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Onderwijscomplex Zoodo is een scholengemeenschap met experi-
mentele scholen voor basisonderwijs, tweedekans onderwijs, alge-
meen voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs in Ouahigouya, 
provincie Yatenga. Het is tevens een trainingscentrum voor ieder-
een die zich inzet voor onderwijs en armoedebestrijding. WOL en 
DSF zijn in 2006 begonnen om het complex stap voor stap te reali-
seren. Wij hopen dat het in 2013 voltooid is. U kunt ons steunen 
door een donatie over te maken op bankrekening 3364 26 577 t.n.v. 
Stichting WOL. Meer informatie: www.stichtingwol.com of 072 
5052680 
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COLLEGE OP ONDERWIJSCOMPLEX ZOODO GEOPEND! 

Al 218 leerlingen in vier klassen voortgezet onderwijs 
Het is zo ver: met ingang van dit schooljaar hebben de leerlingen van het college hun eigen schoolgebouw. 
In het bijzijn van alle leerlingen, hun ouders, hoogwaardigheidsbekleders en een delegatie van de WOL, 
werd het nieuwe schoolgebouw zaterdag 31 oktober 2009 feestelijk geopend. Voor de gelegenheid hadden 
alle leerlingen een prachtig T-shirt gekregen met daarop een foto van het nieuwe schoolgebouw en de tekst: 

 
COMPLEXE EDUCATIF ZOODO 
Enseignements Primair, Secondaire 

et Formation aux Métiers 
(Onderwijscomplex Zoodo, basisonderwijs, 
voortgezet onderwijs en beroepsvorming) 

 
Bij de ingang van het complex stonden de 
leerlingen in twee lange rijen opgesteld en 
vormden zo een erehaag voor de gasten. Alle 
gasten werden met applaus ontvangen. 

Onder hen bevond zich de Minister van 
voortgezet onderwijs, de heer Joseph Paré, 
en de gouverneur van de regio Noord, 
mevrouw Viviane Yolande Compaoré. DSF 
had de minister gevraagd bij de opening 
aanwezig te zijn. Hij liet weten helaas niet te 
kunnen komen vanwege verplichtingen in 
een aangrenzende provincie. Wel had hij een 
hoge ambtenaar van het ministerie gestuurd, 
de heer Roger Tapsoba. De ceremonie zou 
beginnen toen er een paar grote auto’s met 
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bewaking het terrein op kwamen rijden. De minister vond 
de opening zo belangrijk, dat hij er graag een omweg voor 
over had om toch nog even zijn waardering voor het com-
plex uit te spreken! Ook de heer Tapsoba benadrukte in 
zijn toespraak de waardering van de overheid voor het 
complex. Hij zei dat onderwijscomplex Zoodo een van de 
eerste scholengemeenschappen in Burkina Faso is die de 
nieuwe onderwijswet in praktijk probeert te brengen: een 
ononderbroken leerweg voor alle kinderen tussen de 6 en 
16 jaar met onderwijs op ieders niveau. 
De minister roemde de betekenis van DSF in het hele 
onderwijshervormingsproces van de regio. DSF op haar 

beurt benadrukte dat de WOL hiervoor de basis had ge-
legd en dat het dank zij de WOL gelukt is om het onder-
wijscomplex te realiseren. 
Yvonne Zomerdijk, voorzitter van de WOL, benadrukte in 
haar toespraak nog eens dat de WOL niet alleen blij is met 
de opening van het college, maar ook blij is met de be-
roepsopleidingen op Zoodo. Als een land zich wil ontwik-
kelen heeft het niet alleen denkers nodig, maar ook doe-
ners, mensen die met hun handen kunnen werken. Deze 
uitspraak maakte blijkbaar veel indruk: we lazen hem een 
paar dagen later terug in een landelijk krant als kop boven 
het artikel over de opening van het complex! 

DE BOUW EN INRICHTING VAN HET COLLEGE 
Voordat we de school konden openen, is er hard 
gewerkt. De handpomp, die al eerder was aangelegd 
om het complex van water te voorzien, is 
omgebouwd tot een elektrische pomp met 
watertoren. Bij iedere schoolgebouw is nu een wa-
terkraan.  
In januari 2009 is begonnen met de bouw van het 
college. Er moest flink doorgewerkt worden om dit 
voor aanvang van het nieuwe schooljaar, in oktober 
2009, af te krijgen. Maar het is gelukt! Het gebouw 
heeft 8 klaslokalen. Dit schooljaar zijn er 4 in ge-
bruik voor de huidige 4 leerjaren van het college. 
Eén lokaal is tijdelijk ingericht voor de schoolad-
ministratie en een ander wordt gebruikt als verga-
derzaal en trainingsruimte voor leraren. Als Zoodo 
zich verder uitbreidt, hopen we een apart gebouw 
neer te kunnen zetten voor de schooladministratie 
en een trainingscentrum voor leraren. 

De klaslokalen zijn allemaal voorzien van elektriciteit. Ventilatoren zorgen 
dat de temperatuur dragelijk blijft. De lokalen zijn ingericht met 
driepersoons schoolbanken, een bureau en stoel voor de docent en een kast. 
Voor alle leerlingen zijn schoolboeken. Knelpunt blijft wel het gebrek aan 
leermiddelen. Zo is er voor de aardrijkskundeles alleen een wereldbol. 
Biologie, scheikunde en natuurkunde wordt alleen uit het schoolboek 
geleerd. Materiaal en instrumenten om onderzoekjes te verrichten is er niet. 
Het gebrek aan (Franstalige) naslagwerken en leesboeken hebben we een 
klein beetje kunnen verlichten. Van Stichting Read to Grow, een organisatie 
die boeken inzamelt ten behoeve van scholen in ontwikkelingslanden, 
hadden we vier dozen boeken gekregen. In de toekomst hopen we meer 
leermiddelen en een echte bibliotheek te kunnen financieren. 
Met de uitbreiding van de school waren er ook andere voorzieningen nodig. 
Er is een nieuw toiletblok bijgekomen en twee fietsenstallingen. Voor het 
gebouw zijn bomen geplant die voor schaduw moeten zorgen. 
Het uitgebreide rapport vindt u op onze website www.stichtingwol.com.  

DE BESTE SCHOOL VAN YATENGA 
Voor het tweede jaar wordt er voortgezet onderwijs gegeven op Zoodo en de resultaten zijn na al spec-
taculair te noemen. Vorig schooljaar was er een eerste klas en een vierde klas. De vierde klas is de 
examenklas van het college. Met een slagingspercentage van 42% was Zoodo meteen de school met de 
beste examenresultaten van de provincie Yatenga! Het gemiddelde slagingspercentage in Yatenga lag 
op 28%. Landelijk was dit 36%. Wij feliciteren DSF en het docententeam van Zoodo hartelijk met dit 
geweldige resultaat! 
Dit heeft tot gevolg gehad dat er dit jaar in de examenklas wel 71 leerlingen zitten. Er is nog een reden 
om trots te zijn: 2/3 van de examenklas bestaat uit meisjes! DSF heeft onderwijs aan meisjes hoog in 
het vaandel staan. Echter, het leven voor de meeste meiden in Burkina is niet gemakkelijk: ze worden 
uitgehuwelijkt, moeten werken in de huishouding of raken zwanger. Als meiden door deze problemen 
te vaak blijven zitten, moeten ze van school af. Op Zoodo krijgen ze nu een extra kans om hun diplo-
ma van de middelbare school te halen. 
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BEROEPSONDERWIJS: 
NOG EEN LANGE WEG TE 

GAAN…
Een gezegde luidt “wat de boer niet kent, dat eet 
hij niet”. Dit geldt niet alleen voor eten, maar ook 
voor andere onbekende dingen. Algemeen voort-
gezet onderwijs is bekend in Burkina. Daar pui-
len de klassen uit. Een naaiopleiding is ook aar-
dig bekend. De modevakschool op Zoodo zit met 
28 leerlingen bijna helemaal vol en draait goed. 
De opleiding is zelfvoorzienend. De beginnende 
studentes naaien de jurkjes die dorpsmeisjes van 
DSF krijgen als ze naar de eerste klas van de 
dorpsschool gaan. Dit wordt gefinancierd uit een 
programma ter ondersteuning van onderwijs op 
het platteland, een programma dat DSF met 
ICCO uitvoert. De jurkjes zijn eenvoudig van model en de eerstejaars leerlingen kunnen hiermee oefenen. Hierna ma-
ken ze schooluniformen voor de basisschoolleerlingen van Zoodo. De stofkeuze is vast (effen en geruit blauw), maar de 
meiden mogen variëren met het ontwerp. Later in de opleiding leren ze verschillende modellen dameskleding te ont-
werpen en te naaien. Deze kleding wordt verkocht. 

‘Een vak leer je bij een baas’ 
Een technische vakopleiding is echter een onbekend fenomeen. 
De vakopleiding voor fiets- en bronfietstechniek kampt daardoor 
met grote problemen. Dit schooljaar hebben zich slechts 7 leer-
lingen aangemeld. Twee leerlingen van het vorige jaar, waaron-
der het meisje, en 5 nieuwe leerlingen. In Burkina wordt gedacht 
dat je voor het leren van een vak niet naar school hoeft. Je gaat 
werken bij een, vaak analfabete, baas en al prutsend hoop je dat 
je een kapotte brommer weer aan de praat krijgt of dat je een 
lekkende kraan kan repareren. De kwaliteit van dit werk is be-
droevend, maar men ziet nog niet dat je met een opleiding betere 
kwaliteit kunt leveren. Tijdens ons verblijf in Burkina bezochten 
we de hoogste klas van een basisschool in de stad. Op onze vraag 
aan de leerlingen wat ze later wilden worden, kregen we ant-
woorden als ‘leraar’, ‘dokter’, ‘politie’, etc. Om onze vraag wie 
er mecanicien wilde worden, werd hard gelachen. Daarvoor ga je 
niet naar school! 

Naast de negatieve beeldvorming kampt de opleiding ook met 
gebrek aan gereedschap en geld om vervangende onderdelen voor de kapotte fietsen en bromfietsen te kopen. De aller-
eerste brommer van DSF, die in het jaar 2000 is aangeschaft voor de begeleider van het schapenproject, deed nu dienst 
als leerobject voor de techniekopleiding. De leerlingen kwamen echter niet verder dan alleen uit elkaar halen en weer in 
elkaar zetten. De kapotte onderdelen konden niet vervangen worden en de leerlingen wisten dus ook niet of ze de 
brommer weer goed in elkaar hadden gezet. Ter plekke heeft Johanna Klein van de WOL een geldbedrag beschikbaar 
gesteld. De twee tweedejaars leerlingen zijn hiermee naar de markt gegaan en hebben een voorraad onderdelen gekocht. 
De volgende ochtend kwamen we terug en kregen we een demonstratie van de reparatie van de brommer. En zowaar, 
hij deed het! 

Het gebrek aan gereedschap hebben we opgelost door 163 kilo 
gereedschap met een container van een andere organisatie mee 
te sturen. 

Voor DSF betekent de minderwaardige beeldvorming van het 
beroepsonderwijs dat zij veel tijd en energie moeten stoppen in 
de bewustwordingscampagne om het beroepsonderwijs te 
promoten. Hiervoor moet ook geld beschikbaar komen. Wij 
hopen dat onze donateurs en subsidieverstrekkers ook zien dat 
investering in dit soort campagnes van essentieel belang zijn 
om beroepsonderwijs in Burkina mogelijk te maken en om 
economische ontwikkeling op gang te brengen. Na het succes 
van DSF om meer kinderen op de basisschool te krijgen en om 
volwassenen te alfabetiseren, hebben we er alle vertrouwen in 
dat ze ook deze uitdaging aankunnen. 
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EERVOLLE 
ONDERSCHEIDINGEN 

Het werk van WOL en DSF wordt tot op hoog niveau door 
de autoriteiten van Burkina erkend. Tijdens de openings-
ceremonie van het college kreeg de WOL-delegatie twee 
oorkonden uitgereikt. De eerste oorkonde kwam van de 
provinciale directie voor basisonderwijs en alfabetisering. 
De WOL kreeg deze oorkonde voor haar bijdrage aan het 
bevorderen van het onderwijs in de provincie Yatenga. De 
tweede oorkonde kwam van de burgemeester van Tan-
gaye. In deze gemeente liggen de meeste dorpen waar we 
projecten hebben uitgevoerd. Dank zij onderwijs en 
alfabetisering zijn in deze dorpen sterke verenigingen 
ontstaan die zich inzetten voor de ontwikkeling van de 
gemeenschap. 

Maar dat was nog niet alles. Op 10 december kreeg Yvonne Zomerdijk van 
de gouverneur van de regio Noord van Burkina Faso de medaille opgespeld 
die hoort bij de onderscheiding “Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé”, 
ridder in de orde van verdienste van Burkina Faso. De onderscheiding 
symboliseerde 20 jaar partnerschap met Burkina Faso. 
De eervolle onderscheiding was ter gelegenheid van de nationale feestdag. 
Het is een enorme erkenning van de resultaten van de samenwerking en 
vriendschap tussen WOL en DSF, tussen Nederland en Burkina Faso. Tot 
aan de president aan toe weet men van de samenwerking tussen WOL en 
DSF en de gezamenlijke inspanningen voor het onderwijs in Burkina Faso! 

 

TOCHTEN NAAR BURKINA 
In Limmen, Castricum en Heiloo kan het u niet 
ontgaan zijn: het bruist van alle activiteiten van 
‘Fietsen voor Burkina’. Eind augustus vertrekt een 
groep fietsers en hun begeleiders uit Limmen om na 3 
maanden aan te komen in Burkina Faso. Met de 
fietstocht willen ze geld inzamelen voor 
onderwijsprojecten. In het dorp Toba zal de 

basisschool uitgebreid worden. Er is een begeleidingstruck gekocht die na 
aankomst in Burkina ingezet gaat worden voor de voorlichtingscampagnes van 
DSF. De rest van het geld is bestemd voor verdere uitbreiding van 
Onderwijscomplex Zoodo. De school in Toba wordt meegefinancierd door 
NCDO en Wilde Ganzen. De realisatie van een schoolkantine op Zoodo is in 
de vastentijd geadopteerd door de HALE kerken. Zij worden hierbij gesteund 
door Vastenactie. Het wensenlijstje van Zoodo is nog lang. Naast de 
schoolkantine willen we nog zorgen voor een verpleegpost, meer latrines, 
douches bij het sportveld, leermiddelen, computerlokaal met mediatheek, nog 
minimaal drie beroepsopleidingen, een gebouw voor de schooladministratie en 
een trainingscentrum voor leraren. Het geld dat bij de WOL voor Zoodo 
binnenkomt via Fietsen voor Burkina of anderen, zal door Impulsis verdubbeld 
worden. Zo is er ook nog een groep studenten in Nijmegen die in juli een rally 
per terreinwagen naar Burkina organiseren. Ook zij willen hiermee bijdragen 
aan uitbreiding van Onderwijscomplex Zoodo en beter onderwijs in Burkina. 
Onvoorstelbaar, zoveel inzet voor Burkina! Bedankt en succes! 
Helpt u ook mee met een donatie aan de fietsers, de studenten of de WOL? 
Informatie over de activiteiten van de fietsers en de studenten is te vinden op 
hun websites: www.fietsenvoorburkina.nl en www.students-for-students.nl.  

DE PROJECTEN VAN WOL EN DSF WORDEN ONDERSTEUND DOOR: 

               

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

 
Beste donateurs, vrienden van 

WOL en DSF, 

De eer die mij te beurt is geval-
len, heb ik mede aan u te danken. 
Dank zij uw steun en vertrouwen 
hebben WOL en DSF in Burkina 
ontzettend veel kunnen bereiken. 
De decoratie is een kroon op de 
vriendschap tussen twee volken, 
twee culturen. De strijd tegen 
armoede en ongelijkheid in de 
wereld gaat door. Ik hoop dat u 
ons blijft steunen.  
Namens WOL en DSF dank ik u 
hartelijk en wens u een goed en 
gezond 2010. 

Yvonne Zomerdijk-Vermeer 


