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GESLAAGDE REIS NAAR BURKINA FASO 
Van 16 december tot 6 

januari is een groep van 10 
personen uit Limmen en 

Castricum op bezoek geweest 
bij DSF, de partner van de WOL in 

Burkina Faso. Tot de groep behoorden 
Yvonne Zomerdijk en Johanna Klein van de WOL, 
mevrouw Emmens, burgemeester van Castricum, en 
enkele donateurs en familieleden. 
Het bezoek was zeer geslaagd. Overal waar we 
kwamen werden we gastvrij en met veel ceremoni-
eel ontvangen. Het begon op het kantoor van DSF 
in de provinciehoofdstad Ouahigouya. De mede-
werkers hadden een groot spandoek opgehangen met 
de tekst: “De grote DSF familie ontvangt jullie met 
open armen en wenst jullie een goed verblijf in Ouahi-
gouya”. We werden gastvrij onthaald in de familie van 
Salif Sodre, de projectcoördinator van DSF. De ont-
vangst in de dorpen was zeer indrukwekkend. Met 
saluutschoten en ruiters te paard werden we als konin-

gen ingehaald. Hele dorpen waren uitgelopen om ons te 
verwelkomen. Geschenken werden uitgewisseld. Trots ver-
telden de vertegenwoordigers van de verschillende groepen 
wat DSF voor hen gedaan heeft en wat dit betekend heeft 
voor de ontwikkeling van het dorp. Na de officiële ontvangst 
volgde vaak een spetterend feest met de dorpsbewoners. 

DE EERSTE STEEN IS GELEGD! 
Natuurlijk behoorde een bezoek aan het bouwterrein waarop het 
toekomstige onderwijscentrum van DSF gebouwd wordt tot het 
programma. Op 18 december heeft Yvonne Zomerdijk, project-
coördinator van de WOL, de eerste steen gelegd. De tweede was 
voor Salif Sodre, coördinator van DSF en Johanna Klein, lid van 
de WOL, metselde de derde steen van de muur.  
Het is een lang gekoesterde wens van DSF om een centrum op te 
zetten voor de ontwikkeling van beroepsonderwijs in de regio. 
Hier is grote behoefte aan. Van de gemeente Ouahigouya hebben 
ze ruim 3 jaar geleden al een terrein beschikbaar gekregen. Om 
het terrein niet kwijt te raken moest DSF nog in 2006 beginnen 

met de bouw. Daarom heeft de WOL, met steun van 
Impulsis, zich ingezet om de bouw van de eerste 
fase van het centrum mogelijk te maken. Het gaat 
om een schoolgebouw met theorielokalen, inventa-
ris en een huis voor de bewaker. Totale projectkos-
ten 119.000 Euro. In een half jaar tijd is het gelukt 
om dit bedrag (bijna) bij elkaar te krijgen. Nog 
5.000 Euro en de financiering is rond! Iedereen die 
hier zijn/haar steentje aan heeft bijgedragen, harte-
lijk dank! Wij vertrouwen er op dat ook het nog 
openstaande bedrag ingezameld wordt. 

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  

Project 2006-2007: 
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DE ONDERWIJSVISIE VAN DSF 
Veel onderwijssystemen in Afrika zijn nog een erfenis 
uit de koloniale tijd. Het ontbreekt de overheden aan 
middelen en onderwijsdeskundigen om het onderwijs 
te hervormen en aan te passen aan de ontwikkelingsbe-
hoeften van de bevolking. Daarnaast spelen er nog 
allerlei andere problemen die het moeilijk maken om 
onderwijs van goede kwaliteit te bieden en te zorgen 
dat kinderen toch minimaal hun basisschooldiploma 
halen. Tot deze problemen behoren: 
 de overvolle klassen van soms 100 leerlingen en het 
gebrek aan onderwijzers en klaslokalen; 
 het lage opleidingsniveau van de onderwijzers en hun 
gebrek aan didactische en pedagogische vaardighe-
den; 
 kinderen die voortijdig uitvallen door te kort aan-
dacht; 
 kinderen, vooral meisjes, die thuis gehouden worden 
om te werken in de huishouding of op het land; 
 kinderen die nergens geregistreerd staan en daardoor 
niet opgespoord kunnen worden om naar school te 
sturen of geen examen mogen doen. 
 gebrek aan lunchmogelijkheden op school; 
 de geringe motivatie van ouders om hun kinderen 
naar school te sturen omdat zij het belang van onder-
wijs niet begrijpen en omdat zij de kinderen nodig 
hebben in de strijd om het bestaan. 

DSF heeft getracht een oplossing te zoeken voor deze 
problemen. Met medewerking van o.a. ICCO, Stichting 
Kinderpostzegels en WOL experimenteren ze in 37 
dorpen met onderwijshervormingsprogramma’s. De 
medewerkers beschikken over een moderne vakbiblio-
theek en zijn getraind om zich in te zetten voor de 
millenniumdoelen op het gebied van onderwijs*. Met 
de nieuw verworven kennis en inzichten hebben zij een 
geheel eigen visie en aanpak ontwikkeld om het on-
derwijs in Burkina te hervormen. 
De visie 
DSF wil bijdragen aan een betere wereld voor iedereen. 
Onderwijs vervult hierin een sleutelrol. Geschoolde 
mannen, vrouwen en kinderen zijn in staat om zelf hun 
levensomstandigheden te verbeteren en bij te dragen 
aan een duurzame ontwikkeling in harmonie met de 
wereld om hen heen. Om de armoede te bestrijden 
moet er een nieuwe generatie komen van geschoolde en 
geëmancipeerde volwassenen die in onderlinge solida-
riteit en wederzijdse steun een positieve verandering 
kan bewerkstellingen. De nieuwe generatie volwasse-
nen zijn de kinderen van nu. Door onderwijs kan het 
kind zich de maatschappelijke, morele, spirituele, cul-
turele, fysieke en economische waarden van zijn sa-
menleving eigen maken. Ook kunnen de universele 
waarden als solidariteit, gerechtigdheid, tolerantie, 
vrede, democratie, vaderlandsliefde en mensenrechten 
bij gebracht worden. Onderwijs is een fundamenteel 
kinderrecht en de basis van elke ontwikkeling. 
De aanpak 
Hoe kun je nu vanuit de enorme onderwijsproblemen 
waar Burkina mee kampt vorm geven aan die visie? 
DSF heeft daar een eigen aanpak voor ontwikkeld. 

                                                           
* zie: www.millenniumdoelen.nl of www.ncdo.nl  

Bevorderen van een veilig leerklimaat 
De onderwijzers worden getraind in klassenmanagement en 
het werken met grote klassen van verschillend niveau. De 
klas wordt verdeeld in groepjes van ± 10 leerlingen. De on-
derwijzer legt iets klassikaal uit en geeft een werkopdracht. 
Een goede leerling uit een groepje krijgt de verantwoordelijk 
om te zorgen dat de hele groep de opdracht goed uitwerkt. 
Desnoods legt hij of zij de opdracht nog een keer uit. Bij de 
klassikale terugkoppeling geeft de onderwijzer de beurt aan 
een zwakkere leerling. Als deze goed verslag kan uitbrengen 
weet de onderwijzer dat iedereen de opdracht goed heeft 
begrepen. Alle kinderen krijgen zo een kans om op hun eigen 
manier mee te doen en het verhoogt de onderlinge solidari-
teit. De onderwijzer stimuleert de kinderen om elkaar positief 
te belonen en bewaakt de goede sfeer. De onderwijzer is er 
alert op dat hij fouten corrigeert en uitlegt hoe het wel moet. 
Een streep door het werk en een onvoldoende geven is taboe. 
Een bemoedigend woord werkt beter. Een groot verschil met 
de meeste Afrikaanse scholen waar straffen en voor schut 
zetten nog tot de pedagogische maatregelen behoort. 
Onderwijzer als welzijnswerker 
In de dorpen zijn de onderwijzers niet alleen verantwoorde-
lijk voor het onderwijs, zij zijn tevens een soort sociaal wer-
ker. De onderwijzer is vaak de enige met voldoende Fransta-
lige vaardigheden in een dorp. Hij vertaalt officiële stukken 
in de lokale taal en regelt geboortebewijzen. Ouders worden 
zo veel mogelijk bij de school betrokken zodat zij ook het 
gevoel hebben dat de school van hen is en bijdragen aan de 
instandhouding van het onderwijs in het dorp. Ouders en 
onderwijzers zijn samen verantwoordelijk voor de opvoeding 
van de kinderen en de onderwijzers ondersteunen de ouders 
waar nodig. Bij problemen hebben ze gesprekken met de 
ouders en zoeken samen met hen naar een oplossing. Zij 
organiseren ouderavonden om de aanpak tussen school en 
thuis op elkaar af te stemmen. Meisjes bijvoorbeeld hebben 
onvoldoende tijd voor hun huiswerk omdat ze mee moeten 
helpen in de huishouding, terwijl hun broer wel zijn huiswerk 
kan maken. Op school leren zowel jongens als meisjes om 
mee te helpen bij huishoudelijke taken. De onderwijzers 
bespreken met de ouders om ook thuis de taken eerlijk te 
verdelen tussen meisjes en jongens, zodat beiden evenveel 
tijd hebben om hun huiswerk te maken.  

 
Resultaat 
De resultaten van deze aanpak zijn zeer positief en hebben er 
toe bijgedragen dat DSF in november 2006 van het Ministe-
rie van Onderwijs de nationale coördinatie heeft gekregen om 
het onderwijs in het hele land te hervormen. Onderwijzers, 
die getraind zijn door DSF en ervaring opgedaan hebben op 
de DSF scholen, worden nu ingezet in andere delen van het 
land om daar op dezelfde manier het onderwijs te hervormen. 
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OVERIGE PROJECTEN EN REISERVARINGEN 

  
Geschenken 
Als geschenk had de WOL ruim 60 kilo boeken meege-
nomen. Een groot deel van de boeken was beschikbaar 
gesteld door de stichting Read to Grow, een organisatie die 
zich ten doel heeft gesteld boeken beschikbaar te stellen 
aan ontwikkelingslanden. Ook de WOL had een aantal 
Franstalige leesboeken meegenomen. De voetbalverenging 
Limmen had in haar jubileumjaar ballen en voetbalshirts 
voor een compleet elftal beschikbaar gesteld. Deze werden 
met veel gejuich op de scholen ontvangen. Van de Pax 
Christischool, de Sint Maarten school en de Uilenburcht-
school hadden we een geldbedrag gekregen voor ‘hun’ 
school in Burkina. Hiervan is in Burkina schoolmateriaal 
gekocht. Verbazing wekte het ontwikkelingsmateriaal voor 
peuters en kleuters, dat we voor de crèches hadden meege-
nomen. Dit konden ze op school ook nog wel gebruiken! 
Voor alle jongeren uit het adoptieproject hadden we een 

brief en een cadeautje van hun adoptieouders. Voor de 
medewerkers van DSF was er een prachtig oranje t-shirt 
met op de rug (in het Frans) de tekst “10 jaar samenwer-
king WOL / DSF”. Deze t-shirts waren beschikbaar ge-
steld door constructiebedrijf Jacques Zoon. Ook mevrouw 
Emmens had een prachtig cadeau voor DSF; een fotocol-
lage van de mooiste plekjes uit onze gemeente. Van de 
firma Rotteveel hadden we ook t-shirts meegekregen. 
Deze zijn naar de winnaressen van de wielerkoers voor 
vrouwen gegaan. Deze wedstrijd had DSF tijdens ons 
bezoek georganiseerd. DSF besteedt veel aandacht aan de 
emancipatie van vrouwen en vindt het belangrijk dat 
vrouwen ook op een andere manier hun kwaliteiten laten 
zien dan alleen bij huishoudelijke taken. 
Omgekeerd hebben wij ook veel cadeaus gekregen: kilo’s 
pinda’s, kippen en zelfs 2 schapen. Bij het afscheid kreeg 
iedere reisgenoot een persoonlijk geschenk van DSF. 

 Scholieren Adoptie Project 
Op 2 januari hadden we een indrukwekkende bijeenkomst met 22 jongeren uit 
het Scholieren Adoptie Project. DSF zorgt er niet alleen voor dat de kinderen 
naar school gaan, maar traint de jongeren ook om de nieuwe leiders van hun 
gemeenschap te worden. De eerste vruchten heeft dit al afgeworpen: Tasséré 
Ouédraogo, een van de jongeren die vorig jaar zijn studie heeft afgerond, heeft 
een vereniging opgericht om samen met oud-leerlingen van zijn school onder-
zoek te doen naar een afzetmarkt voor producten die ze geleerd hebben op de 
school te maken. Ook zit hij namens alle jongeren van de provincie Yatenga in 
de nationale jongerenraad. In januari kreeg hij hier een prijs van 500.000 CFA (± 
750 Euro ) uit handen van de Minister van Jongerenzaken en Werkgelegenheid 
voor zijn initiatief om de vereniging op te richten. Onder de indruk van de ont-
moeting met de jongeren uit dit project besloten de reisgenoten, voor zover zij 
nog geen adoptieouder zijn, met ingang van het nieuwe schooljaar een jongere te 
sponsoren. Wie dit ook wil: meldt u aan! Voor €350,- per schooljaar helpt u mee 
om de nieuwe generatie van geschoolde en geëmancipeerde volwassenen, waar 
Burkina broodnodig behoefte aan heeft, op te leiden. 

Schoolkantines 
Schoolkantines zorgen er voor dat kinde-
ren verzekerd zijn van een lunch en dat 
zij op school hun huiswerk kunnen ma-
ken. Thuis huiswerk maken is moeilijk 
omdat de kinderen moeten meehelpen in 
het huishouden zolang het licht is. De 
meeste families hebben geen lamp, dus ’s 
avonds huiswerk maken is lastig. In een 
eerder project van de WOL is landbouw-
gereedschap beschikbaar gesteld om de 
voedselproductie in het dorp te verbete-
ren. Als tegenprestatie werken de ouders 
hiermee ook in de schooltuinen. De op-
brengst gaat naar de schoolkantine waar 
een paar moeders dagelijks een maaltijd 
bereiden voor de leerlingen. 

Crèches bij alfabetiseringscentra 
Wij hebben gezien dat een crèche bij 
een alfabetiseringscentrum geen 
luxe is. De meeste cursisten zijn 
vrouwen. Bij aanvang van de cursus 
worden alle kinderen door een ver-
pleegkundige onderzocht en gewo-
gen. Dit was in het dorp Nimpouya 
het geval toen wij er waren. In de 
crèche krijgen alle kinderen dage-
lijks een verrijkte kindermaaltijd. 
Aan het einde van de cursus worden 
alle kinderen weer onderzocht en 
gewogen. Met steun van de WOL 
heeft DSF tien crèches kunnen op-
zetten en hiermee de kindersterfte 
kunnen terugdringen. 
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Namens DSF hartelijk dank voor uw bijdrage! We hopen 
ook het komende jaar op u te mogen rekenen! 

WOL en DSF worden ondersteund door: 

 

     

JAARCIJFERS 2006 
Baten uit eigen fondsenwerving     Besteding aan de doelstelling in Burkina Faso   
Donaties Adoptieproject 10.895,00  Overboekingen naar BF voor projecten   
Donaties Schapenproject 3.855,18  Ondersteuning DSF  1.200,00  
Donaties Beroepsonderwijs 8.791,20  Schapenproject 2.000,00  
Donaties Scholen voor Scholen 800,00  Scholieren Adoptie Project 8.900,00  
Donaties Algemeen 3.759,89  Beroepsonderwijs 72.500,00  
Totaal baten uit eigen fondsenwerving  28.101,27 Totaal overboekingen naar BF 84.600,00  
Kosten eigen fondsenwerving   Bankkosten transacties buitenland 92,40  
Fondsenwervingkosten 779,57  Uitgaven NL t.b.v. projecten BF 426,10  
Bankkosten binnenlandse transacties 220,72  Besteed aan doelstelling t.b.v. BF  85.118,50 
Totaal kosten eigen fondswerving 1.000,29- Besteding aan de doelstelling in Nederland  
Resultaat verkoop en verhuur artikelen 678,10 Algemene voorlichtingskosten 637,27  
Resultaat bijdragen reisgenoten  1.872,92 Afrikaproject basisscholen 256,16  
Totaal resultaat eigen fondsenwerving  29.652,00 Deskundigheidsbevordering 80,80  
Subsidies en sponsoring   Besteed aan de doelstelling in Nederland 974,23 
Subsidie Impulsis Beroepsonderwijs 58.500,00  Totaal besteed aan de doelstelling  86.092,73 
Subsidie en sponsoring part. fondsen 10.000,00  Saldo 1-1-2005  6.819,06 
Subsidie gemeente Castricum 2005-2006 1.951,26  Saldo 31-12-2005  21.114,65 
Totaal subsidies en sponsoring 70.451,26     
Overige baten 285,06 Verplichtingen in 2007  66.800,00 
Beschikbaar voor de doelstelling  100.388,32 Minimaal te verwerven fondsen in 2007  45.685,35 

Het jaarverslag 2006 is vanaf april 2007 te downloaden via de website www.stichtingwol.com 

ONDERSCHEIDING VOOR SALIF SODRÉ 
Op 11 december, de nationale feestdag in Burkina, heeft Salif Sodré 
een nationale onderscheiding ontvangen voor zijn werk met DSF. 
Een geweldige erkenning voor de inzet van de afgelopen 10 jaar. De 
heer Sodré benadrukte dat deze erkenning ook zeker de WOL toe-
komt omdat de WOL hem als eerste het vertrouwen gaf om van 
DSF de toonaangevende organisatie te maken die het nu is. Ook de 
hulp van de WOL tijdens de voedselcrisis van 2005 is een belang-
rijke factor geweest in het verkrijgen van deze onderscheiding. 

Schoolbanken en noodlokalen 
Het succes van DSF is af te lezen aan het grote 
aantal noodlokalen dat bij de bestaande scholen is 
geplaatst. Vaak is dit niet meer dan een afdakje 
van stro. In het gunstigste geval staan er school-
banken in, maar soms zijn het ook bankjes van 
leem. Het is natuurlijk geweldig dat er zo veel 
kinderen naar school gaan en dat er een onderwij-
zer voor hen is. Maar les in een klaslokaal van 
stro is verre van ideaal en een bedreiging voor de 
kwaliteit van het onderwijs. In het dorp Nangho 
Fulcé hebben ze een klas onder kunnen brengen in 
een leegstaand gebouwtje, maar geld voor school-
banken is er niet. Een van de reisgenoten besloot 
ter plekke om voor deze klas een sponsor voor de 
schoolbanken te zoeken! 

Avondonderwijs 
Op een aantal dorpsscholen heeft DSF verlichting op 
zonne-energie aangebracht. Oudere kinderen krijgen zo 
alsnog een kans  om hun basisschooldiploma te halen. 
Wij hebben ’s avonds zo’n school bezocht. Het was een 
rare gewaarwording om in de pikdonkere nacht ineens 
een gebouw te zien waar licht door de ramen scheen. 
De kinderen die ’s avonds les krijgen zijn erg gemoti-
veerd. Dit moet ook wel, want het is zwaar om na een 
lange werkdag nog naar school te gaan. Het project van 
het avondonderwijs wordt gefinancierd door de Stich-
ting Kinderpostzegels. 

SALIF SODRÉ KOMT NAAR NEDERLAND 
6 MAART DONATEURAVOND 

Tussen 24 februari en 17 maart zal Salif Sodré, de coördinator 
van DSF, in Nederland zijn. Hij komt op uitnodiging van het 
Burkina Faso Platform om op een landelijke bijeenkomst in 
Rotterdam te spreken voor particuliere organisaties met projec-
ten in Burkina Faso. Hij logeert in Limmen en natuurlijk 
maakt de WOL van de gelegenheid gebruik om ook hier in de 
regio bijeenkomsten te organiseren. Op dinsdagavond 6 maart 
wordt een donateuravond gehouden in de Maranathakerk, 
Prins Hendrikstraat 1 in Castricum. Donateurs van de WOL en 
andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om deze 
avond bij te wonen. Aan de hand van beeldmateriaal wordt een 
overzicht gegeven van de onderwijs- en ontwikkelingsprojecten. 
De heer Sodré zal over zijn ideeën over onderwijs en armoede-
bestrijding in Burkina Faso vertellen. En natuurlijk is er gele-
genheid tot het stellen van vragen. De avond begint om 20.00 
uur. Vanaf 19.30 is de zaal open. De toegang is gratis. Voor 
consumpties wordt een bijdrage gevraagd. 


