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Een nieuw jasje, 

een nieuwe opzet in 

de kleuren van 

Burkina Faso. 

Deze keer een the-

manummer, hele-

maal gewijd aan 

het scholieren 

adoptie project. 

In oktober zijn we 

weer in Burkina 

geweest. Deze keer 

hebben we veel 

aandacht geschon-

ken aan de scholie-

ren en studenten 

die door donateurs 

van WOL onder-

steund worden. 

In Burkina zijn 

veel jongeren die 

na de basisschool 

verder willen leren, 

maar dit niet kun-

nen vanwege de 

armoede van hun 

ouders. WOL biedt 

50 kansarme jonge-

ren wel die kans. 

Hiervoor hebben 

we uw steun nodig. 

Wilt u een jongere 

een kans geven om 

uit de armoede te 

ontsnappen? Lees 

op de laatste pagina 

hoe u kunt helpen. 

In 2002 zijn WOL en haar partner DSF ge-

start met het scholieren adoptieproject. We 

waren al een aantal jaren bezig om op het 

platteland van de provincie Yatenga zo veel 

mogelijk kinderen op de basisschool te krij-

gen. Vervolgonderwijs was echter voor veel 

kinderen onmogelijk. De armoede op het 

platteland is enorm en veel ouders kunnen 

de schoolkosten van het voortgezet onder-

wijs niet opbrengen. Daarom zijn we een 

project begonnen om toch een aantal jon-

gens en meisjes de kans te geven om ver-

der te leren. In 2002 zijn we gestart met 6 

scholieren. Inmiddels is de groep gegroeid 

tot jaarlijks zo’n 50 jongeren. 

De jongeren gaan voornamelijk naar ons 

eigen onderwijscomplex Zoodo in Ouahi-

gouya, de hoofdstad van de provincie Ya-

tenga. Zij kunnen kiezen uit algemeen 

voortgezet onderwijs (college) of lager be-

roepsonderwijs. Als een jongere te vaak 

blijft zitten op het college, krijgt hij of zij 

nog een kans in het beroepsonderwijs. Doet 

hij of zij het goed, dan blijven we hem/haar 

steunen in het hoger onderwijs. Het doel is 

om alle jongeren een passende opleiding te 

laten volgen waarmee hij/zij een eigen in-

komen kan verwerven en een bijdrage kan 

leveren aan de ontwikkeling van het land. 
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Maïmouna, toekomstig oogarts 
Tijdens ons bezoek aan Burkina in oktober hebben we verschillende leerlingen 

thuis bezocht. Zo werden we gastvrij ontvangen bij Maïmouna. Maïmouna woont 

met haar moeder en broertjes in een huisje op een groot familie-erf in Ouahi-

gouya. Haar vader is jaren geleden overleden. Maïmouna is een slim meisje en 

haar moeder is nog steeds ontroerd dat zij de kans heeft gekregen om naar 

school te gaan. Maïmouna zit nu in de examenklas van het VWO en wil het liefst 

oogarts worden. Haar moeder lijdt al jaren aan een nare oogziekte en Maïmouna 

wil niets liever dan mensen met oogproblemen helpen. Er zijn nu in Burkina veel 

te weinig oogartsen. Maïmouna maakt zich wel zorgen om haar examen. Ze zit 

niet op ons onderwijscomplex. Haar school heeft onvoldoende boeken voor alle 

examenkandidaten. We hebben Maïmouna beloofd om voor boeken te zorgen.  
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Nieuwe leraren 
Drie studenten volgen de opleiding tot leraar 

basisonderwijs. Saïdou is dit jaar toegelaten 

en Mariam P. en Azèta zitten in het tweede 

jaar. Dit is een stagejaar en de meiden lopen 

stage op een basisschool in Ouahigouya. 

Mariam loopt, samen met drie medestuden-

ten, stage in een klas met 114 leerlingen! De 

stagiaires mogen nu nog de kunst afkijken 

bij hun praktijkbegeleider en zitten achter in 

de klas. Straks mogen zij het zelf proberen. 

Nieuwe leraren zijn hard nodig! 

 

 

  

Idrissa en Hamidou 
Aan de rand van Ouahigouya, ongeveer een kilometer ten zuiden van ons onder-

wijscomplex, ligt een terrein dat vol staat met piepkleine huisjes. Hier wonen 

mensen die uit de dorpen naar de stad getrokken zijn. Ook twee van onze leer-

lingen hebben hier een huisje: Hamidou en Idrissa. Zij zijn 19 jaar en zitten in de 

examenklas van het lyceum op Onderwijscomplex Zoodo. Het huisje bestaat uit 

een kamer waarin een paar matjes liggen: een mat om op te slapen en een om 

op te zitten. De schoolspullen liggen netjes gesorteerd op een oude cementzak. 

Een paar gespannen lijntjes doen dienst als garderobe. Op een primitief houtfor-

nuisje koken zij hun eten, vaak niet meer dan een bord bonen. Water nemen de 

jongens mee van school. De douche, een ommuurde ruimte met een gat er in, 

ligt een eindje verderop en wordt met de hele buurt gedeeld. 

De jongens komen uit dorpen die zo’n 30 km van Ouahigouya liggen. In de va-

kanties gaan zij op de fiets naar huis.  

Florence, manager in de dop 

Florence was de eerste leer-

ling uit ons project die naar 

de universiteit is gegaan. Ze 

is nu bezig met haar scriptie 

en hoopt dit jaar haar bache-

lor diploma Management en 

Economie te halen. Florence 

studeert in Ouagadougou en 

huurt daar een appartement-

je. Meubels heeft ze nauwe-

lijks: een stoel en een tafel-

tje en in haar slaapkamer 

een matras op de grond. Het 

grootste meubelstuk is een 

schoolbord. Hierop maakt ze 

oefeningen, samen met me-

destudenten. Dit bespaart papier. Florence beschikt sinds kort 

over een laptop, die wij hebben opgestuurd. Tijdens ons bezoek 

kreeg ze van ons nog een laptoptas. Hier was ze erg blij mee! 

Florence doet het heel goed en zou graag doorstuderen voor haar 

mastertitel, maar dit is erg duur. Alleen al het collegegeld be-

draagt meer dan 1500 euro. Daarnaast komen er nog kosten voor 

boeken, kamerhuur en levensonderhoud bij. Florence is wees en 

heeft met haar twee zusjes nieuwe ouders gevonden bij de broer 

van haar vader en zijn vrouw. Haar oom/vader is heel trots op 

haar en wil ook graag dat ze verder studeert. Helaas zijn de kos-

ten voor de familie niet op te brengen.  
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Aïssa 

 
Aïssa heeft 5 jaar geleden een dochter-
tje gekregen. Ze is een paar keer blijven 

zitten op het college, maar heeft inmid-

dels haar BEPC (soort MAVO diploma) 
en zit nu in het zesde leerjaar van het 
lyceum. Volgend jaar doet ze eindexa-
men VWO. Haar dochtertje groeit op bij 
familie in het dorp. 

Fatimata 

 
Fatimata is begonnen op het college, 
maar werd in het tweede leerjaar zwan-
ger. Haar familie kon niet voor de baby 
zorgen en Fatimata is overgestapt naar 

de naaischool. Hier mag ze haar kind bij 

zich houden. 
We zijn ook bij Fatimata op bezoek ge-
weest. Met hulp van de vader van haar 
kind, een leerling-verpleegkundige, 
heeft ze een kamer gehuurd in het oude 
deel van Ouahigouya. Toen wij bij haar 
waren vertelde ze dat ze dagelijks de 5 

km naar het onderwijscomplex moest 
lopen met haar dochtertje Mariam op de 
rug. Haar fiets was wel gerepareerd, 
maar hij reed niet goed. Nee, logisch, de 
fiets was wel heel creatief gerepareerd, 
maar de maker had geen verstand van 
zaken: de nieuw ingezette spaken waren 

te lang en daarom had de reparateur er 
maar een knik in gemaakt! We hebben 
ter plekke een nieuw fietswiel voor haar 
geregeld, zodat ze voortaan weer op de 
fiets naar school kan. 

Tienermoeders 
We willen zo veel mogelijk meisje een kans bieden op onderwijs, 

vooral meisjes uit de dorpen. Maar de naïviteit en onwetendheid bij 

het aangaan van relaties en bij seksueel gedrag brengt de meisjes in 

problemen. Tienerzwangerschappen komen veelvuldig voor en zijn 

de belangrijkste reden dat meisjes voortijdig het college verlaten. 

Met DSF hebben we afgesproken dat moederschap geen reden is om 

te stoppen met de opleiding. Op Zoodo krijgen deze meisjes een 

extra kans. En als het niet lukt op het college, dan op de modevak-

school. Afgelopen jaar hadden we 22 meisjes in het scholieren adop-

tieproject, waarvan er 7 al een kind hebben. 

Toename meisjesbesnijdenis 

De tienerzwangerschappen onder meisjes op het college hebben nog 

een aantal vervelende neveneffecten. Veel ouders willen niet dat hun 

dochter naar de stad gaat om voortgezet onderwijs te volgen. De 

ongelijkheid tussen jongens en meisjes wordt daarmee weer ver-

groot. Een ander vervelend neveneffect is de toename van het aan-

tal meisjesbesnijdenissen. Na jaren van afname zien we tegenwoor-

dig weer een groeiend aantal meisjes dat besneden wordt, ook ou-

dere meisjes. Oorzaak: ouders willen zo hun dochter beschermen 

tegen frivool gedrag en hen behoeden voor ongewenste zwanger-

schappen…. 

Breng de school naar de meisjes! 

Deze ervaring met meisjes heeft ons aan het denken gezet. Gezien 

de grote vraag naar plaatsen op het college, waren we van plan om 

klaslokalen bij te bouwen op Zoodo. Dit zou betekenen dat de scho-

lieren uit de dorpen naar de stad moeten komen. Maar waarom zou-

den we het niet omdraaien en de school naar de dorpen brengen? 

Meisjes kunnen dan thuis blijven wonen en toch voortgezet onder-

wijs volgen.  

DSF juicht dit idee toe en nam ons tijdens ons bezoek al mee naar 

een dorp waar dan een college gebouwd zou kunnen worden. Dit 

was toevallig het dorp van Mariam G. een meisje uit ons project dat 

vorig jaar moeder is geworden. We zijn dan ook even naar de ou-

ders van Mariam gegaan om ze te bedanken voor hun besluit om 

Mariam weer terug naar school te laten gaan. Het was een zeer in-

drukwekkend bezoek. We wisten dat het om kinderen uit kansarme 

milieus gaat die opgenomen worden in ons project. Maar de kennis-

making met de ouders van Mariam was schrijnend. Vader was blind 

en zat de hele dag in een stoel. Moeder werkt op het land en was 

bezig met de pinda- en bonenoogst. We vroegen of we ook hun huis 

mochten zien. Dat mocht, ten minste wat er nog van over was: de 

helft van het huis was ingestort tijdens de regenperiode. De familie 

logeerde nu tijdelijk 

bij de buren. De ou-

ders hopen dat ze 

hulp krijgen bij het 

opbouwen van het 

huis, want de blinde 

vader kan niets doen. 

En ondanks hun ar-

moede stonden de 

ouders er op dat we 

een kip aannamen. 

Een witte nog wel, 

wat staat voor vriend-

schap en waardering! 
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Stichting WOL 
Voor Onderwijs in Burkina Faso 

Bezoek ons op internet: 

www.stichtingwol.com 

Like ons op Facebook: 

www.facebook.com/StichtingWOL 

Neem contact op: 

info@stichtingwol.com / 072 5052680 

Steun ons: 

NL18 RABO 0336 4265 77 

o.v.v. Scholieren Adoptie Project 

 

Stichting WOL is in 1986 opgericht als Werk-

groep Ontwikkelingssamenwerking Limmen 

en vanaf 1988 actief met ontwikkelingspro-

jecten in Burkina Faso. In 1996 zijn we een 

samenwerkingsverband aangegaan met de 

vereniging DSF (Développement Sans Fron-

tière) in de provincie Yatenga. WOL en DSF 

zetten zich in om zo veel mogelijk kinderen 

onderwijskansen te bieden. Het Scholieren 

Adoptie Project (SAP) is een van de manie-

ren waarop we dat doen. Ook hebben we 

een groot onderwijscomplex in de provincie-

hoofdstad Ouahigouya, waar zo’n 1000 kin-

deren en jongeren les krijgen. 

Met het SAP ondersteunen we individuele 

kansarme jongeren. Voor dit project zoeken 

we ‘adoptieouders’: personen, families of 

bedrijven die een jongere willen steunen 

door een onderwijsbeurs beschikbaar te 

stellen van € 350,- per jaar. De jongere ont-

vangt een fiets bij aanvang van het project 

en jaarlijks wordt het lesgeld betaald, 

schoolmateriaal, schoolkleding en abonne-

menten op de schoolkantine en bibliotheek. 

Jongeren die na het algemeen voortgezet 

onderwijs of lager beroepsonderwijs willen 

doorstuderen, ontvangen het geld in eigen 

beheer, als bijdrage aan de studiekosten.  

Door verloop onder onze adoptieouders, zijn 

we jaarlijks op zoek naar nieuwe ouders. Wij 

hopen dat deze speciale nieuwsbrief u en-

thousiast gemaakt heeft en u de schoolkos-

ten van een jongere in Burkina op u wilt 

nemen. Neem contact met ons op! Hoe meer 

mensen zich aanmelden, hoe meer jongeren 

we kunnen laten leren! 

Is een jaarlijkse bijdrage van €350 teveel, 

dan kunt u het project steunen met een 

bedrag naar keuze. Dit bedrag gaat in een 

fonds en hiermee financieren we extra din-

gen voor de jongeren, zoals de laptop van 

Florence of examentraining voor jongeren uit 

de examenklas. 

 

Beroepsonderwijs 
Tijdens ons bezoek hebben we verschillende stageplaatsen be-

zocht waar de leerlingen van het beroepsonderwijs stage lopen. 

Dat was wel even schrikken! Bij de bedrijven voor metaalcon-

structie was het een enorme rommel. Er wordt gelast met alleen 

een donkere zonnebril op. Ismael, een van onze leerlingen, 

demonstreerde hoe hij een hekwerk glad sleep met een elektri-

sche slijpmachine. Hij deed het keurig, maar zonder veiligheids-

bril. En de stekker van de slijpmachine werd in een half vergaan 

verlengsnoer met een kapot stopcontact gestopt…. Ongelooflijk, 

hier moet nog heel wat gebeuren aan kwaliteitverbetering. Wie 

nog persoonlijke beschermingsmiddelen en andere spul-

len voor lassen en metaalbewerking over heeft: we willen 

het graag hebben! In Burkina is dat bijna niet te krijgen. 

 

De stageplaatsen van de naaischool zagen er beter uit. Een van 

de ondernemers van een naaiatelier was een oud leerling van 

onze naaischool. Zij was een van de eerste leerlingen die twee 

jaar geleden het diploma behaalde. Met steun van haar ouders 

heeft ze een eigen naaiatelier opgezet en biedt nu stageplaat-

sen aan de stagiaires van de naaischool van Zoodo. Geweldig, 

hier doen we het voor!  

Wordt u van een van hen adoptieouder? 
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