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Yvonne in Burkina 

Van 4 februari tot 3 mei 2017 ben ik drie maanden in Bur-

kina Faso geweest. Doel van het bezoek was zicht te krijgen 

op alle moeilijkheden die er de laatste jaren ontstaan waren 

tussen WOL en onze partner DSF in Burkina, vooral rond 

het beheer van ons grote project Onderwijscomplex Zoodo. 

Wat ben ik blij dat ik gegaan ben! Veel van de problemen 

bleken op miscommunicatie te berusten, veroorzaakt door-

dat we toch met een veel te westerse bril de projectresulta-

ten in Burkina beoordeelden. Dingen die bij ons vanzelf-

sprekend zijn of peanuts lijken, worden in Burkina als grote 

stappen vooruit gezien. En als je dat dan als westerling niet 

op waarde weet te schatten, leidt dat tot veel miscommuni-

catie. Ik ging naar Burkina met het idee de mensen daar 

wat te leren, maar nu zie ik dat ik zelf nog het meest heb 

geleerd en wel door die westerse bril af te zetten. Met wes-

terse aannames doe je de mensen daar te kort. 

Ik kon nu alles van dichtbij meebeleven. Ik woonde in een 

deel van het kantoor van DSF. Ik zat dus boven op het vuur 

en heb kunnen zien hoe DSF functioneert, welke belangrijke 

rol zij spelen in de ontwikkeling van de regio. Ik zag hoe 

mensen van allerlei niveau, van eenvoudige dorpelingen tot 

andere ontwikkelingsorganisaties en ministers aan toe, ad-

vies vroegen aan onze coördinator Salif Sodré. Ik zag de 

betrokkenheid van de vaste kern van DSF en Zoodo om, 

ondanks het gebrek aan geld, toch hun werk te blijven 

doen. Uren heb ik met de medewerkers gesproken over de 

problematiek van ontwikkelingswerk en hun visie hierop. En 

hoe langer we hier over spraken, hoe meer ik leerde en hoe 

meer mijn trots op DSF en Zoodo groeide. Ik kan 

nu alleen maar concluderen dat DSF en Zoodo 

onze steun meer dan waard zijn. Ik heb nieuwe 

energie gekregen om met WOL en DSF door te 

gaan met de strijd voor beter onderwijs in de 

provincie Yatenga. Ik hoop dat u ons daarbij blijft 

steunen! 

In deze nieuwsbrief schijf ik een paar van mijn 

belevenissen. Wilt u meer lezen en foto’s zien, 

kijk dan op mijn blog dat ik tijdens mijn verblijf 

in Burkina heb bijgehouden: 

https://yvonneinburkina.wordpress.com . 

Of op de Facebook pagina 

www.facebook.com/StichtingWOL/  

 

Yvonne Zomerdijk-Vermeer 

Voorzitter Stichting WOL 

https://yvonneinburkina.wordpress.com/
http://www.facebook.com/StichtingWOL/
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Container

 
Een container vol spullen. 

 
De leerlingen van de opleiding autotechniek hebben nu fatsoen-

lijke schooltafels en stoelen 
 

In de vorige nieuwsbrief schreven we dat we bezig 

waren om een container te vullen voor Burkina Faso. 

De container is in november verstuurd en eind januari, 

precies een week voor mijn komst, aangekomen op 

onderwijscomplex Zoodo. De inhoud bestond uit 

schoolmeubilair dat we van een Vakcollege in Eindho-

ven hadden ontvangen, kantoorinventaris uit de in-

middels gesloten melkfabriek in Limmen, gereedschap, 

boeken en naaimachines. Op het onderwijscomplex 

waren ze erg blij met de spullen. Bij ons is het afge-

schreven materiaal, maar de kwaliteit is nog steeds 

stukken beter dan het ‘nieuwe’ materiaal dat in Burki-

na te koop is. De container blijkt trouwens een prach-

tige opslagplaats. Hij kan volledig afgesloten worden 

zodat er geen stof of termieten in kunnen. Er moet nu 

alleen nog een afdak overheen gemaakt worden, want 

in de metalen container loopt de temperatuur overdag 

op tot kookpunt. 

Water voor Zoodo
Vorig jaar juli zouden we beginnen met de aanleg van 

een schooltuin op onderwijscomplex Zoodo. Hiervoor 

was tijdens de Vastentijd in februari 2016 door de ker-

ken in de HALE gemeenten actie gevoerd. Het complex 

beschikte altijd over voldoende water. We hebben een 

eigen bron met pomp en watertoren. Maar helaas is de 

bron uitgeput geraakt. Tijdens mijn verblijf hebben we 

de waterproblemen besproken en besloten om een 

nieuwe bron te boren. Het was even spannend, want de 

eerste twee boringen gaven geen water. De aannemer 

beloofde nog een derde boring te doen als ze in de 

buurt een andere booropdracht zouden hebben. Als die 

weer geen water zou opleveren, hoefden we die boring 

niet te betalen. 

De laatste dagen van mijn verblijf gingen ze weer bo-

ren. Maar na de cruciale grens van 100 meter was er 

nog steeds geen water. Het bedrijf was er van overtuigd 

dat er water moest zitten en wilde dieper boren. Ik was 

al op weg naar de hoofdstad toen er een juichend tele-

foontje kwam: prachtig schoon water van 145 meter 

diep spoot met grote kracht boven het schoolgebouw 

uit! Wat een geluk! Al met al is het alleen wel een heel 

dure bron geworden die een flinke aanslag heeft gedaan 

op onze reserves voor onderwijsprojecten. Er moet nu 

nog een nieuwe pomp geïnstalleerd worden en leidingen 

aangelegd naar de watertoren. Dan kunnen we ook ein-

delijk met het project van de schooltuin beginnen.  
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De kraamkliniek waar het allemaal begonnen is. Na 25 jaar nog 

steeds volop in bedrijf! 

Boekenactie

 
Als we de boeken komen brengen zijn de boekenkasten van de 

bibliotheek van Tangaye nog bijna leeg 

 
Alle boeken hebben een mooie plek in de kasten gekregen. 

Vorig jaar vroegen we u Franstalige boeken of geld 

voor boeken te doneren. Deze actie was een groot 

succes, mede door de hulp van Muttathara die de op-

brengst van hun boekverkoop tijdens de kinderboe-

kenweek beschikbaar heeft gesteld. We hebben 370 

nieuwe boeken kunnen kopen: romans van de ver-

plichte literatuurlijst voor het examen en studieboeken 

voor de beroepsopleidingen. Van Read to Grow, een 

stichting die boeken inzamelt voor ontwikkelingslan-

den, hadden we 16 verhuisdozen vol boeken gekre-

gen. Ook Origo, een Belgische organisatie die de 

dorpsbibliotheek in Tangaye ondersteunt, had vijf do-

zen met boeken meegegeven. Van verschillende dona-

teurs hadden we nog zo’n 200 boeken ontvangen. Al 

met al zijn er ruim 2.000 boeken meegegaan in de 

container naar Burkina. De boeken zijn bestemd voor 

de bibliotheek op Zoodo, dorpsbibliotheek Tam Tam in 

Tangaye en de schoolbibliotheek in Namssiguia. Ik heb 

alle boeken persoonlijk kunnen overhandigen. De be-

heerder van de Tam Tam wist van de komst van de 

boeken en had een ceremonie georganiseerd waarbij 

leerlingen van verschillende lycea aanwezig waren en 

zelfs de burgemeester van Tangaye. Voor de school in 

Namssiguia was het boekengeschenk een grote ver-

rassing. De schooldirecteur was zeer ontroerd en 

kwam me later thuis nog speciaal bedanken! 

Ondanks bezuinigingen: de ontwikkeling gaat door!

Tijdens mijn verblijf in Burkina ben ik in verschillende 

dorpen geweest. Overal zag je het effect van het werk 

van DSF. De alfabetiseringslessen hebben er voor 

gezorgd dat de bevolking leerde over waterbeheer, 

nieuwe land- en tuinbouwmethoden en gezonde voe-

ding. Overal wordt nu volop groente en fruit gekweekt. 

De bevolking is het belang van onderwijs in gaan zien 

en alle kinderen gaan naar de basisschool. In veel 

dorpen is men nu bezig om te zorgen dat de kinderen 

naar het voortgezet onderwijs kunnen. Soms worden 

ze geholpen door de overheid van Burkina, maar de 

beschikbare middelen zijn onvoldoende om schoolge-

bouwen volledig af te maken en in te richten. 

Zo ook in Nongfairé. Nongfairé is het eerste dorp waar 

WOL ruim 25 jaar geleden begon met een project: de 

inrichting van de kraamkliniek. Het dorp werkt hard 

aan de eigen ontwikkeling. De dorpelingen hebben zelf 

de eerste twee klassen voor een school voor voortge-

zet onderwijs gebouwd en de overheid heeft het dorp 

beloond door er twee klassen bij te bouwen. Een Duit-

se organisatie draagt bij aan de bouw van nog eens 

vier lokalen. Alleen is de financiering is niet volledig. 

Het dorp hoopt dat de gebouwen klaar zijn als het 

nieuwe schooljaar in oktober begint. Maar geld voor 

inrichting van de lokalen en voor sanitaire voorzienin-

gen is er niet. 

In het dorp Tougué Mossi is een vergelijkbare situatie: 

de overheid heeft een paar prachtige schoolgebouwen 

neergezet, maar geen geld voor de inrichting. Er zijn 

wat schoolbankjes uit de basisscholen gehaald waar 

leerlingen van twaalf jaar en ouder nu met z’n vieren 

opeengepakt op zitten. 
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Stichting WOL 
In Burkina Faso werkt Stichting WOL samen met de vereniging 
Développement Sans Frontière (DSF). Samen zetten wij ons in om 
door middel van onderwijs ontwikkeling op gang te brengen in een 

van de armste landen in de wereld. Helpt u mee? 

www.stichtingwol.com 

www.facebook.com/StichtingWOL 

info@stichtingwol.com   Tel. 072 5052680 

Steun ons: NL18 RABO 0336 4265 77 

 
De levensboom, een geschenk van de HALE 

parochies aan Zoodo als symbool van vriend-
schap tussen Nederland en Burkina Faso. 

Ons nieuwe project: Schoolmeubilair voor Nongfairé, 

Namssiguia en Tougué Mossi. Helpt u mee? 

 
Leerlingen opeengepakt in Tougué-Mossi 

 
Het noodlokaal naast de school in Namssiguia 

 
In Namssiguia zijn ouders begonnen met de bouw van twee 

klaslokalen. Helaas is het geld op. 

 
Hulp voor Namssiguia: De truck van Fietsen voor Burkina 
brengt bouwmateriaal om de klaslokalen af te bouwen. 

In het dorp Namssiguia heeft WOL in 2013 de bouw en inrichting van 

een college met vier klaslokalen gefinancierd. De school is inmiddels 

veel te klein: er zijn al zes klassen. Het dorp heeft een noodlokaal van 

stro bijgebouwd en de klassen rouleren: per dag krijgen vijf klassen 

les en de zesde werkt thuis aan huiswerk. Voor het nieuwe schooljaar 

hopen de dorpelingen twee nieuwe klaslokalen in gebruik te nemen. 

Ze zijn zelf al begonnen met de bouw. Tijdens mijn bezoek stonden de 

muren maar lag het werk stil. De dorpskas was leeg. De schooldirec-

teur maakte zich erg zorgen: het regenseizoen staat voor de deur en 

dat gaat gepaard met storm. Hij was bang dat als er niet snel een dak 

op kwam, de muren tijdens de storm zouden omwaaien. Na rugge-

spraak met de rest van het bestuur heeft WOL de ontbrekende bouw-

materialen beschikbaar gesteld. Maar nu nog de inrichting… 

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

