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CRÈCHES BIJ ALFABETISERINGSCENTRA OOK DIT JAAR WEER EEN SUCCES! 
Het project van de crèches bij alfabetiseringscentra is weer voort-
gezet en uitgebreid. De bedoeling van het project is dat vooral 
moeders met jonge kinderen deel kunnen nemen aan de alfabetise-
ringscursussen. De moeders leren niet alleen lezen, schrijven en 
rekenen maar krijgen ook voorlichting over kinderverzorging en 
opvoeding. Dit helpt om de kindersterfte terug te dringen, het wel-
zijn en de gezondheidssituatie van de kinderen te verbeteren en om 
de kinderen beter voor te bereiden op het basisonderwijs. 
In het schooljaar 2005-2006 hebben we tijdens 20 cursussen in 13 
dorpen kunnen zorgen dat er een crèche was geopend. In totaal zijn 
311 kinderen tijdens de cursus van hun moeder opgevangen. 
De crèches zijn ingericht in een leegstaand gebouwtje of een zelf-
gemaakte hut van leem en er is een beschutting gemaakt met om-
heining. Er is een kookplaats ingericht waar dagelijks een voedza-
me maaltijd voor de kinderen wordt klaargemaakt. Voor de inrich-
ting zijn matten en krukjes gekocht en voor de bereiding van de 
maaltijden kookpannen, bestek en serviesgoed. Ook is er speelgoed 
aangeschaft. 
De kinderen worden opgevangen door lokale leidsters die een trai-
ning kinderverzorging, hygiëne en kindervoeding hebben gehad. 
Deze leidsters worden begeleid door een hoofdleidster. Om de 
bezoeken aan de crèches in de verspreid liggende dorpen mogelijk 
te maken is voor haar een brommer aangeschaft. Wekelijks hield 
zij met de moeders een gesprek over kinderverzorging, opvoeding, 
hygiëne en gezondheidszorg. 
Alle kinderen zijn door een verpleegkundige onderzocht. De moe-
ders hebben een boekje ontvangen waarin de medische gegevens 
worden bijgehouden. Bijna alle kinderen waren ondervoed. Bij 6 
kinderen werden ziektes geconstateerd, o.a. meningitis / hersen-
vliesontsteking, een epidemie die in Burkina jaarlijks terugkomt en veel slachtoffers maakt. De zieke kinderen zijn 
doorverwezen naar de regionale klinieken en hebben medische behandeling gehad. Om de epidemie tegen te gaan, de 
hygiëne te bevorderen en de weerstand van de kinderen te vergroten hebben alle moeders aan het einde van de cursus-
zeep en verrijkte kindervoeding ontvangen. 

Dagelijks een gezonde maaltijd in de crèche 

 
Alle kinderen worden medisch onderzocht

De Nieuwsbrief uit Yatenga is een uitgave van de Stichting 
WOL om donateurs en belangstellenden op de hoogte te hou-
den 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 bestrijdingsprogram-
ma’s van Burkina Faso, de Europese Unie, de Verenigde 
Naties en het wereldvoedselprogramma. DSF heeft als op-
dracht ‘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 in-
formatie: tel. 072 5052680 (’s avonds) of per e-mail: 
yvonnezomerdijk@quicknet.nl website: www.stichtingwol.com  

Een oude wens gaat in vervulling: 

Beroepsonderwijs in 
Yatenga 

Eindelijk is het zover. De eerste fase voor de bouw 
van een centrum voor de ontwikkeling van be-
roepsonderwijs in Yatenga is gestart. 
Bijna drie jaar geleden, tijdens een bezoek van een 
delegatie van de WOL aan Burkina Faso, liet Salif 
Sodré, coördinator van DSF, aan de Nederlandse 
gasten een braak liggend stuk land zien. Deze 
grond had DSF gekregen van het gemeentebestuur 
van Ouahigouya om een onderwijscentrum op te 
bouwen. Nu, 3 jaar later, is het eindelijk zover dat 
er begonnen kan worden. 

Lees verder op pagina 3 
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ACHTERGROND: DE RELATIE TUSSEN ONDERWIJS EN ARMOEDEBESTRIJDING 
Onderwijs wordt gezien als de sleutel tot duurzame armoedebestrijding.  Maar hoe helpt onderwijs nu bij de bestrijding 

van armoede en welke knelpunten kom je daarbij tegen? 
 
Armoede gaat over mensen, over wat ze zijn en niet enkel 
over wat ze niet hebben. Armoede is zeer dikwijls niet te 
wijten aan gebrek aan middelen maar aan het onvermogen 
om de bestaande middelen te identificeren, toegang te 
creëren en ze nuttig en doordacht te gebruiken. Onderwijs 
en vorming zorgen er voor dat jongeren en volwassenen 
kennis en vaardigheden verwerven om de beschikbare 
middelen te zien, te bereiken en te gebruiken en ze in te 
zetten om een inkomen te verwerven. Onderwijs en vor-
ming zijn daarom van essentieel belang in de strijd tegen 
armoede. Veel arme mensen zijn echter in een vicieuze 
cirkel geraakt. De barrières die ze moeten overwinnen om 
zich te scholen en hun kinderen naar school te sturen, 
bemoeilijken de toegang tot het onderwijs en hun succes-
kansen op school. 
Scholen bouwen en onderwijzers opleiden is geen garan-
tie dat ook de armste kinderen hiervan kunnen profiteren. 
De slechte sociaal economische situatie van arme families 
maakt dat de ouders de kinderen moeten laten werken, 
hetzij in dienstverband, hetzij in de overlevingslandbouw, 
hetzij thuis om huishoudelijk werk te doen terwijl de 
ouders gaan werken. 
Ook als kinderen uit arme families wel naar school kun-
nen haken velen al snel weer af. Reeds bij aanvang van 
het eerste jaar lagere school staan kinderen uit arme soci-
aal-economische milieus sterk ten achter op hun leeftijd-
genoten uit welgestelde milieus. Dat heeft te maken met 
voeding, gezondheid, het al dan niet geletterd zijn van de 
ouders, de aanwezigheid van boeken, tijdschriften en 
kranten, enz. De eerste levensjaren zijn van doorslagge-
vend belang voor de intellectuele vorming van het kind. 
Tekort aan vitaminen en mineralen of aan voldoende 
voeding kan een blijvende invloed hebben op de intellec-
tuele en fysieke ontwikkeling van kinderen. Veel jonge 
kinderen uit arme milieus zijn ondervoed waardoor ze van 
het begin af aan een ongunstige start hebben op de lagere 
school. Door hun slechte gezondheid zijn ze vaker ziek en 
verzuimen ze ook meer, waardoor de achterstand nog 
meer oploopt. De schooluitval onder kinderen uit arme 
sociaal economische milieus is dan ook enorm. 
Alfabetisering van moeders heeft een positief effect op 
het welzijn en de gezondheidssituatie van jonge kinderen 
en op hun latere schoolprestaties. Tijdens de scholing 
ontvangen moeders elementaire kennis over kinderver-
zorging, opvoeding, hygiëne en gezondheidszorg. Gealfa-
betiseerde moeders kunnen hun kinderen stimuleren en 

begeleiden bij hun schoolwerk. Ook voorschoolse educa-
tie in de vorm van crèches en kleuteronderwijs hebben 
een positief effect op de ontwikkeling van het jonge kind. 
In de voorschoolse opvang kunnen kinderen medisch 
gevolgd worden, vaccinaties krijgen en voedingssupple-
menten, vitaminen en mineralen. Verder kunnen ze door 
middel van educatieve spelletjes gedurende een paar uur 
per dag voorbereid worden om daarna met meer kansen 
op succes naar de lagere school te gaan. Jammer genoeg 
wordt kinderopvang en kleuteronderwijs door vele rege-
ringen nog niet als prioriteit gezien, vooral wanneer zij 
kampen met een gebrek aan middelen voor het lager, 
middelbaar en hoger onderwijs. 
Naast de problematiek van de toegang tot het onderwijs 
en de onderwijsachterstand onder de sociaal economisch 
zwakkeren is er de vaststelling dat het lager onderwijs 
niet ontwikkeld kan worden en dat de economie niet kan 
groeien als er niet voldoende leerlingen zijn in het voort-
gezet en hoger onderwijs. Scholen kunnen slechts functi-
oneren als er voldoende en goed gekwalificeerde leer-
krachten zijn. Hooggeschoolde kaders, zowel in privé-
ondernemingen als in openbare besturen, zijn onmisbaar 
voor de economische groei van elk land. Aan louter 
hooggeschoolde kaders heb je echter niets als er geen 
geschoolde arbeiders en middenstanders zijn om de eco-
nomie te laten draaien. Vorming van leerkrachten en 
kaders gebeurt doorgaans in het hoger onderwijs, en om 
goede studenten in het hoger onderwijs te hebben, is ook 
een behoorlijk secundair onderwijs onmisbaar. Maar als 
veel kinderen niet naar de basisschool gaan, de basis-
school voortijdig verlaten of onvoldoende toegang hebben 
tot een passende vorm van voortgezet onderwijs, kan niet 
worden voldaan aan de behoefte aan geschoold personeel. 
De economie stagneert en er zijn voor overheden onvol-
doende middelen om het onderwijs te bekostigen. De 
vicieuze cirkel van het instandhouden van armoede betreft 
dus niet allen individuen, maar ook overheden van arme 
landen zitten hier in gevangen.  
Het fenomeen armoede is echter niet beperkt tot loutere 
inkomensarmoede. De armen voelen zich ook maatschap-
pelijk en psychologisch uitgesloten van de besluitvorming 
en hebben het gevoel dat zij niet meetellen. Vandaar dat 
bij ontwikkeling tegenwoordig de nadruk wordt gelegd op 
participatie en machtsverwerving (“empowerment”). 
Onderwijs is natuurlijk één van de meest cruciale hefbo-
men om mondigheid en participatie te versterken en om 

die dimensie van de armoedeproblematiek 
aan te pakken. 
Onderwijs is dus de sleutel tot duurzame 
armoedebestrijding. Maar de ontwikkeling 
van de onderwijssector moet wel even-
wichtig gebeuren, d.w.z. dat scholen op 
verschillende niveaus mensen moeten 
vormen waarvan de kwalificaties overeen-
stemmen met de vraag op de arbeidsmarkt, 
èn dat er voldoende geld beschikbaar is om 
het onderwijs te bekostigen 
Bron: www.unesco.org , www.unicef.org 
www.maakhetwaar.nl 

Schapenproject: al 1379 gesponsorde schapen 
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. 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. 
Wilt u dit project steunen, maak dan € 50,- over op bankrek. 
96.97.79.267 (niet via de acceptgirokaart) o.v.v. ‘Schapenproject’. U 
ontvangt een foto van het kind en het schaap 
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Vervolg van pagina 1: BEROEPSONDERWIJS IN YATENGA 

DSF voert al ruim 10 jaar succesvol projecten en programma’s uit om het onderwijs in de 
regio Noord van Burkina Faso te bevorderen. De projecten en programma’s hebben geleid tot een grote 
toename van het aantal schoolgaande kinderen. Maar na de basisschool houdt het onderwijs voor de meeste kinderen 
op, zeker voor de dorpskinderen en zeker voor de kinderen die niet in staat zijn het basisschooldiploma te behalen. Er is 
te weinig onderwijs dat aansluit bij de behoeften van het platteland. De streek kan echter zonder gerichte beroepsoplei-
dingen niet tot bloei komen. De motivatie om kinderen naar het basisonderwijs te sturen zakt af als men niets met de 
schoolse vaardigheden kan doen. DSF wil daarom een experimentele school annex kenniscentrum opzetten om be-
roepsonderwijs in de regio te ontwikkelen dat aansluit bij de behoeften van de dorpsgemeenschappen en voorkomt dat 
jongeren weer vervallen tot analfabetisme wanneer zij hun schoolse vaardigheden niet kunnen inzetten om een inkomen 
te verwerven. Ook jongeren die nog geen basisschooldiploma hebben kunnen dat alsnog behalen in het centrum. 

Het project 
Drie jaar geleden 
kreeg DSF van de 
gemeente Ouahi-
gouya een terrein 
van 23.833 m2. Met 
ICCO en EDU-
KANS, twee pro-
fessionele ontwik-
kelingsorganisaties, zijn onderhandelingen gestart om het 
centrum te kunnen bouwen. Maar de onderhandelingen 
lopen erg langzaam en ondertussen is DSF bang het ter-
rein weer kwijt te raken als in 2006 niet met de bouw 
wordt begonnen. DSF heeft aan de WOL gevraagd om 
alvast te beginnen met een deel van het project om zeker 
te zijn dat het terrein voor het onderwijscentrum behou-
den blijft. Dit onderdeel bestaat uit een school met 6 theo-
rielokalen waar jongeren zonder basisschooldiploma een 
tweede kans krijgen om alsnog hun diploma te behalen en 
tevens getraind worden in betere landbouw- en veeteelt-
methoden en andere ontwikkelingsactiviteiten voor de 
dorpsgemeenschap. Ook dorpskinderen die de colleges in 
de stad bezoeken kunnen op deze school extra lessen 
Frans en studiebegeleiding krijgen. In de avonden en 
tijdens vakanties zullen de lokalen gebruikt worden voor 
bijscholing van leraren en vormingsleiders. 

De kosten 
Voor de WOL wordt 
dit een heel groot 
project. De totale 
projectkosten voor 
de bouw en inrich-
ting komen op 
116.500 Euro. Ruim 
de helft van dit be-

drag, 58.500 Euro, is gefinancierd door Impulsis, een 
onderdeel van ICCO om kleine organisaties zoals de 
WOL te steunen. Dit bedrag heeft de WOL al ontvangen 
en samen met 14.000 Euro die we al voor dit project be-
schikbaar hebben naar Burkina overgemaakt. De voorbe-
reidingen zijn in volle gang en voor het einde van 2006 
kan met de bouw begonnen worden. 

Help mee! 
De overige 44.000 Euro hopen we in de loop van het jaar 
bij elkaar te krijgen. De WOL doet daarom een beroep op 
u allen, particulieren, scholen en organisaties of vereni-
gingen, om mee te helpen dit project te realiseren. Met uw 
hulp hebben we al veel goede resultaten behaald en dit 
project is een logische stap in de verdere bestrijding van 
de armoede in Burkina Faso! 
Het projectplan is te downloaden via de website 

 

SCHOLIEREN ADOPTIE PROJECT: DE EERSTE SUCCESVOLLE AFGESTUDEERDE SCHOLIEREN! 

Het afgelopen schooljaar namen 23 jongeren deel aan het project. Met financiële steun van adoptieouders in Nederland 
kunnen zij voortgezet onderwijs volgen. Het project loopt sinds 2002 en inmiddels hebben 2 jongeren hun opleiding 
voltooid aan een landbouwschool. Zij hebben een startkapitaaltje meegekregen, zich gevestigd als professionele vee-
houders en ze ontwikkelen zich veelbelovend. DSF is ontzettend trots op deze twee jongeren. Zij zijn als een van de 
eersten een winstgevende activiteit in hun dorp begonnen en, hoe eenvoudig ook, zij beschikken over middelen en vaar-
digheden om economische ontwikkeling op gang te brengen. In “Le Partage”, het tijdschrift dat DSF uitgeeft voor haar 
leden en partners, staat van beide jongens een foto met onderstaande tekst: 

“Na drie jaar scholing op het opleidingscentrum voor landbouw en ambachten in Tangaye, hebben twee door DSF 
ondersteunde leerlingen een financiële bijdrage ontvangen om zich als ondernemer te kunnen vestigen. Zij hebben bei-
den een veelbelovende schapenfokkerij opgezet. De eerste twee geslaagde deelnemers van het adoptieproject, Tasséré 
Ouédraogo en Adama Sodré, hebben dit te danken aan hun adoptieouders in Nederland. DSF is de adoptieouders hier 

zeer dankbaar voor.” 
Het komende schooljaar wordt het project 
uitgebreid naar 28 jongeren. Voor 5 van hen 
zoeken we nog een adoptieouder. Wie wil 
voor € 350,- per jaar een scholier sponsoren? 
Meldt u aan via onze website of via het e-
mailadres of telefoonnummer op de eerste 
pagina van deze Nieuwsbrief. De adoptieou-
ders ontvangen jaarlijks een foto en een 
brief van het kind en een verslag van de 
voortgang van het project. 

 
Bouwtekening van de voorkant van de nieuw te bouwen school 

 
Tasséré Ouédraogo 

Adama Sodré 
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DSF NIEUWS: SALIF SODRÉ WEIGERT BURGEMEESTER TE WORDEN. 
Dat DSF het goed doet, daar waren we al wel van over-
tuigd. Maar dit werd in april nog eens extra bevestigd 
tijdens de lokale verkiezingen voor gemeenteraadsleden. 
Vorig jaar, tijdens de voedselcrisis, werd DSF al infor-
meel uitgeroepen tot regering van het volk. Voor april 
2006 stonden formele verkiezingen gepland. In ieder 
departement konden kandidaten zich verkiesbaar stellen. 
Onder grote druk van alle dorpshoofden van het departe-
ment Tangaye, waar de meeste bij DSF aangesloten dor-
pen liggen, heeft onze coördinator Salif Sodré zich ver-
kiesbaar gesteld voor een zetel in de gemeenteraad. DSF 
en WOL zagen hierin een kans de ontwikkelingsproble-
matiek ook op politiek niveau aan te pakken. 

De uitslag was overweldigend. De partij waartoe Sodré 
behoort, had met grote meerderheid gewonnen en Sodré 
zelf had de meeste voorkeurstemmen gekregen. Uit zijn 
partij moest ook een burgemeester gekozen worden. Tot 
onze grote schrik was er maar een kandidaat acceptabel 
voor de bevolking en autoriteiten. Het heeft heel wat 
overredingskracht gekost om hen ervan te overtuigen dat, 
in het belang van de onpartijdigheid van DSF en de ont-
wikkeling van het gebied, Sodré geen burgemeester kon 
worden. De weigering van Sodré om het burgemeester-
schap te aanvaarden was een enorme schok voor de be-
volking en heeft zelfs de landelijke pers gehaald.  

AFRIKAPROJECT LIMMEN 
In mei heeft de jaarlijkse activiteit met de Limmer basisscholen en de Cor-
neliuskerk plaatsgevonden. De kerk was omgetoverd tot een stukje Afrika. 
Dia’s lieten zien hoe de kinderen in Burkina naar school gaan, wonen, wer-
ken, eten, spelen en feestvieren. In zeven verschillende workshops konden 
de Limmer kinderen daarna zelf een stukje van het leven in Burkina ervaren. 
Ze konden maskers maken, Afrikaanse wandkleden schilderen, een hut 
bouwen, Afrikaanse spelletjes spelen, een Afrikaans gerecht klaar maken, 
muziek maken en dansen. Foto’s van dit project zijn te zien op de website 
van de WOL. 

JAARCIJFERS 2005 
Baten uit eigen fondsenwerving    Besteding aan doelstelling BF  
Donaties Adoptieproject 6.110,00   Overboekingen naar BF   
Donaties Schapenproject 1.355,00   Ondersteuning DSF 900,00  
Donaties Beroepsonderwijs 830,00   Project Crèches/alfabetisering 22.850,00  
Donaties Scholen voor Scholen 1.400,00   Schapenproject 1.150,00  
Donaties opleiding DSF 485,00   Scholieren Adoptie Project 10.500,00  
Donaties Crèches 10.960,00   Scholen voor Scholen 1.900,00  
Donaties Voedselcrisis 18.106,01   Voedselcrisis 62.100,00  
Donaties Algemeen 10.738,34   Totaal overboekingen naar BF 99.400,00  
Totaal baten fondsenwerving  49.984,35 Bankkosten transacties buitenland 298,20  
Kosten eigen fondsenwerving   Uitgaven NL t.b.v. projecten BF 109,28  
Fondsenwervingskosten 1081,41   A. Besteed aan doelstelling BF 99.807,48 
Bankk. binnenlandse transacties 290,50     
Totaal kosten fondswerving  1.371,91 Besteding aan doelstelling NL    
Resultaat verkoop en verhuur  644,65 Algemene voorlichtingskosten 812,84  
A. Totaal resultaat fondsenwerving 49.257,09 Voorlichtingsproject NL 2.253,48   
Subsidies:    Deskundigheidsbevordering 177,60   
Subsidie crèches/alfabetisering 1.400,00   B. Besteed aan doelstelling NL 3.243,92 
Subsidie voedselcrisis 40.000,00     
Subsidie voorlichtingsproject 2.743,00   A + B: Totaal besteed aan doelstelling  103.051,40 
Totaal subsidies  44.143,00   
Overige baten:  962,90   
B. Totaal overige inkomsten 45.105,90 Saldo 1-1-2005  15.507,47 
A + B: Beschikbaar voor doelstelling  94.362,99 Saldo 31-12-2005  6.819,06 

Het jaarverslag over 2005 is te downloaden via de website www.stichtingwol.com 

REIS NAAR BURKINA FASO 
16 december 2006 vertrekt een groep van 10 perso-
nen naar Burkina Faso om de projecten van WOL 
en DSF te bezoeken. Het gezelschap bestaat uit 
leden van de WOL en donateurs/adoptieouders, 
vergezeld door familieleden. De reis wordt op eigen 
kosten gemaakt. We zijn erg blij dat ook Mevrouw 
Emmens, burgemeester van Castricum, tot het ge-
zelschap behoort. Al vanaf haar eerste entree in de 
gemeente Castricum draagt zij de WOL een warm 
hart toe en is het haar wens om mee te gaan naar 
Burkina. Het zal een heel bijzondere reis worden!

Namens DSF hartelijk dank voor uw bijdrage! We hopen 
ook het komende jaar op u te mogen rekenen! 
 
WOL en DSF worden ondersteund door: 
 

 


