
 

 

Nieuwsbrief uit Yatenga 
Burkina Faso 

Project 2003-2004: Onderwijs en Voedselzekerheid 

Somberheid over voedselsituatie, maar crèc
alfabetiseringscentra een groot succes

V orig schooljaar heeft de WOL geld ingezameld voor 
het project ‘Onderwijs en Voedselzekerheid’. Het 

doel van dit project is het opzetten van schoolkantines om 
kinderen een maaltijd op school te geven en zo de 
gezondheid en de leerprestaties van de kinderen te 
verbeteren en de voortijdige schooluitval tegen te gaan. 
WOL en DSF streven  er naar dat een project zichzelf 
uiteindelijk in stand kan houden. Daarom willen we de 
ouders van de kinderen zelf in staat stellen voor voedsel 
voor de schoolkantines te zorgen. Dit kan door de ouders 
te alfabetiseren en te trainen in betere landbouwmethodes. 
De WOL heeft landbouwmateriaal beschikbaar gesteld 
dat de ouders kunnen huren om het land te bewerken. We 
hopen dat zo de oogstopbrengst vergroot wordt en de 
ouders in staat zijn de huur te betalen met een deel van de 
oogst. Hiermee worden de schoolkantines van voedsel 
voorzien. 

 
Het land bewerken met een ploeg en ossen: voor de boeren in Yatenga 
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De Nieuwsbrief uit Yatenga is een uitgave van de Stichting WOL
om donateurs en belangstellenden op de hoogte te houden van de
ontwikkelingsprojecten in de provincie Yatenga in Burkina Faso,
West Afrika. In Yatenga ondersteunt de WOL het werk van de
Association Développement Sans Frontière (DSF), een vereniging
van mensen uit Burkina Faso zelf, die zich inzetten voor
verbetering van de levensomstandigheden in hun land. DSF
participeert in armoede bestrijdingsprogramma’s van Burkina, de
Europese Unie, de Verenigde Naties en het
wereldvoedselprogramma. DSF heeft als opdracht ‘onderwijs voor
ontwikkeling’ in Yatenga te realiseren. 
U kunt het werk van WOL en DSF steunen door een gift over te
maken op bankrek. 96.97.79.267 t.n.v. Stichting WOL te Limmen
of gebruik maken van de acceptgirokaart. Voor informatie: Ditje
van Genderen, tel. 072 5053449 of per e-mail:
yvonnezomerdijk@quicknet.nl website: www.stichtingwol.com  
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hielden wekelijks een groepsgesprek met de moeders over 
opvoeding, hygiëne en gezondheidszorg. De positieve 
effecten van de crèches was zelfs het Ministerie van 
basisonderwijs en alfabetisering opgevallen. De minister 
heeft DSF gevraagd in het hele land lezingen en 
workshops te houden over het belang van crèches bij 
alfabetiseringscentra. In augustus heeft DSF dit in 3 
regio’s in het land gedaan. Helaas was toen het geld op 
om meer missies uit te voeren. 
Het succes van de crèches is voor DSF een prachtige kans 
om meer kennis op te bouwen over het welzijn en de 
ontwikkeling van het jonge kind. Dit kan er toe bijdragen  
dat de kindersterfte afneemt en het jonge kind een betere 
startpositie krijgt op de basisschool. We zoeken daarom 
naar mogelijkheden om dit project voort te zetten. In het 
kader van een eindejaar fondswervingsactie heeft ABE 
communications aangeboden sponsors te zoeken bij 
bedrijven voor dit project. Of dit lukt moeten we nog even 
afwachten. We zoeken fondsen voor ten minste 5 nieuwe 
crèches. Voor het opzetten en een jaar lang in bedrijf 

houden van een crèche voor ongeveer 25 kinderen is € 
2.250,- nodig. Wij nodigen particulieren, bedrijven en 
organisaties uit een crèche te sponsoren of een bijdrage te 
doneren! 

 
De ouders naar school. 

Het succes van DSF: Onderwijs voor Ontwikkeling 
Onze partner DSF is een zeer succesvolle 
ontwikkelingsorganisatie geworden en wordt door 
verschillende internationale financiële partners 
ondersteund. DSF heeft onder de in armoede en 
onwetendheid levende bevolking van Yatenga een 
emancipatieproces op gang weten te brengen dat de 
mensen inspireert en motiveert om naar school te gaan, 
om het heft in eigen handen te nemen en om verbetering 
aan te brengen in hun levensomstandigheden. Steeds 
meer kinderen gaan naar school. De kwaliteit van het 
onderwijs verbetert en minder kinderen verlaten 

voortijdig de school. Volwassenen, die eenmaal 
gemerkt hebben wat de voordelen van onderwijs zijn, 
staan te popelen om naar de alfabetiseringscursussen 
te gaan. Ze sturen niet alleen hun kinderen naar 
school, maar dragen ook zorg voor het goed 
functioneren van de school in hun dorp. Onderwijzers 
krijgen steeds meer zin in hun werk omdat er nu 
lesmateriaal op de scholen is. Zij raken geïnspireerd 
door de aandacht voor hun werk, door de 
bijscholingscursussen en door de boeken uit de 
bibliotheek van DSF. DSF maakt het ook mogelijk 
dat de onderwijsautoriteiten hun werk uit kunnen 
voeren, bijvoorbeeld heel simpel door een brommer 
en benzine beschikbaar te stellen aan 
onderwijsinspecteurs om op schoolbezoek te gaan. 

Omgekeerd steunen 
de autoriteiten het 
werk van DSF en zo 
zet iedereen zich in 
om onderwijs voor iedereen in Yatenga te realiseren. 

Pleidooi van DSF om alle kinderen in Yatenga op school te krijgen 

Nederlands bezoek aan Burkina. 
In augustus is een Nederlandse vrouw, Femke Vandewall, 4 weken de gast geweest 
van onze partner DSF. Femke had via onze website contact met ons gezocht en wij 
hebben kunnen bemiddelen in haar bezoek. Als tegenprestatie had Femke 2.000 Euro 
ingezameld om de projecten van DSF te steunen. Hiervan zijn voetballen voor de 
scholen gekocht, medicijnen voor de klinieken in Nongfaire en Tougué en is het 
schapenproject weer uitgebreid met 53 nieuwe kinderen. Femke mocht zelf de 
resultaten van haar inzamelingsactie aan de dorpen overdragen. 

Medicijnen voor de kliniek in Tougué 
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Nieuw ingeschreven leerlingen: allemaal een tas met schoolmateriaal en 
voor de meisjes een nieuwe jurk 



Tweedekans onderwijs 
In de hele campagne om iedereen naar school te sturen dreigt één groep
tussen wal en schip te raken: de oudere kinderen die nooit de
gelegenheid hebben gehad om naar school te gaan of hun school niet
hebben kunnen afmaken. Speciaal voor deze groep heeft DSF een
bedrag ontvangen uit het Kinderpostzegelfonds om ook voor hen
onderwijs te realiseren. Op 2 scholen wordt nu geëxperimenteerd om
deze kinderen avondonderwijs te bieden om alsnog een
basisschooldiploma te halen. Het voordeel van avondonderwijs voor
deze groep is dat ze overdag mee kunnen helpen bij het werk op het land
en in de huishouding. Veel ouders kunnen hen niet missen als
arbeidskracht om op het platteland te kunnen overleven. ’s Avonds
hebben de kinderen toch niets te doen, omdat het dan in het dorp
pikdonker is. Op de scholen is voor dit project speciaal verlichting op
zonne-energie aangelegd. 

Film 
Begin 2004 is over het werk van DSF
een documentaire gemaakt die op de
nationale TV in Burkina is uitgezonden.
Het is een ontzettend leuke film.
Enerzijds is hij heel informatief over het
werk van DSF, anderzijds laat hij zien
welke verandering het in het leven van
mensen te weeg brengt als zij kunnen
lezen, schrijven en rekenen. 
De film is in het Frans en Mooré
opgenomen. Wij hebben subsidie
aangevraagd om hem in het Nederlands
te laten vertalen. Als dat lukt, nodigen
we u uit om hem te komen bekijken! 

Schapenproject nog steeds een succes 
Het project ‘Schapen voor Schoolmateriaal’ dat de WOL enige jaren geleden met 
DSF heeft opgezet om iets te doen aan het voortdurende gebrek aan 
schoolmateriaal is nog steeds een van de succesnummers van DSF. Ouders van 
schoolgaande kinderen krijgen een schaap in bruikleen waarmee ze inkomsten 
generen om schoolmateriaal voor het kind te kopen. Het schaap (of de 
nakomeling) wordt pas hun eigendom als het kind de basisschool heeft 
afgemaakt. Het project breidt zich ieder jaar verder uit. Deels door de eigen fok, 
deels door personen in Nederland die een schaap sponsoren. Meer dan 1000 
kinderen hebben al kunnen profiteren van het project. U kunt dit project steunen 
door € 50,- over te maken op de projectrekening 96.97.79.267 van de stichting 
WOL te Limmen o.v.v. ‘schapenproject’ (niet via de acceptgirokaart!). Wij 
sturen een foto van het schaap en het kind naar het adres dat bij de overschrijving 
vermeld staat. U kunt ook op onze website een foto uitzoeken! 

 

Jaarrekening 2003 
De doelstelling van de WOL is tweeledig: aan de ene kant 
het geven van voorlichting over de problematiek van 
ontwikkelingslanden, aan de andere kant fondswerving 
om de projecten in Burkina te ondersteunen. De WOL 
streeft er naar om de kosten voor voorlichting en 
fondswerving zo veel mogelijke gesubsidieerd of 
gesponsord te krijgen, zodat dit zo min mogelijk van het 
projectgeld af gaat. In 2003 kwamen we uit op slechts 
3,5%. In 2002 hielden we hier zelfs nog geld aan over. 
Ook in Burkina worden nauwelijks uitvoeringskosten 
gemaakt. Om de contacten tussen Nederland en Burkina 
mogelijk te maken ontvangt DSF via de WOL een 
subsidie van de gemeente Castricum. Verder maken we 
gebruik van faciliteiten die DSF via ICCO beschikbaar 
heeft gekregen (kantoor, personeel, vervoermiddelen, 
communicatiemiddelen). 
Wilt u meer weten hoe het geld is ingezet, dan kunt u het 
jaarverslag inzien op onze website. 

Burkina in cijfers (2002-2003) 
• Plaats op de VN wereldranglijst van ontwikkelde 

landen: 175 (van 177 onderzochte landen) 
• 46,4% van de bevolking heeft minder dan € 125,- per 

jaar te besteden. 
• Gemiddelde levensverwachting: 45,8 jaar. 
• 45% van de kinderen tussen 0 en 5 jaar zijn 

chronisch ondervoed. 
• 22% van de kinderen sterft voor de vijfde verjaardag. 
• Schoolgaande kinderen tussen 7 en 13 jaar: 36,5%. 
• Gealfabetiseerde volwassenen: 32%. 
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Stand begin boekjaar 2003 
bestemd Scholieren Adoptie Project 1.370,00   
bestemd nieuwbouw school Risci 10.520,58   
bestemd voorlichting en organisatie 1.044,00   
overig te besteden 5.366,57   
Totaal 18.301,15 
Inkomsten fondswerving: 
Algemeen 17.120,90   
Scholieren Adoptie Project 4.609,34   
Jaarprojecten 6.737,61   
Subsidie ICCO t.b.v. school Risci 20.000,00   
Totaal 48.467,85 
Uitgaven projecten BF: 
Ondersteuning DSF 567,22   
Scholieren Adoptie Project 3.560,00   
Nieuwbouw school Risci 31.700,00   
Onderwijs en Voedselzekerheid 7.000,00   
Diverse kleine projecten 7.865,21   
Totaal 50.692,43 
Inkomsten voorlichting en organisatie: 
Sponsoring evenement + entreegelden 849,00   
Sponsoring bestuurskosten 200,00   
Bezoek BF 1.052,93   
Totaal 2.101,93 
Uitgaven voorlichting, fondswerving, en organisatie: 
Algemeen 2.866,25   
Restitutie subsidie 988,21   
Bezoek BF 1.000,00   
Totaal 4.854,46 
Eindsaldo 13.324,04 
Reserveringen 2004: 
Scholieren Adoptie Project 2.419,34  
Onderwijs en Voedselzekerheid 5.528,32  
Overig te besteden 5.376,38  
November 2004 



Projecten voor 2004-2005 
In 2004 is de fondswerving voor het project ‘Onderwijs en 
Voedselzekerheid’ afgerond. We hebben hiervoor in totaal € 31.000,- 
naar Burkina overgemaakt, waarvan € 12.600,- gesubsidieerd is door 
de NCDO. 
De komende jaren gaan we in ieder geval door met het 
schapenproject en het scholieren adoptie project. We zoeken ook 
fondsen voor de uitbreiding van crèches bij de alfabetiseringscentra. 
Op dit moment is DSF bezig met een onderzoek hoe 
beroepsonderwijs in Burkina opgezet kan worden. Beroepsonderwijs 
bestaat nog nauwelijks in het land. Het zal een heel groot project 
worden, waar DSF ondersteuning bij nodig heeft van verschillende 
deskundige organisaties en fondsenverlenende instanties. Ook de 
WOL zal hen bij dit project ondersteunen voor zover dat in ons 
vermogen ligt. 

Scholieren Adoptie Project 
Het Scholieren Adoptie Project is in het schooljaar 2004-2005 uitgebreid met 

5 nieuwe scholieren. In totaal ontvangen nu 18 kinderen een onderwijsbeurs 
om naar het voortgezet onderwijs te gaan. De beurs wordt gesponsord door 
een adoptieouder in Nederland. Voor de ontwikkeling van Burkina is het van 
groot belang dat kinderen kunnen 
doorleren. Echter, de meeste ouders 
kunnen de kosten voor voortgezet 
onderwijs niet dragen. De WOL vraagt 
u daarom voor 350 Euro per schooljaar 
een scholier te sponsoren. Van dit 
bedrag wordt schoolgeld, 
studieboeken, een tas met 
schrijfmateriaal en kleding betaald en 
ontvangt het kind dagelijks een 
maaltijd in de schoolkantine. Voor 4 
van de 5 nieuwe kinderen zoeken we 

nog een sponsor. U kunt u aanmelden via onze website of via het e-mailadres of 
telefoonnummer op de eerste pagina van deze Nieuwsbrief. 
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Weet u dat 
• U aan een goed doel tot € 4.243 per 2 jaar 

kunt doneren zonder dat daar schenkings-
recht over betaald hoeft  te worden? 

• U uw donaties van de belasting af kunt 
trekken? 

• Wij onze website weer  vernieuwd hebben? 
• Wij van plan zijn in juni een Afrikaweek te 

organiseren in Limmen? 
• Wij daar een hoop vrijwilligers bij kunnen 

gebruiken? 
• U zich kunt aanmelden bij D. van Genderen 

(072 5053449) of e-mail 
yvonnezomerdijk@quicknet.nl?  

Regelmatig kom je in de media sombere berichten tegen
over ontwikkelingssamenwerking. Het helpt niet,
ondanks alle inspanningen. De klacht is vaak dat de
mensen niet gemotiveerd zijn om ‘geholpen’ te worden.
Zij blijven zich afhankelijk opstellen, saboteren soms
zelfs projecten of verwaarlozen een project zodra de
westerse hulpverleners zich terugtrekken. 
Het bovengeschetste beeld herkennen we totaal niet in
de samenwerkingsrelatie met onze partner DSF in
Burkina Faso. Ons uitgangspunt is ook niet om hen te
helpen, in die zin dat wij vertellen hoe het moet of hun
problemen gaan oplossen. Als klein groepje in
Nederland kunnen we dat ook helemaal niet. Wij gaan er
van uit dat zij de deskundigen zijn. Zij weten hoe de
situatie ter plekke is en tegen welke problemen de
mensen aanlopen. We zeggen niet hoe ze in Burkina iets
moeten doen, maar vragen hen hoe ze iets denken aan te
pakken, wat ze denken dat hiervoor moet gebeuren of
nodig is en hoe ze met mogelijke knelpunten denken om
te gaan. Onze vragen zetten hen aan het denken en de
manier waarop ze de problemen uiteindelijk aanpakken
is vaak zeer verrassend en heeft meer effect dan wij ooit
hadden kunnen bedenken. Want bijvoorbeeld
analfabetisme los je niet simpelweg op door meer
scholen te bouwen. Een school moet een belangrijk

onderdeel worden van de gemeenschap, iets waar
mensen zich voor in willen zetten en waar zij de
voordelen van zien. Iets wat ook echt van hen is en dat
zij zelf in stand kunnen houden. Voor het zover is gaat
er een heel proces van bewustwording, scheppen van
mogelijkheden en wegnemen van barrières aan vooraf.
En wie kan dat beter dan een gemotiveerde organisatie
uit het land zelf? Het probleem is alleen dat zij niet
over voldoende kennis, vaardigheden en middelen
beschikken om de gigantische problemen in hun land
het hoofd te bieden. Wij hebben die ook niet, maar we
beschikken wel over mogelijkheden om hen te
ondersteunen bij hun zoektocht naar kennis,
vaardigheden en middelen. En dit is tot nu toe aardig
gelukt. Mede dank zij de Nederlandse
medefinancieringsorganisatie ICCO is DSF een
succesvolle ontwikkelingsorganisatie geworden, die
de mensen in Burkina weer hoop heeft gegeven op een
betere toekomst. DSF noemt ons hun kompas: wij
geven richting aan. Maar het is aan hen om de beste
weg te kiezen. Burkina Faso is een van de armste
landen in de wereld en de weg is nog lang. We blijven
DSF vergezellen. Wij hopen dat u ons vergezelt om
DSF te kunnen blijven steunen. 

Van de redactie:
 Helpt hulp? 

Moussa Sana 
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