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College in Namssiguia bijna klaar 

 

 

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het college in 

het dorp Namssiguia. Het gebouw met vier klaslokalen, 

een kantoortje en een magazijn is bijna klaar. De be-

volking is zeer betrokken bij het college. Zij hebben 

actief bijgedragen aan de bouw door te zorgen dat er 

voldoende water en zand op de bouwplaats is voor het 

maken van bouwblokken en cement. In oktober 2014 

wordt de school in gebruik genomen. In ieder geval 

twee klassen zullen starten: een eerste en een tweede 

klas. Afgelopen schooljaar is er al een eerste klas ge-

start in een leegstaand gebouwtje in het dorp. Leraren 

van een ander college in de gemeente Tangaye pendel-

den op hun brommer heen en weer om de lessen te 

verzorgen. De klas telde 26 meisjes en 24 jongens. 20 

meisjes en 14 jongens zijn overgegaan naar het tweede 

leerjaar. Dat is 68% en voor Burkinese begrippen een 

gemiddeld resultaat. 

De verwachting is dat in het nieuwe schooljaar met 60 

eersteklassers gestart wordt. Ook voor de tweede klas 

worden nieuwe leerlingen verwacht. Veel jongeren uit 

Namssiguia en omliggende dorpen logeren in de stad 

om daar voortgezet onderwijs te volgen. De zittenblij-

vers uit het tweede leerjaar zullen waarschijnlijk terug-

komen, nu er een college in het dorp is. Mogelijk start 

er zelfs nog een vierde leerjaar. De examenresultaten 

voor het BEPC, het diploma na vier jaar college, waren 

weer bedroevend in Burkina: 28% heeft het BEPC ge-

haald. Als er voldoende leerlingen zijn in Namssiguia en 

omgeving die op het nieuwe college willen proberen om 

hun BEPC te halen, start er ook een vierde leerjaar. 

 

 
De eerste groep leerlingen die voortgezet onderwijs in Nams-

siguia hebben gevolgd 

“Als zoon van het dorp ben ik geweldig trots op 

dit project! Mijn kleine broers en zussen krijgen 
nu ook een kans op een betere toekomst.” 

Aboubakary, een van de jongeren die nu dank zij WOL 

op de universiteit zit. 
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Nieuwe auto voor DSF 
Onze partner DSF voert niet alleen samen met ons 

projecten uit. Zij werken in de hele regio Noord van 

Burkina Faso, een gebied zo groot als Noord Holland, 

Zuid Holland en Utrecht samen, en voeren daar ontwik-

kelingsprogramma’s uit die door meerdere partners 

gefinancierd worden. Ze alfabetiseren volwassenen en 

trainen hen in betere landbouwmethoden en het opzet-

ten van kleine economische activiteiten. Ze ondersteu-

nen dorpsscholen met schoolmateriaal, schoolbanken 

en soms zelfs met de bouw van nieuwe klaslokalen. Ze 

zorgen dat alle kinderen geregistreerd worden zodat ze 

zichtbaar zijn voor inentingscampagnes en een geboor-

teakte krijgen om schoolexamens te kunnen afleggen. 

Ze gaan met films en theatergroepen naar de dorpen 

om de bevolking voor te lichten over de rechten van 

vrouwen en kinderen en over de gevaren van meisjes-

besnijdenis en kinderarbeid in de traditionele goudmij-

nen. Ze trainen leraren en ouderraden in het beheer 

van de dorpsscholen. En ze trainen afgevaardigden van 

dorpsraden die tot gemeenteraadslid zijn gekozen in 

het besturen van de gemeente. Kortom, een waslijst 

aan activiteiten waarvoor een goede terreinwagen on-

ontbeerlijk is, zeker omdat veel dorpen afgelegen lig-

gen en er nauwelijks wegen naar toe leiden. 

DSF had een terreinwagen, maar die is na jaren inten-

sief gebruik onbetrouwbaar geworden. DSF is zelf aan 

het sparen geweest, maar dit was niet genoeg om een 

nieuwe auto te kopen. ICCO, een andere Nederlandse 

partner van DSF, en WOL hebben het ontbrekende 

bedrag bijgelegd, zodat DSF een nieuwe pick-up Toyota 

Hilux heeft kunnen kopen. Wij hopen dat zij er weer 

jaren plezier van hebben! 

 
Na jaren intensief gebruik is de oude terreinwagen aan ver-

vanging toe. Op de foto gaat DSF met een theatergroep naar 
de dorpen om voorlichting te geven over de gevaren van de 

illegale goudmijnen. 
 

 
De nieuwe Toyota Hilux: een pick-up terreinwagen met cabi-

nevoor 5 personen. 

 

Opleiding autotechniek gestart

In februari 2014 is de vierde beroepsopleiding op on-

derwijscomplex Zoodo van start gegaan: autotechniek. 

De start was vertraagd doordat er geen geschikte do-

cent gevonden kon worden. In Burkina zijn maar heel 

weinig opgeleide technici en de meesten treden in 

dienst bij de opkomende mijnbouwbedrijven. 

Buitenlandse investeerders, die de mijnen ex-

ploiteren, betalen voor Burkinese begrippen 

goede salarissen aan opgeleide technici. Voor de 

beroepsopleidingen is dit echter desastreus. 

Uiteindelijk is het toch gelukt om een jonge vak-

instructeur te vinden doordat WOL zich voor 

twee jaar garant heeft gesteld voor zijn salaris. 

De instructeur is in januari aangesteld en begon-

nen met de inrichting van de werkplaats. 

Lager beroepsonderwijs is nog steeds een onbe-

kend fenomeen in Yatenga en voor dit eerste 

jaar van de opleiding autotechniek hadden zich 

maar zeven leerlingen aangemeld. Op dit mo-

ment werkt DSF hard aan de promotie van het 

beroepsonderwijs. Ze proberen vooral jongeren 

te bereiken die niet toegelaten zijn tot het regu-

liere voortgezet onderwijs. Dit is de meest kwetsbare 

groep jongeren: ze hebben wel basisonderwijs gehad, 

maar als ze niet verder leren, raken ze hun schoolse 

vaardigheden binnen een paar jaar weer kwijt en blij-

ven ze net zo kansarm als hun ouders. 
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De jongeren van de beroepsopleidingen zijn trots op hun behaalde diploma 

 
Leerlingen van de basisschool die goed hun best hebben ge-

daan, ontvangen een prijs: schoolmateriaal om het nieuwe jaar 

goed te kunnen starten! 

De radio is nog steeds een belangrijk communicatie-

middel in de regio en door middel van radio-

uitzendingen informeert DSF de bevolking over de 

voordelen van het beroepsonderwijs. Ook trekken ze de 

dorpen in met de theatergroep of om sportieve activi-

teiten te organiseren. Hier komen veel dorpelingen op 

af en dan kan de boodschap overgebracht worden. 

Er vallen al veel positieve verhalen te vertellen. Alle 

jongeren die hun diploma hebben gehaald, hebben 

werk gevonden als lasser, fietsreparateur of naaister. 

Vooral de lassers zijn gewild. Sommige jongens treden 

al tijdens hun stage in dienst bij hun baas. DSF pro-

beert ze zo veel mogelijk te stimuleren om hun oplei-

ding af te maken, maar vooral de jongeren die moeite 

hebben met de theoretische vakken blijven liever bij 

hun baas in dienst dan terug naar school. Maar ze heb-

ben dan in ieder geval betaald werk en dat is al een 

grote stap voorwaarts in vergelijking met hun ouders. 

 

Diploma’s en schoolprijzen 

Het bieden van kwalita-

tief goed onderwijs is 

nog steeds een enorme 

uitdaging in Burkina. In 

het kader van de millen-

niumdoelen is de afgelo-

pen jaren veel geïnves-

teerd in basisonderwijs. 

Dit begint nu vruchten af 

te werpen: van de ruim 

350.000 kandidaten is 

landelijk is ruim 82% van 

de kinderen geslaagd 

voor het eindexamen van 

de basisschool. Op Zoodo 

werd dit jaar voor het 

eerst het eindexamen 

van de basisschool afge-

nomen. Alle kinderen 

hebben hun diploma 

gehaald!  

Het reguliere voortgezet 

onderwijs is een zorgen-

kindje. Landelijk hadden 

bijna 185.000 leerlingen 

uit het vierde jaar van 

het college zich ingeschreven voor het examen BEPC. 

Nog geen 29% heeft het diploma gehaald. Op Zoodo 

lag het percentage iets hoger: ruim 34%. Ook voor het 

eindexamen van het lyceum zaten we boven het lande-

lijk gemiddelde: 46%, tegen een landelijk percentage 

van 37%. 

We hopen dat steeds meer ouders gaan inzien dat het 

beroepsonderwijs voor veel leerlingen een betere weg 

is om aan de armoede te ontsnappen. Sinds een paar 

jaar kunnen leerlingen via deze weg een landelijk er-

kend diploma halen: het CQP (Certificat de Qualification 

Professionnelle). In totaal 4013 jongeren hadden zich 

ingeschreven voor dit examen. Van onze beroepsoplei-

dingen op Zoodo deden negen leerlingen mee. Zij zijn 

allemaal geslaagd. Niet alle leerlingen sluiten hun be-

roepsopleiding af met het CQP. Als zij hun opleiding wel 

voltooien, ontvangen zij een schoolcertificaat. 

Op ons onderwijscomplex worden de leerlinge gestimu-

leerd om hun best te doen. Leerlingen die hebben aan-

getoond gemotiveerd te zijn en goede resultaten heb-

ben behaald, ontvangen aan het einde van het jaar een 

schoolprijs. 
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Stichting WOL 
Voor Onderwijs in Burkina Faso 

In Burkina Faso werkt Stichting WOL samen met de 
vereniging Développement Sans Frontière (DSF). Sa-
men zetten wij ons in om door middel van onderwijs 
ontwikkeling op gang te brengen in een van de armste 
landen in de wereld. Na jarenlange investering in ba-
sisonderwijs, ligt nu het accent op voortgezet onder-
wijs en beroepsonderwijs. 
WOL wordt ondersteund door Impulsis, het loket voor 
particuliere initiatieven in ontwikkelingssamenwerking. 
Impulsis verhoogt de opbrengst van donaties met 
50%.  
Stichting WOL staat bij de belastingdienst geregi-
streerd als ANBI. Uw donatie is daardoor onder be-
paalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting. 
Geeft u voor het eerst een donatie aan WOL? Vermeld 
dan op uw overschrijving uw adresgegeven. We hou-
den u dan 2x per jaar op de hoogte van de projecten 
in Burkina Faso. 

www.stichtingwol.com 

www.facebook.com/StichtingWOL 

info@stichtingwol.com 

Tel. 072 5052680 

Steun ons: NL18 RABO 0336 4265 77 

 
De beste leerlingen van de techniekopleidingen met hun prijs. 
De jongens die opgaan voor het CQP examen hebben een kist 

met gereedschap gekregen om straks als gediplomeerd vak-
man aan de slag te gaan. 

 
De beste leerlingen van de modevakschool kregen een naai-

machine. De machines zijn beschikbaar gesteld door het Minis-

terie van Jongerenzaken en Werkgelegenheid in Burkina Faso 
om jongeren te stimuleren een vak te leren. 

 

Scholieren en studentenfonds 
Afgelopen schooljaar hadden we 49 jongeren die opge-

nomen waren in het scholieren adoptieproject. Dit pro-

ject loop al vanaf 2002. Het gaat om jongeren uit arme 

families die anders geen kans op voortgezet of be-

roepsonderwijs zouden hebben. Tientallen jongeren 

hebben al via dit project een betaalde baan gevonden 

en daarmee een beter bestaan voor zichzelf en hun 

familie. Inmiddels hebben we ook al een aantal jonge-

ren op hogere beroepsopleidingen en op de universiteit 

zitten. Daarom hebben we de naam van het project 

veranderd in ‘Scholieren en Studenten Fonds’. U kunt 

een individuele scholier of student steunen voor 350 

euro per jaar. Wij houden u dan op de hoogte van de 

voortgang van de jongere en u ontvangt minimaal een 

keer per jaar een brief van de jongere. Ook met een 

bedrag naar keuze kunt u dit project steunen. Omdat 

we steeds meer jongeren krijgen die verder willen stu-

deren, stijgen de kosten. Uw bijdrage wordt gebruikt 

om de extra studiekosten voor onze studenten te finan-

cieren. Vermeld op uw overmaking ‘Scholieren en stu-

dentenfonds’ en uw adres. Wilt u meer weten over het 

project? In juli hebben we naar de deelnemende dona-

teurs een nieuwsbrief gestuurd. U kunt deze vinden op 

onze website www.stichtingwol.com onder ‘Informatie / 

Nieuwsbrieven’. 

 

Bomen voor Zoodo 
Als het bij ons zomer is, is het in Burkina regentijd. De 

akkers worden bewerkt om het komend jaar weer te 

kunnen eten. Ook is het de beste tijd om nieuwe bo-

men te planten. DSF heeft op ons onderwijscomplex 

weer een serie jonge bomen geplant. Door het aanplan-

ten van bomen geven we op het onderwijscomplex het 

goede voorbeeld in de strijd tegen de ontbossing en 

erosie. Het is te hopen dat de bomen snel groeien. De 

leerlingen kunnen dan in de lange middagpauze heerlijk 

in de schaduw hun huiswerk maken. Ook dit draagt bij 

aan een stukje kwaliteitsverbetering van het onderwijs! 

 

http://www.stichtingwol.com/
http://www.facebook.com/StichtingWOL
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