomplex is nog in volle gang en zal in 2011 voortgezet worden. 

 

 



 

  
 

 

De activiteiten en projecten van Stichting WOL en DSF werden in 2010 

mede mogelijk gemaakt door: 

 

 

  

 
 

 

  
 

 

  

 

En vele grote en kleine donateurs 
 

Allemaal hartelijk dank voor uw bijdrage! 


