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Voedselcrisis in Yatenga Ruim 60.000 Euro beschikbaar 27.500 mensen van voedsel voorzien 

OVERWELDIGENDE REACTIES OP NOODACTIE VOEDSELHULP 
In de vorige Nieuwsbrief schreven we het al: door de droogte en 
de sprinkhanenplaag van 2004 zou 2005 een zwaar jaar worden 
voor onze vrienden in Yatenga. Helaas hebben we gelijk 
gekregen…. Veel families leefden al vanaf januari op één 
maaltijd per dag. In juli was de situatie onhoudbaar geworden: 
op het platteland had bijna niemand meer te eten. Vooral 
kinderen en ouderen zijn ernstig ondervoed en dreigden aan 
kleine infecties te bezwijken. Dorpsgemeenschappen zijn 
ontwricht omdat de mensen elders op zoek zijn gegaan naar 
voedsel of werk. 
De WOL kon deze situatie niet op zijn beloop laten. We hebben 
een noodactie opgezet en in een paar weken 20.000 Euro 
ingezameld. Via een zusterorganisatie, EOF/Ghana, hebben we 
van Cordaid 10.000 Euro gekregen en ook ICCO heeft 30.000 
Euro beschikbaar gesteld voor de voedselhulp in Yatenga. De 
distributies zijn 31 juli begonnen en duurden tot 10 oktober. In 
totaal heeft DSF 150 ton voedsel kunnen kopen voor 27.517 
schoolkinderen, bejaarden, zwangere vrouwen en zogende 
moeders, peuters en kleuters, gehandicapten en wezen in 52 
dorpen in Yatenga en 1 school in Loroum. 

Regering van het volk 
De actie heeft de mensen weer kracht gegeven om door te gaan. 
Niet alleen de plattelandsbevolking, die onder de enorme 
armoede gebukt gaat, maar ook aan de medewerkers van onze 
partner DSF. Half juli waren zij de wanhoop nabij. Tien jaar van 
moeizame vooruitgang dreigden door de voedselcrisis verloren te 
gaan. Maar deze actie heeft DSF weer vertrouwen gegeven om 
door te gaan op de lange en moeizame weg van ontwikkeling en 
armoedebestrijding. Een deel van het voedsel is tijdens een grote 
ceremonie in het dorp Tangaye aan de dorpscomités van de DSF 
dorpen overhandigd. De voorzitter van de dorpscomités riep DSF 
zelfs uit tot regering van het volk!  

Dubbel gevoel 
Zo’n actie geeft wel een heel dubbel gevoel. 
Aan de ene kant zijn we natuurlijk ontzettend 
blij dat we de mensen op deze manier hebben 
kunnen helpen. Aan de andere kant is het 
ontzettend triest dat het zo ver gekomen is. In 
november 2004 kon men dit al zien aankomen. 
De overheid van Burkina heeft wel 
gesubsidieerd voedsel beschikbaar gesteld dat 
voor een sociale prijs op de markt te koop was. 
Maar dit voedsel was onbereikbaar voor de 
mensen waarmee wij werken: de 
boerenfamilies op het platteland die leven van 
de opbrengst van hun eigen oogst. Geen oogst 
betekent geen eten, maar ook geen geld om 
elders voedsel te kopen, zelfs niet voor een 

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 
Faso, 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: tel. 072 
5052680 (’s avonds) of per e-mail: yvonnezomerdijk@quicknet.nl 
website: www.stichtingwol.com  

Overdrachtceremonie in Tangaye 

Schoolkinderen krijgen een portie graan. 
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gesubsidieerde prijs.  
Het ziet er naar uit dat we volgend jaar weer gedeeltelijk 
met dezelfde problemen komen te zitten. Het regenseizoen 
begon dit jaar hoopgevend en in de meeste delen van het 
land heeft men een goede oogst. Er zijn echter plaatsen 
waar het nauwelijks geregend heeft en een van die 
plaatsen is het departement Tangaye, het departement 
waar de meeste dorpen liggen waar DSF, ICCO en WOL 
de projecten uitvoeren. Plaatselijks is er slechts 200 mm 
regen gevallen. De families die hierdoor getroffen zijn 
zullen ook het komende jaar niet voldoende voedsel 
hebben om zichzelf te voeden en hebben dus ook weer 
niets kunnen verdienen. 
Meer foto’s van de distributie en informatie over de 
voedselactie is te vinden op onze website. Het eindverslag 
van de voedselactie kan bij de WOL opgevraagd worden. 

ACHTERGROND:    WAT IS HONGER? 
We lezen geregeld in de krant over hongersnoden of worden geconfronteerd met lugubere beelden van ondervoede 

kinderen in Afrika. Wat is nu eigenlijk de betekenis van honger en wanneer spreekt men van een echte hongersnood? 
Van een falend regenseizoen tot hongersnood 

Een hongersnood kent meestal een opbouw van enkele 
jaren waarin de bevolking geleidelijk aan steeds 
minder voedsel heeft. Dat gebrek aan voedsel heeft 
altijd meerdere oorzaken, die nauw samenhangen. 
Belangrijke factoren zijn uiteraard klimatologisch van 
aard zoals droogtes of overstromingen, maar ook de 
mens kan een belangrijk aandeel hebben in het 
ontstaan van een hongersnood, zoals bij een 
(burger)oorlog of uitputting van vruchtbare grond. 
Men onderscheidt drie stadia waar het gaat om 
voedselschaarste: 
1. Verslechterde voedselvoorziening 
In dit stadium worden mensen met een dreigend tekort 
aan voedsel geconfronteerd. Een regenseizoen dat te 
laat van start gaat en te vroeg op houdt, heeft grote 
gevolgen voor de oogst. Aanhoudende economische 
malaise of politieke factoren spelen ook vaak een rol. 
Het land wordt intensiever bewerkt om toch nog een 
redelijke oogst te krijgen of de veestapel wordt 
uitgebreid met meer dieren. Veehouders gaan verder 
van huis op zoek naar weidegebieden om hun vee te 
voeden. Op allerlei manieren wordt geprobeerd meer 
inkomen te verkrijgen, omdat een deel van het voedsel 
gekocht moet worden op de markt. Het vee dat niet 
direct noodzakelijk is voor de voedselvoorziening 

wordt verkocht. Vaak moeten families hun kostbaarheden 
verkopen. De mensen beperken hun dagelijkse rantsoenen, 
om zo voedsel uit te sparen. Ook geven ze minder uit aan 
gezondheidszorg en de aankoop van water. Binnen de dorpen 
komt het gemeenschapsgevoel onder druk te staan en neemt 
de sociale solidariteit af. Voedsel wordt minder snel gedeeld 
met andere mensen binnen de gemeenschap. 
2. Voedselcrisis 
In dit stadium zijn alle reserves uitgeput en alle 
mogelijkheden om aan extra inkomsten te komen zijn 
uitgeprobeerd. Mensen zijn gedwongen essentiële zaken voor 
hun levensonderhoud te verkopen, zoals land, werktuigen en 
het laatste vee. Ook hebben ze vaak geen andere keus meer 
dan hun zaaigoed voor het volgende seizoen op te eten. De 
bevolking moet nog drastischer bezuinigen op zaken als 
gezondheidszorg en water. Het geschoolde deel van de 
bevolking (dokters, verpleegkundigen, leerkrachten enz.) 
trekt weg. De mate van ondervoeding stijgt. Als gevolg van 
de ondervoeding verslechtert de gezondheidstoestand en 
neemt de kans op infecties toe. Ook de sociale gevolgen 
worden ernstiger: de gemeenschap valt door een 
voedselcrisis nog verder uiteen. De mannen keren niet terug 
van de seizoensmigratie of nemen dienst in het leger. De 
mensen zijn minder geneigd elkaar te helpen en de zwakke 
leden van de bevolking (ouderen, kinderen, wezen, 
gehandicapten en bedelaars) vallen steeds meer uit de boot. 
3. Hongersnood 
Het laatste stadium is hongersnood. In bijna alle gevallen 
heeft dat te maken met oorlog of conflicten. Kenmerkend is 
een totale verarming. Mensen zijn gedwongen hun huis en 
haard te verlaten om voedsel te zoeken. De sociale structuur 
stort in. Er is sprake van een extreem hoge sterfte en ernstige 
ondervoeding in alle leeftijdsgroepen. Mensen zijn om te 
overleven volkomen afhankelijk van voedselhulp en zijn 
extreem kwetsbaar. Daarom wordt bij een hongersnood niet 
alleen voedselhulp geboden, maar ook medische zorg, 
onderdak (tenten) en zorg voor de hygiëne. 
(Bron: www.artsenzondergrenzen.nl)

Verhaal van de voedselcrisis in 
Burkina Faso op TV! 

Woensdag 28 december om 20.30 uur op Ned 3 

Het verhaal ‘Niet alleen hongersnood in Niger’ 
deed mee aan de verkiezing van vergeten verhalen 
op de website van de nieuwe omroep LLink. Dankzij 
massale stemming hebben we in 3 dagen een 
finaleplaats bemachtigd en komen dus op tv! 
Stemmers bedankt! Kijk regelmatig op onze website 
om meer te weten over het programma. 
Kijk ook op www.LLink.nl bij: Programma’s / Het 
vergeten verhaal van / In de finale / Niet alleen 
hongersnood in Niger.

Het distributieteam van DSF in shirts van de Kiwanis
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Project Onderwijs en Voedselzekerheid uitgegroeid tot PAAPE 
Het project 
‘Onderwijs en 
Voedselzekerheid’ 

waarmee WOL en 
DSF in november 
2003 zijn begonnen 
is uitgegroeid tot 
een volwaardig 
ontwikkelingsprogr
amma en heeft in 

Burkina de naam gekregen ‘Programme Agriculture- 
Alphabétisation-Petite Enfance’ (Landbouw, alfabetise-
ring en (zorg voor) kleine kinderen), afgekort tot PAAPE. 
Door middel van alfabetisering gaan de volwassenen in de 
dorpsgemeenschappen zien wat het belang is van 
onderwijs voor de bestrijding van armoede en de 
ontwikkeling van hun land. Zij ondervinden dit direct 
doordat tijdens de alfabetisering onderwerpen aan bod 
komen die voor hen belangrijk zijn: modernisering van de 
landbouw, vergroten van de voedselproductie, waarde van 
geld en goederen, gezondheidszorg, hygiëne en 
kinderverzorging. Bij een aantal  alfabetiseringscentra 
zijn crèches, zodat ook moeders met kleine kinderen naar 
de cursus kunnen. Met ‘modern’ landbouwgereedschap 
gaan de ouders de nieuwe 
landbouwmethoden uitproberen op de 
gezamenlijke akker van de dorpsschool. 
Ook kunnen zij het landbouwmateriaal 
lenen voor gebruik op de eigen akker in 
ruil voor een deel van de oogst. Deze 

opbrengst wordt, samen met de oogst van de schoolakker 
gebruikt om de schoolkantines en crèches van voedsel te 
voorzien. Kleine kinderen en schoolkinderen krijgen zo 
dagelijks een voedzame maaltijd. 
In het cursusjaar 2004-2005 heeft de WOL voor een 
bedrag van € 8.000,- bijgdragen aan de alfabetiserings-
cursussen. Overige financiering kwam van het nationale 
fonds voor de alfabetisering in Burkina (FONAENF) en 
uit eigen bijdragen van DSF. In totaal heeft DSF 59 
cursussen van verschillend niveau verzorgd in 24 dorpen. 
Hieraan hebben 1572 cursisten deelgenomen. Opvallend 
is dat 75% van de cursisten vrouwen zijn. Ook opvallend 
is dat het aantal cursisten dat met succes een cursus 
afrondt in alfabetiseringscentra met een crèche ruim 93% 
is tegen 67% in centra zonder crèche! We gaan daarom 
door met het opzetten van crèches bij 
alfabetiseringscentra. In het cursusjaar 2004-2005 hebben 
we het aantal crèches uit kunnen breiden van 3 naar 5. In 
2005-2006 zullen er nog eens 5 crèches bijkomen. Voor 
de financiering hiervan heeft de WOL een bijdrage 
ontvangen uit een aantal particuliere fondsen en van de 
Kiwanis uit West Friesland. De kosten voor dit 
programma onderdeel zijn geraamd op 14.000 Euro. De 
WOL heeft nog 1.500 Euro nodig voor dit project. 

23 scholieren ontvangen een onderwijsbeurs 
Het scholierenadoptieproject is weer uitgebreid met 5 nieuwe scholieren: 4 
meisjes en 1 jongen. In totaal ontvangen 11 meisjes en 12 jongens een beurs 
om voortgezet onderwijs te kunnen volgen. Voor de 5 nieuwe scholieren 
zoeken we weer een adoptieouder: Wie wil een scholier voor 350 euro per 
jaar sponsoren? Meld u aan via onze website of via het e-mailadres of 
telefoonnummer op de eerste pagina van deze Nieuwsbrief. De 

adoptieouders ontvangen jaarlijks een foto en brief van het kind en een verslag van de voortgang van het project. 

DSF NIEUWS 
DSF groeit uit tot een invloedrijke organisatie voor 
verbetering van het onderwijs in Burkina Faso. Zij 
vertegenwoordigen de hele regio Noord van Burkina Faso 
(4 provincies) op het gebied van onderwijs en voeren 
overleg met nationale en internationale partners. In mei 
2005 is DSF toegetreden tot de nationale 
adviescommissie voor de basiseducatie (CCEB) en in juni 
tot die van de alfabetisering (FONAENF). 
Financieringspartners van DSF zijn, naast de WOL, 
ICCO, Stichting Kinderpostzegels en Wereld 
voedselprogramma. Ook kleine particuliere organisaties 
in Nederland weten DSF te vinden als ze een betrouwbare 
partner in Burkina nodig hebben. Zo heeft Stichting Faso 
uit Zegveld in samenwerking met DSF een school 
gebouwd in de provincie Boulkiemdé. Ook Stichting 
Naaba Yambaga uit Amsterdam heeft DSF benaderd om 

hen te helpen met het 
bouwen van een school 
in het dorp Ouomsom 
in Yatenga. 
DSF heeft zich de 
afgelopen jaren ingezet 
om alle kinderen op 
school te krijgen en 
hun ouders te alfabetiseren. Hierin zijn ze zeer succesvol. 
Inmiddels gaat 55% van de kinderen in Yatenga naar 
school en 35% van de volwassenen zijn gealfabetiseerd. 
Een logische stap is het verbeteren van het voortgezet 
onderwijs. In oktober zal de heer Van Veen van ICCO 
een bezoek brengen aan Yatenga en o.a. de 
mogelijkheden bespreken voor het opzetten van een 
school voor beroepsonderwijs in de provincie. 

Schapenproject 
Het schapenproject is nog steeds een succevolle manier om kinderen op 
school te houden en de economische positie van hun ouders te verbeteren. 
U kunt voor € 50,- een schaap sponseren (via bankrek. 96.97.79.267 o.v.v. 
‘Schapenproject’). Het schaap wordt verzorgd door een familie met een 
schoolgaand kind. Met de opbrengst van de schapenhouderij kunnen de 
ouders schoolmateriaal voor het kind kopen. Zij krijgen het schaap in 
bruikleen en worden pas eigenaar als het kind de basisschool heeft 
afgemaakt. 

De school van Stichting Faso
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Afrikaproject in Limmen 
In samenwerking met de Werkgroep Kerk en Samenleving is in het 
voorjaar een Afrikaproject georganiseerd voor de Limmer basisscholen en 
vrouwenorganisaties. Het thema was “Onderwijs voor Ontwikkeling”. In 
de Corneliuskerk was een spel uitgezet over het onderwijs in Burkina 
Faso. Als inleiding kregen de kinderen een film te zien over het 
schoolleven van hun leeftijdgenootjes in Burkina Faso. In groepjes 
doorliepen de deelnemers de basisschool in Burkina Faso. En dat was niet 
gemakkelijk! Vooral de meisjes kwamen heel veel hindernissen tegen. 
Het kon zelfs gebeuren dat ze van school af moesten om mee te helpen in 
het huishouden. Voor hen was er dan geen diploma. Een groepje dames 
werd aan het einde van het spel uitgehuwelijkt en ze moesten van school 
af. Gelukkig waren deze dames geëmancipeerd genoeg om dit niet te 
pikken. ‘Je denkt toch niet dat ik voor niks zo ver ben gekomen, ik ga 
mijn diploma halen’, merkte een van de dames verontwaardigd op. Laten 
we hopen dat meiden in Burkina dit ook durven zeggen! 
Het project werd afgesloten met een gezinsviering in de Corneliuskerk. 
Als speciale gast was de West Afrikaanse danser Lamin Touray aanwezig 
met zijn begeleidende percussionist. In no-time stond iedereen op zijn 
Afrikaans te swingen onder de opzwepende stem en muziek van Lamin en 
de drummer. Kortom, alles bij elkaar was het een zeer geslaagd project en 
zeker voor herhaling vatbaar! 

Reis naar Burkina Faso 
Er zijn plannen om in december 2006 weer naar Burkina 
te gaan. Voor mensen die ons regelmatig steunen is er een 
mogelijkheid om, op eigen kosten, mee te gaan. Heeft u 
hier belangstelling voor, neem dan voor 1 januari 2006 
contact met ons op. 

Met dank aan iedereen die de WOL en DSF steunt in 
de strijd tegen armoede en onwetendheid: 
− Donateurs en vrijwilligers 
− Stichting Katholieke Jongerenbelangen 
− Stichting Zonnige Jeugd 
− Paul Tensen Stichting 
− Kiwanis West Friesland 
− Vredeburgerij en LOV 
− Kerken in Limmen 
− Basisscholen Sint Maarten, Pax Christi en Uilenburcht 
− Annie Manders, EOF/Ghana 

Medewerkers gezocht! 
Het gaat goed met de projecten in Burkina Faso, ondanks 
de vaak moeilijke omstandigheden waaronder gewerkt 
moet worden. Door de uitstekende samenwerking met 
DSF en de steun van vele donateurs en andere hulp 
hebben we hoopvolle resultaten kunnen boeken. We 
willen dat graag voortzetten, maar dit kunnen we niet 
zonder steun uit Nederland. Niet alleen in de vorm van 
een donatie, maar ook door daadwerkelijk mee te helpen 
aan de ontwikkeling van een van de armste landen in de 
wereld. De WOL is daarom dringend op zoek naar 
medewerkers. De vergaderingen van de WOL vinden een 
keer per maand plaats. We bespreken dan de voortgang 
van de projecten in Burkina of beoordelen of een nieuw 
voorgesteld project in aanmerking komt voor steun. Als 
een project wordt ondersteund kijken we hoe we er hier in 
Nederland voorlichting over kunnen geven en hoe 
fondsen geworven kunnen worden. We hebben mensen 
nodig die hierover mee willen denken, mensen die 
misschien wel heel nieuwe, frisse ideeën hebben. Ook 
zoeken we mensen die incidenteel willen helpen bij een 
activiteit. Dus als u nog een paar uurtjes over hebt: meld u 
aan! Meer informatie over de verschillenden functies en 
taken vindt u op onze website. 

Jaarcijfers 2004 
Baten uit eigen fondsenwerving 

algemene donaties 17.110  
donaties fonds onderwijsbeurzen 6.600  

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 23.710
Kosten eigen fondsenwerving  

fondsenwervingskosten 421-  
algemene bankkosten NL 242-  
uitvoeringskosten eigen organisatie 1.102-  

Totaal kosten eigen fondsenwerving 1.765-
Resultaat verkoop artikelen 866
Totaal resultaat eigen fondswerving 22.811
Overige inkomsten  

Subsidie NCDO 13.600  
Subsidie gemeente 976  
Sponsoring bestuurskosten 208  
Rente 349  

Totaal overige inkomsten 15.133 
Beschikbaar voor de doelstelling  37.944 
Besteding aan de doelstelling:  

voorlichting NL 787  
project onderwijs en voedselzekerheid 24.070  
onderwijsbeurzen 6.051  
diverse kleine projecten 4.853  

Totaal besteed aan doelstelling  35.761 
Stand 1-1-2004   

Saldo project onderw. en voedselzekerh. 5.528  
Saldo fonds onderwijsbeurzen 2.419  
Saldo overige projecten 5.376  

Totaal saldo 1-1-04  13.324 
Stand 31-12-2004   

Saldo fonds onderwijsbeurzen 2.968  
Saldo overige projecten 12.539  

Totaal saldo 31-12-04  15.507 
Bovenstaand een overzicht van de inkomsten en uitgaven in 2004 
volgens het stramien van het CBF. De berekening ziet er daarom iets 
anders uit dan in het jaarverslag, 


