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Onderwijscomplex Zoodo is een scholengemeenschap 
met experimentele scholen voor basisonderwijs, twee-
dekans onderwijs, algemeen voortgezet onderwijs en 
beroepsonderwijs in Ouahigouya, provincie Yatenga. 
Het is tevens een trainingscentrum voor iedereen die 
zich inzet voor onderwijs en armoedebestrijding. WOL 
en DSF zijn in 2006 begonnen om het complex stap 
voor stap te realiseren. Wij hopen dat het in 2013 vol-
tooid 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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Eerste deel van de vierde fase van onderwijscomplex Zoodo door fietsers geopend! 

Fietsers onthaald in 

Yatenga 
Vrijdag 19 november bereikten de fietsers van 
Fietsen voor Burkina na een tocht van 3 
maanden het einddoel van hun reis: onder-
wijscomplex Zoodo in Ouahigouya, de hoofd-
stad van de provincie Yatenga. De volgende 
dag was de feestelijke opening van het nieuwe 
praktijklokaal voor lassen en metaalbewer-
king. Hiermee is het eerste project van de 
vierde fase van de realisatie van het onder-
wijscomplex een feit. Voor deze fase is twee 
jaar uitgetrokken en ze is begroot op € 
300.000. Met steun van vele sponsors is een 
groot deel van dit bedrag door Fietsen voor 
Burkina bijeen gefietst. 

Het laatste deel van de fietsroute ging dwars door het 
werkgebied van DSF in Yatenga. Donderdag 18 novem-
ber kwamen de fietsers aan in Tougué-Mossi, een van de 
eerste dorpen waar WOL en DSF met projecten zijn 
begonnen. Het hele dorp was uitgelopen om de 
fietsers te ontvangen. Onder begeleiding van paar-
den, brommers, dansers en een enthousiaste menig-
te werden zij het dorp in geleid. Bij de school wer-
den zij door het dorphoofd ontvangen. Afrikaanse 
‘bloemen’ werden overhandigd: levende kippen om 
later een feestmaal mee te bereiden. 
Hierna werd nog zo’n 20 km doorgefietst naar Tan-
gaye. In het kader van de rechten van vrouwen 
ondersteunt DSF hier een vrouwenfietsclub. Even 
buiten het dorp stonden de dames de Hollandse 
fietsers op te wachten voor de ‘Ronde van Tan-
gaye’. De ronde symboliseerde prachtig de vriend-
schap en samenwerking tussen Nederland en Burkina 
Faso: niet de beste willen zijn, maar gezamenlijk de eind-

streep halen. Voor de deelnemende vrouwen was er een 
prijs die door de fietsers overhandigd werd. De fietsers 
werden weer verblijd met kippen. 

Het laatste dorp dat werd aangedaan was Nimpouya. Hier 
had men een culturele avond met dans en muziek georga-
niseerd voor de fietsers. Ook hier werden de fietsers weer 
overladen met geschenken. Bart Korf mocht als voorzitter 
een prachtig bewerkte daaba (de traditionele hak) en een 
traditioneel geweven tuniek in ontvangst nemen. Ook de 
kippen ontbraken niet en er werd zelfs een schaap gege-
ven. In Ouahigouya kan er straks een geweldig feestmaal 
gehouden worden! Omdat het te gevaarlijk was om de 
laatste 10 km door het donker naar Ouahigouya te fietsen, 
overnachtten de fietsers bij het huis van Salif Sodré, co-
ordinator van DSF, in Nimpouya. 
Vrijdagmorgen werden de laatste kilometers naar Ouahi-
gouya afgelegd. Om 9 uur werd de groep ontvangen door 
Naaba Kiiba, de Mossi koning van Yatenga. Hoewel 
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koning vanuit de oude Mossi traditie, is Naaba Kiiba een 
man met moderne ideeën. Mede dank zij hem heeft DSF 
in Yatenga bijna alle kinderen, en vooral meisjes, op 
school gekregen. Na het bezoek aan de koning werd 
doorgefietst naar onderwijscomplex Zoodo, het 
uiteindelijke doel van de fietstocht. Het was 
een normale schooldag en de fietsers konden 
de school in bedrijf zien. De leerlingen waren 
erg onder de indruk van de lange fietstocht die 
deze ‘oude’ mensen hadden afgelegd.  
Maar nog kregen de fietsers geen rust. Na zich 
even opgefrist te hebben in het hotel stond de 
Ronde van Ouahigouya op het programma. De 
hele binnenstad van Ouahigouya was afgezet 
voor een erewielerronde samen met de fiets-
club van Ouahigouya en het nationale wieler-
team, waaronder de jeugdkampioen van 
Burkina. Een geweldige happening, die DSF 

veel publiciteit geeft voor hun werk: de fietser uit Hol-
land hebben niet zo maar een fietstocht gehouden, nee, zij 
hebben met hun tocht laten zien hoe belangrijk zij onder-
wijs vinden voor de ontwikkeling van het land.  

OPENING PRAKTIJKLOKAAL 
Zaterdag 20 november was de 
feestelijke opening van het eerste 
praktijklokaal uit de vierde fase. 
Hierin komt een beroepsoplei-
ding voor lassen en metaalbe-
werking. De ceremonie begon om 
9 uur in het bijzijn van de Hoge 
Commissaris van de provincie 
Yatenga. Ook hij sprak zijn grote 
bewondering uit voor de fietsers 
en dankte hen voor hun inzet 
voor het onderwijs in Burkina. 
Alle fietsers en hun begeleiders 
werden in het zonnetje gezet en 
ieder kreeg een persoonlijk ca-
deau: een traditionele hoed en 
een bronzen beeldje. Emotionele 
momenten waren de overdracht 
van de truck aan DSF en de ope-
ning van het laslokaal. De truck 
was 3 maanden lang het huis geweest van de fietsgroep. 
DSF gaat hem o.a. inzetten voor voorlichtingscampagnes 
in veraf gelegen dorpen. Voorafgaand aan de opening van 
het laslokaal overhandigde Martha en Adama de foto van 
Co Kerssens, de fietser die tijdens de laatste etappe in 
Spanje om het leven is gekomen. Ter nagedachtenis aan 

Co zal het laslokaal zijn naam dragen. Bart Korf, voorzit-
ter van Fietsen voor Burkina, knipte samen met de Hoge 
Commissaris het lint door, waarna iedereen binnen een 
kijkje kon nemen. Het lokaal is nu nog leeg, maar een 
container met lasmachines en andere apparaten is onder-
weg. 
 

STUDENTEN LEGGEN DE EERSTE STEEN VAN 
HET PRAKTIJKLOKAAL 

2 juli 2010 zijn 6 studenten in 3 terreinwagens uit Nijme-
gen vertrokken voor een rally naar Burkina Faso. Ook zij 
hebben met hun tocht aandacht gevraagd voor het belang 
van beroepsonderwijs in ontwikkelingslanden. Vrijdag 6 
augustus kwamen ze aan in Ouahigouya. Met de komst 
van de studenten ging de vierde fase van de realisatie van 
onderwijscomplex Zoodo van start: de studenten metsel-
den de eerste stenen van het nieuwe praktijklokaal. Het 
was schoolvakantie, maar toch was een grote groep leer-
lingen naar het onderwijscomplex gekomen om de studen-
ten te verwelkomen. Naast de cheque met het geldbedrag 
overhandigden de studenten allerlei leermiddelen en ge-
reedschap. Topper was René(e), de tweeslachtige anatomi-
sche torso. Op het moment dat een van de studenten Re-

DE 121e SCHOOL 
Naast de actie voor onderwijscomplex Zoodo, hebben 
de fietsers en hun supporters ook actie gevoerd voor 
uitbreiding van de basisschool in Toba, het geboorte-
dorp van Adama Ouédraogo, een van de fietsers en 
thans woonachtig in Limmen. Hoewel Toba niet in de 
provincie Yatenga ligt, heeft DSF toch de uitvoering 
van dit project geleid. David Coulibaly noemde Toba 
de 121e school die lid is geworden van de vereniging 
DSF. Dinsdag 16 november hebben de fietsers de 
nieuwe school en de personeelswoningen feestelijk 
geopend. 
Foto’s en verhalen van de fietsers tijdens de tocht zijn 
te vinden op het reisblog: 
www.fietsenvoorburkina.reismee.nl 
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né(e)’s binnenkant er uit begon te halen, sperden alle 
ogen wijd open. Toen ze ook de vagina en de bijgele-
verde penis uit de doos toverde, lagen alle leerlingen 
dubbel van het lachen. 
De avonturen van de studenten zijn te vinden op hun 
reisblog: www.students-for-students.reismee.nl  
 

VOOR ALLE KINDEREN OP ZOODO EEN 
SCHOOLMAALTIJD! 

Begin december is de schoolkantine in gebruik geno-
men. Deze is gefinancierd door de Vastenactie van de 
HALE kerken (protestantse en katholieke kerken in 
Heiloo, Akersloot, Limmen en de Egmonden) in sa-
menwerking met Cordaid. De Turing Foundation zal dit 
schooljaar en het volgende de kosten voor een dagelijk-
se maaltijd op school voor alle leerlingen van het on-
derwijscomplex op zich nemen. Bijna alle leerlingen 
gaan ’s morgens zonder ontbijt naar school. Kinderen 
die geld hebben, kunnen in de pauze iets bij etens-
kraampjes kopen. Veel kinderen hebben echter geen 
geld en eten dus de hele dag niets. Of ze gaan in de 
lunchpauze naar huis en komen dan ’s middags niet 
meer terug. Dit komt hun leerprestaties niet ten goede. 
We zijn dan ook erg blij dat de kinderen op Zoodo nu 
een warme maaltijd krijgen tijdens de middagpauze. 
Bijkomend voordeel is dat de kinderen in de lange 
lunchpauze (van 12.00 tot 15.00 uur) op school blijven 
en lekker in de schaduw van de bomen hun huiswerk 
maken.  

DE VIERDE FASE EN VERDER 
Dank zij de inzet van velen kunnen we zeggen dat de 
realisatie van onderwijscomplex Zoodo fantastisch loopt. 
Vier jaar geleden begonnen we met de bouw van het 
eerste schoolgebouw. Nu staan er twee grote schoolge-
bouwen, een voor basisonderwijs en een voor voortgezet 
onderwijs, en drie praktijklokalen voor beroepsonderwijs. 
Het complex heeft een sportveld, fietsenstallingen, toilet-
gebouwen en een eigen watervoorziening. Het terrein 
wordt omsloten door een muur en dag en nacht bewaakt 
door de wachter die op het terrein woont. 
Het complex is nog lang niet klaar. Naast het praktijklo-
kaal en de schoolkantine komen er in deze fase nog meer 
faciliteiten: een schoolverpleegpost, uitbreiding van de 

sanitaire voorzieningen, een computerlokaal en een bibli-
otheek met les- en leesboeken, naslagwerken en leermid-
delen. Dit is alleen de ‘hardware’. Er zal ook nog geïn-
vesteerd worden in opleiding en training van leraren en 
ieder die op een of ander manier een bijdrage levert aan 
het onderwijsontwikkelingsproces in Yatenga. Dank zij 
Fietsen voor Burkina, Impulsis, Students for Students, 
Muttathara, Turing Foundation, Vastenactie, Dr. Hofstee 
stichting, Marthe van Rijswijck Foundation en alle andere 
grote en kleine donateurs is het benodigde bedrag voor de 
vierde fase bijna bijeen. We gaan door, want er is nog 
veel nodig. De school groeit hard: schooljaar 2010-2011 
volgen al ruim 500 leerlingen tussen de 6 en 20 jaar on-

derwijs op Zoodo. Vooral aan voortgezet 
onderwijs is grote behoefte en volgend jaar 
zullen er weer twee klassen bijkomen. De 
schooladministratie, het kantoor van de 
directeur en de werkruimte voor docenten 
zijn nu nog ondergebracht in lege klaslo-
kalen. Volgend jaar kan dit niet meer. 
Hoog op de wensenlijst van DSF staat dan 
ook een apart gebouw voor de schoolad-
ministratie. Er is nog een reden waarom 
het belangrijk is dat het complex over zo’n 
gebouw beschikt: om als school voor over-
heidssteun in aanmerking te komen, moet 
het goede werkruimten hebben voor het 
onderwijsondersteunende personeel, de 
leraren en de directie. Wij hopen dan ook 
dat u onderwijscomplex Zoodo blijft steu-
nen. Zo werken we met z’n allen aan beter 
onderwijs in een van de armste landen in 
de wereld. 

25 JAAR WOL: WIE HELPT ONS AAN EEN NIEUW LOGO? 
In 2011 is het 25 jaar geleden dat de Werkgroep Ontwikkelingsamen-
werking Limmen door de toenmalige gemeenteraad van Limmen werd 
ingesteld om op lokaal niveau iets te doen aan ontwikkelingssamen-
werking. Al die jaren is de WOL een klein groepje gebleven, maar we 
hebben flink aan de weg getimmerd om ontwikkelingssamenwerking 
onder de aandacht te houden van de inwoners van Limmen, Castri-
cum, Heiloo en wijde omgeving. Als we zien wat we in die 25 jaar 
bereikt hebben, mogen we erg trots zijn. Veertien jaar geleden hebben 
we DSF opgericht. DSF is uitgegroeid tot een toonaangevende onder-
wijsontwikkelingsorganisatie en mede door DSF gaan in Yatenga 
bijna alle kinderen naar de basisschool en zetten we ons nu in voor 
voortgezet en beroepsonderwijs. In het najaar willen we ons jubileum 
vieren. Graag willen we dan een mooi logo hebben. Bent u creatief en 
wilt u voor ons een logo maken? Laat het weten. Het zou een prachtig 
cadeau zijn voor ons jubileum. Een ander mooi cadeau zou zijn uit-
breiding van ons bestuur. Wilt u zich ook inzetten voor beter onder-
wijs in Burkina Faso? Neem met ons contact op. 
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SCHAPEN EN SCHOLIEREN 
In het schapenproject kunt u voor 50 euro 
een schaap sponsoren. Hiervoor kopen 
arme families met een schoolgaand kind 
een jong schaap en een tas met schoolma-
teriaal. Zij gaan het schaap vetmesten en 
verkopen het na een jaar. Met de opbrengst 
wordt weer een nieuw jong schaap gekocht 
en een tas met schoolmateriaal voor het 
kind. Het kind is zo voor het eenmalige 
bedrag van 50 euro verzekerd van onder-
wijs. Dank zij sponsors uit Nederland 
kunnen we op deze manier jaarlijks zo’n 
honderd kinderen naar de basisschool laten 
gaan. Wilt u ook een schaap voor een kind 
sponsoren? Maak dan 50 euro over op 
rekening 3364.26.577 onder vermelding 
van ‘schapenproject’ en uw contactgege-
vens. U ontvangt een foto van het kind met 
zijn of haar schaap. 

In het scholieren adoptieproject steunt u 
voor 350 euro per jaar een jongere bij het 
volgen van voortgezet onderwijs, een 
beroepsopleiding of een studie. Op dit 
moment hebben we 48 jongeren tussen de 
12 en 22 jaar in het project. Lesgeld, 
schoolkleding, schoolmateriaal, school-
maaltijden en een fiets wordt voor de jon-
gere betaald. Ieder schooljaar ontvangen 
de adoptieouders een foto en een brief van 
de jongere. Lees in het verhaal van Johan-
na hoe belangrijk het is om een scholier te 
ondersteunen. Doet u mee? Neem dan 
a.u.b. contact met ons op. 
 
BEZUINIGEN OP ONTWIKKELINGSSAMENWERKING? 

Op deze foto zit de leiding van DSF verslagen bij el-
kaar: ze hebben net te horen gekregen dat er flink ge-
schrapt moet worden in de plannen voor onderwijs, 
armoedebestrijding en gelijke rechten. Twee belangrijke 
partners, ICCO en Kinderpostzegels, krijgen van de 
Nederlandse overheid minder of helemaal geen subsidie 
meer. Hoezo millenniumdoelen? Bij toeval had Couliba-
ly een T-shirt aan met de tekst: 

Demand world leaders to keep promises 
they made to fulfill the MDG’s by 2015 

Helpt u ook mee om de wereldleiders te herinneren aan 
de beloften die ze in het jaar 2000 gedaan hebben om de millennium ontwikkelingsdoelen te halen in 2015? Wij blijven 
ons inzetten voor millenniumdoel 2 en 3: onderwijs voor iedereen en gelijke kansen voor meisje en jongens. 

ZIJ WAREN DIT JAAR TOPSPONSORS VAN ONDERWIJSCOMPLEX  ZOODO:  

      

   

HET LEVEN VAN EEN SCHOLIER IN YATENGA 
In het najaar van 2010 draaide ik een maand mee met de activiteiten 
van DSF. Ik wilde vooral weten hoe het leven van onze leerlingen uit 
het scholieren adoptieproject er uit ziet. Verschillende jongeren heb ik 
thuis bezocht. Het verhaal van Alidou is tekenend voor het leven van 
dorpskinderen die naar de grote stad gaan om te studeren. 
Alidou is 16 jaar. In juni is hij geslaagd voor zijn BEPC, de eerste fase 
van de middelbare school. Hij zat op het college in het dorp Tangaye 
en wilde graag doorleren. Maar dit kon niet in Tangaye, dus moest hij 
naar Ouahigouya. Zo kwam hij op het Gemeentelijk Lyceum van 
Ouahigouya. Hij heeft met een vriend een kamer gehuurd in de stad en 
zij zorgen voor zichzelf. Er is niemand die op hen let. Alidou moet 
zelf zijn eten kopen en koken. Om zich te voeden heeft hij zo’n 250 
cefa’s per dag nodig (± 40 cent) en dan eet hij alleen rijst en bruine 
bonen. Soms, als het kan, met wat olie en zout, geen specerijen of 
groenten. Zijn studie laat hem geen tijd voor een baantje. Hij staat ’s 
morgens om 5 uur op en gaat zonder eten naar school. Eenmaal in de 
5-6 weken gaat hij naar huis, naar het dorp Tong-méné, 30 kilometer 
van Ouahigouya. De banden van zijn gekregen fiets zijn niet meer te 
reparen en het is een hele expeditie om thuis, bij zijn grootmoeder, te 
komen. Zijn ouders zijn in Ivoorkust om werk te zoeken. Zij kunnen 
niet lezen en schrijven, dus hij weet niet hoe het met hen gaat. Groot-
moeder zorgt ook voor een broertje, dat naar school gaat. Soms kan zij 
Alidou wat eten meegeven. Maar nu hij zijn fiets niet meer kan ge-
bruiken, kan hij maar weinig meenemen. 
Alidou en zijn vriend hebben geen licht in hun kamer. Huiswerk ma-
ken is dan lastig. ’s Avonds zoeken ze een plek waar wel licht is. Dat 
kan soms op school of, als die branden, onder een straatlantaarn. Ali-
dou zou graag piloot worden, maar beseft dat dat buiten zijn bereik 
ligt. Maar als hij leraar kan worden, kan hij de zorg voor de kinderen 
die bij zijn oma wonen overnemen. Alidou is een serieuze jongen. Hij 
zet zich in om te slagen en hij bruist van levenslust.  

Johanna Klein 

En hoe zit het met de belofte aan het 
behalen van de millenniumdoelen? 

Wij danken hen en alle andere spo nsors 
en donateurs voor hun bijdrage! 

Namens WOL en DSF: 
Een goed en gezond 2011! 


