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ZES KLASSEN GESTART IN ONDERWIJSCOMPLEX ZOODO! 
Weet u het nog, het grote project waar de WOL zich de komende jaren voor inzet? Onderwijscomplex Zoodo in de 
provincie Yatenga in het noorden van Burkina Faso. Met dit complex wil de WOL en haar Afrikaanse partner DSF 
de kwaliteit van het onderwijs verbeteren zodat het onderwijs aansluit bij de ontwikkelingsbehoefte van de bevolking. 

De eersteklassers aan de start van hun schoolcarrière Een volle eerste klas voortgezet onderwijs 

Basis- en voortgezet onderwijs 
In oktober is het schooljaar weer begonnen. Zoodo opende 
de deuren voor 6 klassen: een 1e en 2e klas basisonderwijs, 
een 1e en 4e klas algemeen voortgezet onderwijs, een 
avondklas tweedekans onderwijs en een klas op de mode-
vakschool. Vooral voor het nieuw te starten college was 
grote belangstelling: 58 leerlingen in de 1e klas en 35 leer-
lingen in de 4e klas. Bij plaatsing op het college heeft DSF 
voorrang geven aan meisjes en kinderen uit de dorpen. Op 
het college zitten 43 meisjes en 50 jongens. 85% van de 
leerlingen is afkomstig van het platteland, waaronder 9 
leerlingen uit het Scholieren Adoptie Project van de WOL. 
De avondklas tweedekans onderwijs voorziet in een grote 
behoefte: met 50 leerlingen zit hij helemaal vol. In deze 
klas zitten jongeren die nooit de kans hebben gehad om 
naar school te gaan en nu een speciaal traject volgen om 
alsnog hun basisschooldiploma te halen. 

Beroepsonderwijs 
De start van het beroepsonderwijs ging wat moeizamer. Er 
zijn twee praktijklokalen gebouwd: een voor de modevak-
school en een voor de vakopleiding tot fiets- en brom-
fietsmonteur. Het gebouw voor de modevakschool is vol-
ledig ingericht, inclusief alle benodigde 30 naaimachines. 
In november, na het binnenhalen van de oogst, is de oplei-
ding gestart met de eerste 14 studentes. 

 
De opleiding tot fiets- en bromfietsmonteur is nog niet 
begonnen. Benodigd gereedschap voor deze opleiding 
bleek in Burkina ontzettend duur te zijn en nauwelijks 
verkrijgbaar. Stichting Gered Gereedschap is te hulp ge-
schoten. Zij hebben een container gevuld met gereedschap 
voor verschillende beroepsopleidingen in Burkina Faso. 
Om de container te kunnen verschepen hebben ze een 
kerstactie voor Burkina gehouden. Wij hopen dat de con-
tainer in februari in Burkina aankomt en dat dan ook de 
techniekopleiding van start kan gaan. 

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 Associa-
tion Développement Sans Frontière (DSF). DSF heeft 
als opdracht ‘onderwijs voor ontwikkeling’ in Yatenga 
te realiseren, om ze de armoede te bestrijden. 
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  
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NIEUW SCHOOLGEBOUW 
Alle klassen basisonderwijs, voortgezet onderwijs en 
avondonderwijs zijn dit schooljaar gehuisvest in het eerste 
schoolgebouw dat WOL gefinancierd heeft. Dit gebouw 
heeft 6 klaslokalen. De verwachting is dat er volgend 
schooljaar 9 lokalen nodig zijn. Op dit moment zijn we 
hard bezig met de fondsenwerving voor het schoolgebouw 
voor het voortgezet onderwijs. De kosten zijn beraamd op 
182.000 euro. Tot nu toe is 70.000 euro aan donaties ont-
vangen en is er voor 80.000 euro aan toezeggingen voor 
medefinanciering gedaan. Helpt u mee om de resterende 
32.000 euro bij elkaar te brengen? 
Wilt u meer weten hoe onderwijscomplex Zoodo in Burki-
na Faso gerealiseerd wordt? Via onze website kunt u de 
rapportages met financiële verantwoording downloaden. 

ONDERWIJSVERNIEUWING 
Het belangrijkste doel van onderwijscomplex Zoodo is er 
voor te zorgen dat het onderwijs beter aansluit bij de ont-
wikkelingsbehoeften van de bevolking. Het huidige on-
derwijssysteem is nog steeds gebaseerd op het koloniale 
systeem, toen Burkina Faso nog Opper Volta heette en een 
Franse kolonie was. Onderwijs was bedoeld om ambtena-
ren op te leiden, maar niet om het land te ontwikkelen. Het 
land is inmiddels al 48 jaar onafhankelijk, maar in het 
onderwijssysteem is weinig veranderd. Mede door de 
wereldwijde aandacht voor de millenniumdoelen komt hier 
nu verandering in. In het hele land ontstaan organisaties 
als DSF: samenwerkingsverbanden van leraren en ouders 
die het belang van onderwijs inzien bij het bestrijden van 
de armoede. Naast de algemene vakken als taal, wiskunde, 
aardrijkskunde, etc. worden er ook vakken ingevoerd om 

een nieuwe generatie jongeren te vormen die in staat zul-
len zijn het ontwikkelingsproces te bevorderen. Zij kunnen 
dit alleen doen als zij gezond zijn en zich bewust zijn van 
hun rechten en hun verantwoordelijkheden.  
DSF en de leraren van Zoodo hebben het afgelopen jaar 
hard gewerkt om lesmateriaal en programma’s voor deze 
nieuwe vakken te ontwikkelen. Dit schooljaar worden ze 
in alle klassen op Zoodo ingevoerd. Het gaat om lessen die 
de traditionele denkpatronen moeten doorbreken: 
 Opvoeding tot verantwoord burgerschap, normen en 
waarden, mensenrechten, gelijke behandeling van man-
nen en vrouwen / jongens en meisjes 

 Seksuele opvoeding, waaronder het voorkomen van 
(tiener)zwangerschappen, de omgang tussen de seksen 
en het voorkomen van HIV/AIDS 

 Hygiëne, gezondheidszorg, persoonlijke verzorging, 
gebitsverzorging, belang van schoon water en gezonde 
voeding 

Ook de ouders van de leerlingen worden bij de onderwijs-
vernieuwing betrokken. DSF vindt het belangrijk dat er 
afstemming is tussen de opvoeding thuis en de aanpak op 
school. Hierbij gaat het vooral om gelijke behandeling van 
jongens en meisjes en gelijke onderwijskansen. Bijvoor-
beeld door de huishoudelijke werkzaamheden gelijk over 
jongens en meisjes te verdelen, zodat ook meisjes tijd 
hebben om huiswerk te maken. Ouders die niet kunnen 
lezen en schrijven worden gealfabetiseerd. Daarnaast or-
ganiseert DSF oudercursussen over de positie, verant-
woordelijkheid en werkzaamheden van de ouderraad en 
hoe ouders leraren kunnen ondersteunen bij het beheer en 
onderhoud van de school. 
Belang van netwerken 
Een van de sterke kanten van DSF is dat zij niet alleen 
mentaliteitsverandering bij de plattelandsbevolking te 
weeg willen brengen, maar ook bij de overheid. DSF is 
zich ervan bewust dat je als kleine organisatie weinig 
invloed hebt op de nationale politiek. In juli 2007 is Salif 
Sodré, onze coördinator van DSF, gekozen tot voorzitter 
van de CCEB. Dit is een landelijk netwerk van onderwijs-
organisaties en een belangrijke gesprekspartner van de 
overheid in het hele onderwijshervormingsproces. De 
CCEB zet zich vooral in voor het onderwijs aan meisjes en 
de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. 22 de-
cember 2008 werd de CCEB onderscheiden door de presi-
dent van Burkina Faso. De onderscheiding vond plaats ter 
gelegenheid van de 60e verjaardag van de Universele 
Verklaring van de Rechten 
van de Mens. Salif Sodré, 
als voorzitter van de 
CCEB, kreeg de medaille 
opgespeld. Een teken dat 
ook de overheid het belang 
erkend van zowel de VN 
verklaring als het werk van 
de CCEB in het hele ont-
wikkelingsproces van het 
land! 

DE PROJECTEN VAN WOL EN DSF WORDEN ONDERSTEUND DOOR: 

 
EN AL ONZE OVERIGE SPONSORS EN DONATEURS! HARTELIJK DANK VOOR UW BIJDRAGE! 

SCHAPENPROJECT 
In oktober 2008 hebben weer 100 kinderen uit 6 ver-
schillende dorpen een jong schaap en een tas met 
schoolmateriaal gekregen. De kinderen verzorgen het 
schaap een jaar lang en daarna wordt het verkocht. Met 
de opbrengst wordt een nieuw lam gekocht en een tas 
met schoolmateriaal voor het kind. In Nederland kan 
men voor het eenmalige bedrag van 50 euro een schaap 
financieren. Door de unieke opzet van het project is met 
dit bedrag de hele basisschoolperiode van een kind gega-
randeerd. Meedoen? Maak 50 euro over op bankreke-
ning 96.97.79.267 t.n.v. Stichting WOL te Limmen 
o.v.v. ‘Schapenproject’ en uw naam en adresgegevens. 
Wij sturen u een foto van het schaap en het kind! 

FIETSEN VOOR BURKINA 
In 2010 stapt een groep enthousiastelingen op de fiets 
om in 3 maanden naar Burkina Faso te fietsen. Met deze 
monstertocht willen zij 150.000 euro bij elkaar fietsen 
voor onderwijsprojecten in Burkina Faso. Interesse om 
mee te fietsen of mee te helpen de tocht en de fondsen-
werving te organiseren? Neem contact op met Ton Bal-
tus: 072 5053334 of acp.baltus@quicknet.nl 


