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Maak kennis met onze scholieren en studenten in Burkina Faso! 

 
Sidiki: Ik zit in de examen-
klas van het college. Ik hoop 
dat het lukt om mijn BEPC te 
halen. Iedereen zegt dat ik 
goed kan voetballen. Ik zou 

graag naar een voetbalschool 
willen, maar heb daar helaas 

niet de middelen voor. 

 
Amidou: Ik ben dit jaar be-
gonnen met mijn studie taal-
wetenschappen aan de uni-
versiteit van Koudougou. We 

krijgen les in een enorme 
collegezaal met wel 1000 

studenten tegelijk. 

Maïmouna: Ik wil graag 
oogarts worden, maar ben 
vorig jaar gezakt voor mijn 

VWO examen. Ik zit nu op de 
verpleegstersopleiding. Het 
gaat goed, maar voor het 

stagejaar heb ik spullen nodig 
en dat is duur. 

Karim: Ik zit in het derde 
jaar van de opleiding lassen 
en metaalbewerking. Omdat 

ik de beste van mijn klas ben, 
heb ik van de Minister van 
werkgelegenheid en jonge-

renzaken materiaal gekregen 
om te kunnen lassen. 

 
Alidou: Ik ben dit jaar inge-
schreven voor de studie geo-
grafie aan de universiteit van 
Ouagadougou, maar de colle-
ges zijn pas in april begon-

nen. Er was nog geen ruimte 
omdat de ouderejaars nog 

niet klaar waren. 

 
Fatimata: Ik zit in het derde 
jaar van de naaiopleiding en 
wil straks een eigen atelier 
beginnen. Ik ben zo blij! Ik 
zat op het college toen ik 

zwanger raakte. Ik dacht dat 
alles verloren was, maar 
straks ben ik een zaken-

vrouw! 

 
Balguissa: Ik zit in het vijfde 
jaar van het lyceum. Ik haal 
goede cijfers, maar twijfel of 
ik het lyceum af wil maken. 

Mijn ouders zijn arm en ik wil 
liever naar de onderwijzers-
opleiding, zodat ook mijn 
kleine broertjes en zusjes 

naar school kunnen. 

Ladifatou: Ik zat op het 
college en haalde goede cij-

fers. Maar men heeft mij 
overgeplaatst naar de naaiop-
leiding omdat ik moeder ben 
geworden. Ik vind het erg 

jammer, ik zou graag terug 
willen naar het college. 

 
Harouna: Ik zit in de exa-
menklas van het lyceum. Ik 

woon samen met mijn broers 
in een klein huisje. We heb-

ben geen elektriciteit. Daarom 
blijven we tot acht uur op 

school studeren. 

 
Zoénabo: Ik zit in het eerste 
jaar van de opleiding tot on-
derwijzeres. Dat is niet ge-
makkelijk, want ik ben ook 

moeder van een tweeling van 
anderhalf jaar. 

 
Ramata: Ik ben dit school-

jaar begonnen op het college. 
Ik vind het wel moeilijk, voor-

al biologie en wiskunde. Ik 
doe mijn best om over te 

gaan. Mijn ouders zijn landar-
beiders. 

Abdoulaye: Ik zit in de exa-
menklas van het lyceum, 
maar ik sta er niet zo best 

voor. Wat de uitslag ook zal 
zijn, volgend jaar wil ik graag 
naar de opleiding om onder-

wijzer te worden. 
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Hermann: Ik zit in de tweede 
klas van het college. Het gaat 

niet zo goed, want ik werk 
niet serieus genoeg. 

 
Kalizèta: Ik zit in de exa-

menklas van het lyceum. Het 
is erg moeilijk. We hebben 
oefenexamens gemaakt. Ik 

hoop dat ik mijn BAC diploma 

haal. 

 
Amsetou: Ik doe voor de 

tweede keer de examenklas 
van het college. Als ik slaag 
wil ik instructrice worden. 

Maar als ik zak ga ik naar de 

naaischool. 

 
Agueratou: Ik zit in het 

tweede jaar van de naaioplei-
ding. Ik ben in verwachting. 
Ik hoop dat ik het schooljaar 
af kan maken voordat mijn 

baby komt. 

 
Mariam:Ik zit in de examen-

klas van het college. Ik sta er 
niet zo goed voor, maar heb 

de hoop niet verloren. De 
schoolcijfers tellen niet, alleen 

het examenresultaat is be-
langrijk. Ik hoop dat ik mijn 

BEPC diploma haal. 

 
Landrine: Ik ben nieuw in 

het project. Ik ben 15 jaar. In 
oktober 2014 ben ik begon-
nen op de naaiopleiding. Ik 

ben de oudste dochter uit ons 
gezin van 5 kinderen. Mijn 

ouders en ik zijn erg blij dat 
ik deze kans krijg. 

 
Ousmane: Ik zit in de exa-
menklas van het lyceum. Ik 

ben overgestapt van een 
taalprofiel naar een weten-
schappelijk profiel. Maar het 
is niet makkelijk. Onze lera-
ren zijn te jong en te onerva-
ren om deze vakken goed te 

kunnen geven. 

 
Florence: Ik ben bezig met 

mijn afstudeeronderzoek over 
de rijstcultuur in ons land. Ik 
ben pas getrouwd. Mijn man 
steunt me om de studie af te 

ronden. Hij werkt op een 
kantoor als boekhouder. Als ik 
klaar ben gaat hij verder stu-

deren. 

 
Aïchata: Ik ben nieuw in het 
project. Ik zit in het eerste 
jaar van het college. Als ik 

straks een baan krijg, kan ik 
mijn ouders helpen en mijn 
kleine broertjes en zusjes 
inschrijven voor school. 

 
Souleymane: Ik zit in het 

derde jaar van de universiteit. 
Ik doe Economie en manage-
ment. Als ik klaar ben wil ik 
samen met mijn maat Abou-
bakary een bedrijf opzetten. 

 
Aboubakary: Ik zit in het 

derde jaar van de universiteit. 
Ik heb gekozen voor Econo-
mie en landbouw. Het derde 
jaar schijnt een moeilijk jaar 
te zijn en bijna niemand kan 

het op tijd afronden. 

 
Salmata: Ik zit in het tweede 

jaar van de opleiding voor 
onderwijzeres. Ik ben heel blij 

dat ik deze kans gekregen 
heb. Ik ben al getrouwd en 
heb een dochtertje van an-

derhalf jaar. 

Vanaf 2002 ondersteunt WOL kansarme jongeren bij hun opleiding. Inmiddels zijn er al heel wat doorgestroomd naar het hoge-
re beroepsonderwijs en de universiteit en hebben we verschillende vaklui en onderwijzers afgeleverd. Door te investeren in 
deze jongeren bouwen we menselijk kapitaal op om de ontwikkeling te stimuleren in een van de armste landen in de wereld. 
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Balguissa: Ik zit in de exa-
menklas van het lyceum. Ik 
heb altijd goede cijfers ge-
haald, maar nu het examen 
nadert, slaat de paniek toe. 

Duim voor me dat ik het BAC 
diploma haal! 

 
Tasséré: Ik zit in het derde 
jaar van de opleiding lassen 
en metaalbewerking. Ik heb 
mijn eerste vakdiploma vorig 
jaar gehaald en hoop aan het 
einde van het schooljaar mijn 

BQP te halen. 

 
Abdoulaye: Ik zit in het vijf-
de leerjaar van het lyceum. 
Tot nu toe heb ik alles vol-

doende. Ik hoop over te gaan 
naar het zesde leerjaar. 

 
Ali: Ik zit in het tweede jaar 
van het college. Het eerste 
trimester had ik voldoende 
gemaakt, maar het tweede 

net niet. Ik doe mijn best om 

over te gaan. 

 
Mariam: Vorig jaar ben ik 

geslaagd voor het basisdiplo-
ma onderwijzeres. Ik ben nu 

aangesteld op een basisschool 
en heb een eerste klas met 

49 leerlingen. Ik ben ook nog 
bezig met een studie om ge-
certificeerd onderwijzeres te 

worden. 

 
Azèta: Ik heb mijn diploma 
voor onderwijzeres gehaald 
en ben aangesteld op een 

dorpsschool. Ik kom uit het-
zelfde dorp als Mariam. Ze 
zijn daar heel trots op ons. 
We zijn de eersten uit ons 

dorp die een overheidsbaan 
hebben. 

 
Issaka: Ik zit in het derde 
jaar van de opleiding lassen 
en metaalbewerking. Vorig 

jaar heb ik mijn CQP gehaald, 
het eerste vakdiploma. Aan 
het einde van het schooljaar 
hoop ik te slagen voor het 

BQP, het tweede vakdiploma. 

 
Mariam: Ik heb via de 
avondschool mijn basis-

schooldiploma gehaald. Ik zit 
nu in het tweede leerjaar van 
het college. Het is wel moei-
lijk, maar ik ben heel blij dat 

ik deze kans krijg. 

 
Oumarou: Ik zit in het vijfde 
leerjaar van het lyceum. Ik 
vind het geweldig wat u sa-

men met DSF voor ons doet. 

 
Adama: Ik zit in de examen-
klas van het lyceum. Ik was 
altijd de beste van mijn klas. 
Maar nu is mijn zus overleden 
en lukt het niet meer zo goed. 

 
Hamidou: Ik zit in het twee-
de jaar van de lasopleiding. Ik 

ben een keer blijven zitten, 
want ik vind de theorie heel 

moeilijk. 

 
Saïdou: Ik zit in het tweede 
jaar van de onderwijzersop-

leiding. We lopen stage. Eerst 
observeren we de leraar en 

dan mogen we zelf les geven. 

De jongeren worden gesponsord door een ‘adoptieouder’ in Nederland. Jaarlijks hebben we nieuwe adoptieouders nodig. Doet u 
mee of weet u nog iemand die een jongere wil helpen? De sponsoring van een onderwijsbeurs is 350 euro per schooljaar. U 
kunt ook een ander bedrag doneren. Dit wordt gebruikt om extra studiekosten, zoals een laptop, te kunnen financieren. 
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Guy: Sorry voor de slechte 

foto. Ik heb een leerwerkplek 
gevonden in Bobo Dioulasso, 
500 km van Ouahigouya. Dit 

jaar hoop ik mijn BQP diploma 
te halen voor lassen en me-

taalbewerking. 

 
Idrissa: Ik ben dit jaar be-
gonnen met een studie Eco-
nomie en Management. Maar 
ik kreeg de kans om mee te 

doen met de selectieprocedu-
re voor de politieacademie en 

daar ben ik aangenomen. 

 
Issa: Ik zit in de examenklas 
van het college. Ik heb voor 
de lessen voldoende punten 
gehaald. Maar het is altijd 
spannend of je dan ook je 

examen haalt. 

 
Idrissa:Ik heb de lasoplei-

ding afgesloten met een 
schoolverklaring. Ik heb dit 
jaar materiaal gekregen om 
te lassen. Ik werk nu bij een 

baas. 

 
Limata: Ik zit in het zesde 
leerjaar van het lyceum. Ik 
ben actief in de leerlingen-

raad. Aan het eind van ieder 
trimester organiseren we een 
activiteit voor de hele school. 

 
Daouda: Ik zit in de exa-

menklas van het lyceum. We 

lopen met de lessen wat op 
achter vanwege de politieke 

gebeurtenissen aan het begin 
van het schooljaar. 

 
Awa: Ik kom uit het tweede-
kans onderwijs en zit nu op 

de naaischool. Een werkende 
vrouw heeft hier aanzien, dus 

ik doe mijn best om mijn 
beroep zo goed mogelijk te 

leren. 

 
Awa: Net als mijn naamge-
noot kom ik uit het tweede-
kans onderwijs en zit op de 
naaischool. Ik vind het erg 
leuk en ben blij dat ik deze 

kans krijg. 

 
Aïssa: Toen ik 16 was heb ik 
een dochter gekregen. Ze is 
nu 7 jaar en woont in het 

dorp bij mijn ouders. Ik zit op 
de onderwijzersopleiding. Als 
ik klaar ben, kan ik mijn kind 

naar school sturen. 

 
Mariam: Ik zat op het colle-
ge, maar toen werd ik zwan-
ger. Het lukte niet om mijn 

BEPC te halen. Ik krijg nu nog 
een kans op de naaiopleiding. 
Ik mag mijn kind meenemen 

naar school. 

 
Boukary: Ik zit in het tweede 

jaar van de lasopleiding. Ik 
heb stage gelopen. We heb-
ben stoelen, ramen en kozij-

nen gemaakt. 

 
Limata: Ik zit in de derde 
klas van het gemeentelijk 

lyceum. Ik speel voetbal bij 
de ‘Koninginnen van Yatenga’. 
Wij hopen dit jaar kampioen 

te worden. 

 

www.stichtingwol.com www.facebook.com/StichtingWOL 

info@stichtingwol.com NL18 RABO 0336 4265 77 Tel. 072 5052680 

Neem contact met ons op en steun onze jongeren met een studie- of onderwijsbeurs! 
 


