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Boeken voor Burkina 

« Réduire les inégalités d’accès au savoir » 

“Verminder de ongelijkheid in toegang tot kennis” 

Deze spreuk staat op de dorpsbibliotheek van Tangaye, een 

groot dorp in de provincie Yatenga. Achter die spreuk gaat een 

wereld van ongelijkheid schuil. Het onderwijs in Burkina Faso is 

nog een erfenis uit het Franse koloniale verleden. Leerlingen op 

het voortgezet onderwijs moeten aan vrijwel dezelfde over-

gangs- en exameneisen voldoen als Franse kinderen. Dat is een 

bijna onmogelijke klus. Ten eerste gaan de meeste kinderen 

pas met 6 jaar naar de basisschool en starten dan al met een 

taalachterstand. Thuis wordt immers de lokale taal gesproken 

en op school wordt in het Frans les gegeven. Als ze dan de 

Franse taal een beetje gaan begrijpen, zijn er op school nauwe-

lijks boeken om te lezen. En ook thuis niet, want op het platte-

land zijn nog veel ouders analfabeet. Geen wonder dat heel 

veel kinderen onvoldoende taalvaardig zijn om hun schoolloop-

baan met succes te voltooien. De laatste jaren is er wel hard 

gewerkt om de kwaliteit van het basisonderwijs te verbeteren 

en gelukkig halen steeds meer kinderen hun eindexamen van 

de basisschool. Maar als ze naar het voortgezet onderwijs 

gaan, worden de eisen steeds zwaarder. Want ook de meeste 

scholen voor voortgezet onderwijs hebben geen of onvoldoende 

boeken. Zelfs niet de boeken die op de verplichte literatuurlijst 

staan voor de eindexamens. Gevolg is dat jaarlijks nog geen 

30% van de kandidaten hun middelbare schooldiploma haalt. 

Veel jongeren verlaten voortijdig te school omdat ze te vaak 

zijn blijven zitten. 

Daarom willen we een aantal scholen in Yatenga helpen om de 

ongelijkheid in toegang tot kennis te verminderen.

Speciale editie: 
Een container naar 

Burkina Faso! 
Beste donateurs en belangstellenden 

van Stichting WOL. 

Deze keer ontvangt u een extra 

Nieuwsbrief uit Yatenga omdat we een 

container gaan vullen met boeken, 

schoolmateriaal en gereedschap voor 

scholen in Burkina Faso. We vragen 

hierbij uw hulp: Help mee om de con-

tainer te vullen door een boek te spon-

soren of bruikbaar gereedschap of an-

dere spullen (in goede staat) te done-

ren. In deze Nieuwsbrief leest u wat 

we nodig hebben. 

 
De “schoolbibliotheek” van Namssiguia 
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Allereerst de dorpsbibliotheek van Tangaye. Deze een-

voudige bibliotheek is door de dorpelingen zelf ge-

bouwd met financiële steun van de Belgische reisorga-

nisatie Origo. De bibliotheek moet ruim duizend leer-

lingen van omringende scholen bedienen, maar be-

schikt slechts over 100 boeken. Neem een kijkje op 

hun Facebook pagina en zie hoe de bibliotheek er uit 

ziet: Bibliothèque Tam tam d'Afrique de Tangaye. 

Als tweede willen we een boekenkast vullen op het 

college in Namssiguia. Deze school is in 2014 gebouwd 

met onze financiële steun en heeft nu ruim 300 leer-

lingen. Toen ik er in maart 2016 was, liet de directeur 

me de ‘schoolbibliotheek’ zien: een bijna lege kast met 

een aantal kopieën van overgetypte boeken.  

En als laatste ons eigen onderwijscomplex Zoodo in 

Ouahigouya. Het complex beschikt al over een mooie 

bibliotheek, maar vooral voor de beroepsopleidingen 

ontbreken studieboeken en naslagwerken

De bibliotheek op onderwijscomplex Zoodo 

Sponsor een boek! 

Helpt u mee om de ongelijkheid in toegang tot kennis 

te verminderen? Sponsor dan een boek. Op de bijge-

voegde lijst ziet u welke boeken we naar Burkina wil-

len sturen. De boeken kunnen we via Franse internet-

boekhandels bestellen. De boeken op de lijst zijn ro-

mans uit de Afrikaanse en Franse literatuur die de 

leerlingen voor hun eindexamen moeten lezen. Van de 

meeste titels willen meerdere exemplaren hebben, 

zodat een groepje leerlingen hetzelfde werk kan lezen 

en dit met elkaar kan bespreken ter voorbereiding op 

het examen. Ook staan op de lijst woordenboeken, 

atlassen en boeken voor de beroepsopleidingen.  

 
Afrikaanse literatuur Aantal Prijs

1
 

Petit Bodiel 4 7,00 

L’étrange destin de Wangrin 15 8,00 

Une si longue lettre 15 8,00 

Sous l’orage  12 6,50 

Ville cruelle 1 16,50 

Le pagne noir 4 6,50 

Les contes d'Amadou-Koumba 12 6,50 

Jazz et vin de palme 4 8,00 

L’aventure ambigüe  15 6,50 

Le Soleil des indépendances 15 7,00 

L’enfant noir  10 4,50 

Les bouts de bois de Dieu  15 6,50 

                                                
1 Gemiddelde prijs per stuk plus bijdrage voor de verzending 

van Frankrijk naar Nederland. 

Le vieux nègre et la médaille 10 6,50 

Une vie de Boy 15 5,50 

Maïmouna  3 19,00 

Le Parachutage 2 15,00 

Contes africains 2 14,00 

Les Contes du griot : les contes des veillées 
africaines 3 6,00 

26 contes de la savane 2 5,50 

Franse literatuur 
  Antigone 15 6,50 

Les fleurs du mal 15 2,50 

L’Etranger 15 6,50 

La Peste 15 6,50 

Lettres Persanes 15 4,50 

Le petit prince 15 7,50 

Germinal 12 6,00 

Informatie en naslagwerken 
  Le Robert & Collins 2016 (woordenboek 

Frans/Engels) 3 41,00 

Dictionnaire Le Petit Robert 2017 3 60,00 

Circoncision, Le complot du silence 3 23,00 

Atlas de l’Afrique, 2015 2 35,00 

Techniekboeken (verschillende delen, Frans) 
  Autotechnieksystemen 13 20,00 

Autotechniek onderhoud en reparatie 4 37,50 

Algemene natuurkunde en  techniek 11 25,00 

Lassen en metaalbewerking 8 37,00 

Wiskunde 8 8,00 

Naaien en naaimachine onderhoud 2 24,50 
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Wilt u een of meer titels sponsoren? Maak dan 

het bedrag van het boek over naar de bankreke-

ning van Stichting WOL:  

NL18 RABO 0336 4265 77 onder vermelding van 

de titel. Een gift naar keuze onder vermelding 

van ‘Boekenactie’ is ook van harte welkom! 

 

Naast de aankoop van de boeken op de lijst, hebben 

we boeken aangevraagd bij Read to Grow. Deze orga-

nisatie zamelt boeken in voor scholen en bibliotheken 

in ontwikkelingslanden. Een paar jaar geleden hebben 

we voor de bibliotheek van Zoodo ook heel veel mooie 

boeken van hen gekregen. Wij hopen dat we nu ook 

weer veel Franstalige boeken van hen mogen ontvan-

gen. Met deze boeken hopen we het leesplezier bij 

kinderen en jongeren te ontwikkelen. 

 

Mocht u ook nog over Franse boeken beschikken of 

weet u in uw familie- en kennissenkring mensen die 

Franse boeken beschikbaar willen stellen, laat het ons 

weten. Hoe meer boeken, hoe beter! 

 

Trots op onze schoolresultaten. 
Op onderwijscomplex Zoodo proberen we veel proble-

men binnen het onderwijssysteem van Burkina te ver-

beteren. Dat werpt ook vruchten af. Met de examenre-

sultaten voor het BEPC zitten we ook dit jaar weer ver 

boven het landelijk gemiddelde en behoren we tot de 

beste scholen van Yatenga: 56 van de 123 examen-

kandidaten zijn geslaagd voor het BEPC, het eerste 

diploma na vier jaar voortgezet onderwijs. Dat is bijna 

46% tegen een landelijk gemiddelde van 29%. 

Op de basisschool zijn alle leerlingen overgegaan naar 

een hogere klas. Van de 24 kandidaten voor het eind-

examen van de basisschool hebben er 22 hun CEP 

diploma gehaald. Dit is ruim 83%. Landelijke cijfers 

hebben we niet ontvangen, maar in de hele provincie 

Yatenga is slechts 55% van de leerlingen geslaagd 

voor het CEP. 

Bij de beroepsopleidingen zijn 26 leerlingen opgegaan 

voor het landelijk erkende eerste vakdiploma, het 

CQP, en een leerling voor het BQP, het vakdiploma op 

het tweede niveau. 20 leerlingen hebben het gehaald. 

Dit is een slagingspercentage van 74% tegen een lan-

delijk gemiddelde van nog geen 30% bij het beroeps-

onderwijs. De beste leerlingen hebben van het Minis-

terie van jongerenzaken en werkgelegenheid gereed-

schap ontvangen om als zelfstandig ondernemer aan 

de slag te gaan. 

Ook de jongeren, die we met het scholieren en stu-

dentenfonds ondersteunen, hebben het goed gedaan. 

Van de 47 jongeren is een meisje blijven zitten op het 

college en een meisje is gezakt voor haar BEPC. De 

anderen hebben succesvol hun opleiding afgerond of 

zijn bevorderd naar een hoger leerjaar. 

 

   
De beste leerlingen van de beroepsopleidingen op Onderwijscomplex Zoodo hebben van de minister materiaal gekregen om als 

zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. 
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Stichting WOL 
In Burkina Faso werkt Stichting WOL sa-
men met de vereniging Développement 
Sans Frontière (DSF). Samen zetten wij 

ons in om door middel van onderwijs ont-
wikkeling op gang te brengen in een van 
de armste landen in de wereld. 
In Nederland is WOL onderdeel van Edu-
kans Partnership, het netwerk van particu-
liere initiatieven dat samenwerkt met Edu-

kans. Edukans is expert op het gebied van 
kwaliteitsverbetering van onderwijs in ont-
wikkelingslanden. 
Stichting WOL staat bij de belastingdienst 
geregistreerd als ANBI. Uw donatie is 
daardoor onder bepaalde voorwaarden 
aftrekbaar van de belasting. 

Stichting WOL is door het CBF erkend als 
goed doel. Voor u een garantie dat we 

staan voor kwaliteit en transparantie! 

www.stichtingwol.com 

www.facebook.com/StichtingWOL 

info@stichtingwol.com 

Tel. 072 5052680 

Steun ons: NL18 RABO 0336 4265 77 

Schooltuin 
Tijdens de Vastenactie 2016 is door de kerken in de HALE regio geld 

ingezameld voor een schooltuin op onderwijscomplex Zoodo. In Bur-

kina is het nu regentijd en worden er op het terrein pinda’s en bonen 

verbouwd. Na de oogst worden de overgebleven planten in de grond 

geploegd en wordt de tuin aangelegd. De op te sturen container 

blijft op het terrein staan en gaat dienst doen als magazijn voor het 

tuinbouwgereedschap en biologie materiaal. 

 
 

Help mee om de container te vullen! 
Het Vakcollege in Eindhoven heeft hun praktijklokalen vernieuwd 

en wij hebben een groot deel van de oude inventaris gekregen 

voor de beroepsopleidingen op onderwijscomplex Zoodo. Gewel-

dig natuurlijk! Maar de container is nog niet vol. Daarom doen we 

ook hiervoor een beroep op u. Heeft u nog bruikbare spullen, laat 

het ons weten! Wat kunnen we gebruiken: 

 Gereedschap, machines, apparatuur, opbergsystemen voor de 

inrichting van werkplaatsen voor autotechniek, fiets- en brom-

fietstechniek, lassen en metaalbewerking, elektrotechniek, 

(vooral test- en meetapparatuur voor autotechniek is zeer 

welkom), persoonlijke beschermingsmiddelen als laskappen, 

gehoorbeschermers, veiligheidsbrillen, veiligheidsschoenen, 

etc. en werkkleding / overalls voor monteurs. 

 Naaimachine, paspoppen, strijkijzers, scharen en ander mate-

riaal voor de naaiopleiding; 

 Tuingereedschap, fietsen en fietsonderdelen; 

 Schoolmeubilair, schoolmateriaal en educatief materiaal dat 

voor Franstalig onderwijs is te gebruiken 

 Sportkleding en sportmateriaal; 

 Franstalige kinderboeken, informatieve boeken en romans; 

 Materiaal voor de inrichting van een practicumlokaal voor 

biologie en natuur- en scheikunde; 

 Kopieermachine, pons- inbindmachine en lamineerapparaat met toebehoren; 

 Computers, laptops, scanners, projectiemateriaal, mobiele telefoons en digitale film- en fotocamera’s. 

De spullen moeten allemaal nog wel in goede staat verkeren en werken. Wilt u meehelpen om de con-

tainer te vullen, neem dan contact op met Trudi Meijer-Koot, tel. 072 5055124 / 06 12815714. 
 

 

Sponsor een scholier of 
student! 

Voor het scholieren en studentenfonds 

zoeken we weer nieuwe sponsorouders. 

Wilt u een scholier of student ondersteu-

nen voor 350 euro per schooljaar? Het 

gaat om jongeren uit kansarme families 

die zonder onze hulp geen voortgezet 

onderwijs, beroepsonderwijs of een stu-

die kunnen volgen. De studenten ontvan-

gen het volledige bedrag in de vorm van 

een studiebeurs. Voor de scholieren op 

het voortgezet onderwijs en de beroeps-

opleidingen wordt het schoolgeld betaald, 

twee schooluniformen, schoolmateriaal of 

benodigdheden voor het beroepsonder-

wijs, vervoer naar school, schoolmaaltij-

den, een abonnement op de mediatheek 

en een onkostenvergoeding voor de be-

geleider van het project. 

Doet u mee? Stuur dan een mail naar 

yvonnezomerdijk@quicknet.nl of bel naar 

072 5052680. 

http://www.stichtingwol.com/
http://www.facebook.com/StichtingWOL
mailto:info@stichtingwol.com
mailto:yvonnezomerdijk@quicknet.nl

