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Burkina Faso 
 Officiële taal: Frans 

 Landstalen: Mooré, Dioula, Fulfulde en nog 
tientallen etnische talen 

 Oppervlakte: 274.000 km
2 

(8x Nederland) 

 Inwoners: 17.275.000 (2012) 

 Hoofdstad: Ouagadougou (1,6 miljoen inwoners) 

 Religie: 50% moslim, 40% traditionele religie, 10% 
christelijk 

 Levensverwachting: 56 jaar 

 Ontwikkelingsindex 2012: 183 (van 186 landen) 

 Percentage inwoners onder armoedegrens: 84% 

 Schoolgaande kinderen 7-11: 77,6% 

 Verwacht aantal jaren onderwijs voor huidige 7-
jarigen: 6,9 

 Gealfabetiseerde volwassenen: 28,7% 

 Gemiddeld aantal jaren onderwijs per inwoner: 
4,6 

 Internetgebruikers: 0,8% 
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1 Voorwoord 

Het jaar 2012 stond in het teken van de 

voedselcrisis in Burkina. In 2011 was de oogst 

mislukt door het gebrek aan regen. Vanaf januari 

kampte de bevolking al met een ernstig 

voedseltekort. Het moeizame ontwikkelingsproces 

in de bij DSF aangesloten dorpen stagneerde. Met 

overweldigende steun vanuit Nederland heeft WOL 

dit proces weer vlot kunnen trekken. 

Het is heel jammer dat dit soort acties nog steeds 

af en toe nodig zijn. Het toont weer de 

kwetsbaarheid aan van het land. 

Wij klagen in Nederland wel over een crisis, maar 

waar hebben we het eigenlijk over? Volgens de 

Human Development Index behoort Nederland tot 

de hoog ontwikkelde landen. Van de 186 

onderzochte landen staat Nederland op de 4e plaats 

van boven, Burkina Faso op de 4e plaats van onder. 

De onderontwikkeling komt voor een groot deel 

door het gebrekkige onderwijs. De gemiddelde 

verwachting van het aantal jaren dat kinderen op school zitten is 6,9 jaar (in Nederland is dit 16,9 

jaar). Alleen in Niger en Somalië gaan er minder kinderen naar school. Voor ons reden genoeg om 

te blijven investeren in meer en beter onderwijs in Burkina Faso! 

Wat leuk is om te vermelden: Van de 

58 Afrikaanse landen staat Burkina 

Faso op de 28e plaats wat betreft het 

aantal Facebook gebruikers. Eind 

2012 hadden bijna 150.000 

Burkinabè een Facebook pagina. Een 

schijntje op een bevolking van ruim 

17 miljoen, maar toch, zeker als je 

bedenkt dat ruim 2/3 van de 

bevolking nog steeds analfabeet is. 

Met de opening van de mediatheek 

op ons onderwijscomplex hopen we 

dat meer jongeren zich op het 

Internet gaan begeven en zo 

gestimuleerd worden om bij te 

dragen aan het ontwikkelingsproces 

van hun land. 

 

Namens alle vrienden en begunstigden in Burkina Faso dankt WOL u hartelijk voor de steun en 

betrokkenheid bij de projecten in Burkina en de activiteiten van WOL in Nederland. Door het in ons 

gestelde vertrouwen hebben wij veel kunnen doen om de bevolking van Yatenga te ondersteunen 

in hun ontwikkelingsproces. Wij hopen dat wij op uw steun mogen blijven rekenen. 

 

 

Yvonne Zomerdijk-Vermeer 

Voorzitter Stichting WOL 

mei 2013 

 
Het jaarverslag is zo veel mogelijk en voor zover relevant, gemaakt volgens de Richtlijn Fondsenwervende 
instellingen. Het jaarverslag is in kleur te downloaden via onze website: www.stichtingwol.com onder het 
topmenu ‘informatie / jaarverslagen’.  

http://www.stichtingwol.com/
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2 WOL en DSF 

WOL staat voor Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen. WOL bestaat sinds 1986 en is 

vanaf 1991 een stichting. WOL ondersteunt onderwijs- en aan onderwijs gerelateerde projecten in 

Burkina Faso. WOL kan dit doen dank zij financiële bijdragen van donateurs, stichtingen, kerken, 

bedrijven, fondsen, eigen acties en subsidies. Als tegenprestatie geeft WOL voorlichting over 

ontwikkelingssamenwerking en houdt donateurs en partners op de hoogte van de voortgang van 

de projecten in Burkina Faso. Bestuur en medewerkers van WOL zijn allen vrijwilligers. WOL is door 

de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften 

aan WOL aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen, mits de schenking voldoet aan de overige 

eisen van de belastingdienst*.  

De eerste contacten met Burkina dateren van 1988. Vanaf 1996 werkt WOL samen met een vaste 

partner in Burkina: de association Développement Sans Frontière (DSF), waarvan WOL 

medeoprichter is. WOL staat in Burkina geregistreerd als Niet Gouvernementele Organisatie (NGO) 

en wordt daar vertegenwoordigd door de coördinator van DSF. 

Vanaf het jaar 2000 zijn alle activiteiten en projecten van WOL en DSF gerelateerd aan de 

millennium ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. In Burkina Faso maakt DSF deel uit van 

een netwerk van nationale en internationale partners die zich allen inzetten voor het behalen van 

de millenniumdoelen, m.n. op het gebied van onderwijs. In de regio Noord van Burkina Faso is DSF 

het steunpunt voor de mondiale campagne Education For All. 

2.1 Doel, visie en missie WOL 

WOL heft zich ten doel gesteld de bewustwording te bevorderen op het gebied van 

ontwikkelingssamenwerking door het verstrekken van informatie, het inschakelen van organisaties 

bij acties en projecten en het betrekken van belangstellenden bij de activiteiten. 

De visie van WOL is gebaseerd op solidariteit met mensen in ontwikkelingslanden en op de 

internationaal erkende mensenrechten waarin is vastgelegd dat ieder mens recht heeft op vrede, 

veiligheid en bestaanszekerheid. WOL wil hieraan een steentje bijdragen door de 

levensomstandigheden van de plattelandsbevolking in de provincie Yatenga van Burkina Faso te 

verbeteren en hen te ondersteunen in het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en competenties 

om zo de eigen bestaanszekerheid te kunnen realiseren. 

In samenspraak met DSF zijn we tot de conclusie gekomen dat onderwijs de sleutel is tot 

duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding en vrede. WOL ziet het daarom als haar opdracht om 

DSF te ondersteunen bij de realisatie van toegankelijk onderwijs voor iedereen in de provincie 

Yatenga. Onderwijs dat past bij de ontwikkelingsbehoefte van de bevolking. 

2.2 Doel, visie en missie DSF 

DSF streeft naar een samenleving waarin analfabetisme en onwetendheid zijn uitgebannen en 

waarin iedereen in een zekere mate van welvaart kan leven. DSF ziet onderwijs als sleutel tot 

ontwikkeling en verbetering van levensomstandigheden. Hiervoor is het nodig dat alle mannen, 

vrouwen en kinderen een opleiding krijgen die past bij hun niveau en omstandigheden. 

DSF spant zich in om in haar werkgebied onderwijs voor iedereen te realiseren door het verbeteren 

van de kwaliteit van het bestaande onderwijs en door met nieuwe vormen van onderwijs te 

experimenteren die aansluiten bij de behoefte van de gemeenschap. Dit alles in samenwerking met 

het bestaande onderwijssysteem zodat leerlingen, cursisten en studenten die van de school of het 

opleidingsinstituut afkomen op een harmonieuze manier kunnen integreren in hun samenleving en 

een impuls kunnen geven aan de ontwikkeling van hun gemeenschap. Hiervoor is niet alleen goed 

onderwijs nodig, maar moet ook aan een aantal randvoorwaarden zijn voldaan zoals het 

bevorderen van mensenrechten en het bevorderen van ethiek en goed bestuur in onderwijs-, 

overheids-, politieke en belangenorganisaties. 

 

                                                
* Meer informatie over belasting en schenkingen: www.anbi.nl 

http://www.anbi.nl/


JAARVERSLAG 2012 STICHTING WOL 

 

 

Stichting WOL  Pagina 6 van 38 

3 Reis naar Burkina Faso 

In februari 2012 zijn 4 jonge mensen uit Limmen samen met Johan Olling, pastor van de 

Corneliuskerk en een van de deelnemers aan de fietstocht van Limmen naar Ouahigouya in 2010, 

en Yvonne Zomerdijk van WOL een week in Burkina Faso geweest. Een indrukwekkende reis voor 

de jongeren en een prettig weerzien voor Johan en Yvonne. 

De eerste grote donatie voor de voedselactie was vlak voor vertrek naar Burkina overgemaakt en 

het eerste voedsel kwam tegelijk met het bezoek aan. Dit is door het reisgezelschap in de eerste 

dorpen afgeleverd. 

Op onderwijscomplex Zoodo hebben de jongeren o.a. Engelse lessen gegeven en sport- en 

spelletjes activiteiten georganiseerd. Voor het onderwijscomplex en voor twee dorpsscholen 

hadden ze schoolmateriaal meegenomen. 

Johan Olling heeft contacten gelegd met katholieke en protestantse organisaties om het werk van 

DSF te ondersteunen als daar vanuit kerkelijke organisaties in Nederland om gevraagd wordt bij 

subsidieverstrekking. Bij het afscheid werd Johan benoemd tot ambassadeur van DSF 

 

 
Het gezelschap uit Limmen met Salif Sodré, 

coördinator van DSF 
 

 
Het eerste voedsel konden we zelf overhandigen 

 
Schoolmateriaal voor dorpsscholen 

 
Johan Olling wordt tot ambassadeur van DSF benoemd 
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4 Projecten in Burkina Faso 

In 2012 was DSF actief in 105 dorpen, verspreid over 12 gemeenten in de Regio Noord: de 

gemeenten Oula, Tangaye, Zogoré, Thiou, Ouahigouya en Kaïn in de provincie Yatenga; de 

gemeenten Titao, Ouindigui en Bahn in de provincie Loroum; de gemeenten Gourcy, Bassi en Lèba 

in de provincie Zondoma.  

 

  

De regio Noord in Burkina Faso, het werkgebied van DSF. De regio Noord met de 12 gemeenten waarin 
de 105 DSF dorpen liggen, plus het dorp Toba 

in Nayala 

4.1 Voedselactie 

Het jaar 2012 was voor de bevolking van Burkina een moeilijk jaar. Door de droogte en het 

voedseltekort stagneerden de onderwijsprogramma’s van DSF. WOL heeft een noodactie opgezet 

om leerlingen op dorpsscholen en cursisten van alfabetiseringscentra door de moeilijke tijd heen te 

helpen. 

Er is 105.000 Euro overgemaakt. Alle alfabetiseringscentra met crèche in de 105 DSF dorpen, 4 

dorpsscholen in Yatenga en de school in het dorp Toba hebben voedsel ontvangen. Er is gekocht: 

965 zakken rijst à 50 kilo, 1040 zakken maïs à 100 kilo, 202 zakken meel à 50 kilo, 705 vaten 

spijsolie à 20 liter. Tussen eind februari en half juli zijn 420.000 maaltijden verstrekt aan 3.500 

cursisten en medewerkers van de alfabetiseringscentra, 1.700 jonge kinderen en 1.550 

schoolkinderen. 

 

 
Met de truck van DSF is het voedsel naar de dorpen 

gebracht 

 
In grote ketels wordt het voedsel in de dorpen bereid 
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94% 
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Uitgaven voedselactie in Burkina 

Voedsel 

Transport 

Organisatie 

 
Lunchpauze in een alfabetiseringscentrum 

 

 
De kleintjes in de crèche krijgen een speciale pap 

 
De schoolkinderen zijn dolblij met hun dagelijkse lunch 

 
De heer Coulibaly ontvangt van de gouverneur de 

oorkonde voor de best regionale resultaten 

 

Aan het einde van schooljaar 2011-2012 ontving de heer Coulibaly van DSF een oorkonde uit 

handen van de gouverneur van de regio Noord. De 105 alfabetiseringscentra van DSF hadden de 

beste resultaten bereikt van de hele regio! Van de 2.975 cursisten heeft 96% de cursus afgerond 

en hiervan is 93% geslaagd. 

De voedselactie hebben we kunnen financieren dank zij bijdragen van MRC Holland Foundation, 

Turing Foundation, Stichting v.L., Stichting Castricum helpt Muttathara, Diakonie Protestantse 
Gemeente Limmen en vele donateurs. 
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Donaties Voedselactie: 105.000 Euro 

Stichting v. L. 

MRC Holand Foundation 

Turing Foundation 

Stichting Castricum helpt 
Muttathara 

Diakonie Protestantse 
Gemeente Limmen 

Overige donateurs WOL 
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4.2 Onderwijscomplex Zoodo 

 

1. Hoofdingang 
2. Basisschool 
3. College 
4. Mediatheek 
5. Verpleegpost 
6. Bewakerswoningen 
7. Toiletten 
8. Fietsenstallingen 
9. Modevakschool 
10. Fiets- en 

bromfietstechniek 
11. Lassen en 

metaalbewerking 
12. Schoolkantine 
13. Watertoren 
14. Schooladministratie 
15. Sportveld 
16. Plaats toekomstige 

autowerkplaats 
17. Plaats toekomstige 

loods 
18. Nieuwe ingang 

techniekafdeling 
19. Plaats toekomstige 

theorielokalen 
20. Plaats toekomstige 

practicumlokalen 
Onderwijscomplex Zoodo op Google Earth: 13o 33l 05.06ll N – 2o 24l 14.64ll W. 
Vanuit Ouahigouya ligt het links van de grote weg naar Ouagadougou, aan de 

zuidkant van Ouahigouya (Datum beeldmateriaal: 27-05-2012) 

 

 

Onderwijscomplex Zoodo is het grote project van WOL. In 2006 is de eerste steen gelegd en 

sindsdien is er veel gerealiseerd om de droom van DSF, het ontwikkelen van kwalitatief goed 

onderwijs dat tegemoet komt aan de ontwikkelingsbehoefte van de bevolking, waar te maken. Op 

het complex wordt basisonderwijs, algemeen voortgezet onderwijs, lager beroepsonderwijs, 

tweedekans onderwijs en trainingen voor 

jongeren en volwassenen gegeven. 

Schooljaar 2011-2012 volgden 645 

leerlingen tussen 6 en 22 jaar 

dagonderwijs op Zoodo. Schooljaar 2012-

2013 zijn er 677 inschrijvingen. Honderden 

jongeren en volwassenen hebben een 

meerdaagse training gevolgd. Regelmatig 

worden er conferenties georganiseerd met 

deskundigen en leraren uit de regio. 

 

Onderwijscomplex Zoodo is een particuliere 

school. Alle leerlingen betalen schoolgeld. 

Om toch zo veel mogelijk leerlingen een 

kans te geven, m.n. op voortgezet 

onderwijs of beroepsonderwijs, wordt het schoolgeld zo laag mogelijk gehouden. Het varieert van 

25.000 Fr CFA (± € 38) voor de basisschool tot 70.000 Fr CFA (± € 106) voor de hoogste klas van 

het lyceum. De inkomsten uit schoolgeld zijn onvoldoende om alle personeels- en overige 

exploitatiekosten te dekken. WOL en andere partners van DSF dragen nog bij om deze kosten te 

dekken. Ook krijgt het complex inkomsten uit de verhuur van de truck (in 2010 geschonken door 

Stichting Fietsen voor Burkina) en de verhuur van lokalen. 

 

Door de voedselcrisis hebben we de uitbreidingsplannen voor het onderwijscomplex, waar onder 

een loods bij de techniekopleidingen, even in de ijskast moeten zetten. Wel zijn de reeds gestarte 

projectonderdelen afgemaakt. 
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4.2.1 Schoolkantine en schoolmaaltijden 

Dank zij de donatie van de Turing Foundation in 2011 hebben alle leerlingen van onderwijscomplex 

Zoodo schooljaar 2011-2012 dagelijks een schoolmaaltijd gekregen. Schooljaar 2012-2013 zal de 

schoolkantine voor een groot deel op eigen kracht moeten draaien. Met de ouders is afgesproken 

dat zij bijdragen in natura of geld. Tot de kerstvakantie is er dagelijks gekookt. WOL zal in 2013 

nog € 1.000,- overmaken als nabetaling van het door de Turing Foundation goedgekeurde rapport 

2011-2012.  

 

  

4.2.2 De mediatheek 

De bouw van de mediatheek is in 2011 begonnen en in 2012 voltooid. Op de begane grond bevindt 

zich de bibliotheek en het computerlokaal. Op de etage zijn twee trainingslokalen. Met de 

oplevering en inrichting van de mediatheek is de vierde fase van de realisatie van het complex 

voltooid. 

Bij het bezoek aan Burkina Faso in februari zijn 4 dozen met leesboeken en informatieve boeken 

meegenomen. Nog eens 31 dozen met boeken zijn met een transport naar Burkina meegegeven. 

Deze boeken zullen in 2013 aankomen. De boeken zijn beschikbaar gesteld door Stichting Read to 

Grow, het Jac. P. Thijsse College en inwoners van Franstalig België. Voor het toezicht op de 

bibliotheek is een beheerder aangesteld. 

Een deel van de boeken voor de bibliotheek en een deel van de computers zijn al in 2011 gekocht. 

In afwachting van de voltooiing van de mediatheek was een tijdelijk computerlokaal ingericht in 

een ruimte in de basisschool en een tijdelijke bibliotheek in een ruimte in het collegegebouw. In 

2012 is nog gekocht: 

 110 Schoolboeken Engels 

 11 computers, 2 laptops, een printer en diverse accessoires 

 20 stoelen, 2 leestafels en 1 bureau voor de bibliotheek 

 100 tweepersoons schoolbanken voor de trainingslokalen 

 

De heer Bécaye Ouédraogo, medewerker van DSF en docent wiskunde, is aangesteld als beheerder 

van het computerlokaal. Hij heeft een training gehad in Ouagadougou. Hij wordt ondersteund door 

een technicus uit Ouagadougou, die ten minste twee keer per jaar naar het complex komt voor 

onderhoud van de computers en verhelpen van problemen. De training van Bécaye en de 

ondersteuning door de technicus maakten onderdeel uit van het project. Leerlingen, die gebruik 

willen maken van de computers, betalen 5.000 Fr CFA (± € 7,50) voor een jaarabonnement. 

 

De bouw en inrichting van de mediatheek is mogelijk gemaakt door MRC Holland Foundation 

(donatie 2011), Impulsis (donatie 2010), Stichting Fietsen voor Burkina (donatie 2011), Stichting 

Castricum helpt Muttathara (donatie 2011), Marthe van Rijswijck Foundation (donatie 2010), KICI 

(donatie 2011), Dr. Hofsteestichting (donatie 2010) en donateurs van WOL. 
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4.2.3 De beroepsopleidingen 

In schooljaar 2011-2012 hadden we drie beroepsopleidingen op Zoodo: een eerste en tweede 

leerjaar op de modevakschool, een eerste en tweede leerjaar op de vakopleiding voor fiets- en 

bromfietstechniek en een eerste leerjaar lassen en metaalbewerking. In december 2012 hebben 16 

leerlingen hun diploma gehaald: 12 meisjes van de modevakschool en 4 jongens van de 

vakopleiding voor fiets- en bromfietstechniek. 
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Beroepsonderwijs is duur omdat er veel materiaal verbruikt wordt om het vak te leren. De kosten 

zijn niet op te brengen voor de leerlingen. Dat was in oktober merkbaar bij de inschrijvingen voor 

het nieuwe leerjaar.  

Omdat alle partners van DSF het belang van beroepsonderwijs onderschrijven, wordt er van 

diverse kanten bijgesprongen om het beroepsonderwijs te ondersteunen: 

 WOL heeft in 2012 het salaris van de lasinstructeur betaald, de kosten voor de begeleiding van 

de stages van de tweewielertechniek leerlingen, verbruiksmaterialen en hulpmiddelen voor de 

modevakschool en de lasschool en de helft van 10 nieuwe naaimachines gefinancierd. De 

lerares van de modevakschool moest om persoonlijke redenen haar baan opzeggen en er is 

een nieuwe lerares aangesteld. Zij komt uit Ouagadougou en heeft een bijdrage in de 

verhuiskosten ontvangen. 

 De andere helft van de 10 nieuwe naaimachines plus diverse verbruiksmaterialen voor de 

naaischool en lasschool zijn gefinancierd uit het ondersteuningsprogramma aan het onderwijs 

in de regio Noord dat DSF met ICCO uitvoert. 

 Van Stichting Gered Gereedschap zijn kisten vol opgeknapt tweedehands gereedschap, 

lasmachines en naaimachines uit Nederland ontvangen. 

 

 
‘Perroquets’, belangrijk voor de naaiopleiding, maar in 

Burkina nauwelijk verkrijgbaar. WOL heeft ze via 
internet uit China laten komen. 

 

 
Jongeren van de opleiding voor fiets- en 

bromfietstechniek en de modevakschool met hun 
diploma 

 
Gereedschap en lasmachine van Gered Gereedschap 

uit Nederland 
 

 
Naaimachines van Gered Gereedschap uit Nederland 
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4.2.4 Het algemeen voortgezet onderwijs 

Het algemeen voortgezet onderwijs is de snelst groeiende afdeling op Onderwijscomplex Zoodo. 

Schooljaar 2011-2012 hadden we 448 leerlingen, verdeeld over 9 klassen. Schooljaar 2012-2013 

hebben we 482 leerlingen, verdeeld over 10 klassen. 

Het algemeen voortgezet onderwijs kent in Burkina (helaas) maar één niveau, bestaande uit een 

eerste cyclus (college) en een tweede cyclus (lyceum). Leerlingen die toegelaten worden tot het 

college, kunnen na vier leerjaren examen 

doen over de eerste cyclus van het 

voortgezet onderwijs. Als zij slagen 

ontvangen zij het diploma BEPC (Brévet 

d’Etude du Premier Cycle).  

De examenresultaten van het college over 

schooljaar 2011-2012 waren (voor Burkina) 

bijzonder goed. Van de 118 leerlingen uit 

het vierde leerjaar hebben 104 kandidaten 

zich ingeschreven voor de landelijke 

examens. Van hen zijn er 78 geslaagd, wat 

neerkomt op een slagingspercentage van 

75%. Ook als we de leerlingen meetellen 

die zich niet hebben ingeschreven, komen 

we op een succespercentage van 66%, wat 

ver boven het landelijk gemiddelde is. 

 

Vanaf schooljaar 2012-2013 is het voortgezet onderwijs op Zoodo een volwaardig lyceum, dat wil 

zeggen dat alle 7 leerjaren operationeel zijn. Na het behalen van het BEPC kunnen leerlingen 

toegelaten worden tot het vijfde leerjaar. Dit wordt de ‘seconde’ genoemd: het eerste leerjaar van 

de tweede cyclus. Deze tweede cyclus duurt 3 jaar en leidt toe naar het examen van het BAC 

(Baccalauréat), vergelijkbaar met ons VWO diploma. Het lyceum kent 4 uitstroomrichtingen. Op 

Zoodo zijn er twee: Filosofie en letteren (A) en Wiskunde en natuurwetenschappen (D). In 

examenklas A zitten 20 leerlingen (9 meisjes en 11 jongens) en in examenklas D zitten 28 

leerlingen (4 meisjes en 24 jongens). 

 

 
Examenklas lyceum Een volle eerstejaars klas op het college 

 

Om bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs heeft WOL in 2012 het salaris van 

een extra docent betaald. Hierdoor konden we de examenklas voor het BEPC verdelen over twee 

klassen, wat bijgedragen heeft aan de goede examenresultaten. 
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4.2.5 De basisschool 

Onderwijscomplex Zoodo staat in een nieuwe wijk van Ouahigouya. De wijk wordt steeds 

kinderrijker en dit is te merken aan het aantal leerlingen in de laagste klassen. De nieuwe eerste 

klas (CP1) is schooljaar 2012-2013 begonnen met 40 leerlingen. Het overgangspercentage van de 

basisschool ligt boven de 90%, wat heel hoog is voor Burkina (landelijk rond de 70%). Helaas heeft 

men om financiële redenen moeten besluiten om geen CM2 (zesde klas) te starten. De leerlingen 

die overgegaan zijn naar CM2, zijn, in overleg met de ouders, geplaatst op andere scholen. 

 

 
Een prijs voor de beste leerlingen van de basisschool 

 
40 leerlingen in de nieuwe eerste klas 

4.2.6 Gezondheidszorg 

In 2011 is een schoolgezondheidspost op het onderwijscomplex geopend. Schoolverzuim door 

ziekte is een belangrijke oorzaak van rendementverlies in het onderwijs. Ouders doen over het 

algemeen weinig aan het behandelen of voorkomen van ziekte. Hierdoor wordt schoolverzuim 

nogal eens veroorzaakt door verwaarloosde infecties, aandoeningen of breuken. Ook wordt ziekte 

vaak als reden opgegeven om het kind thuis aan het werk te zetten.  

In 2012 hebben alle leerlingen een medisch onderzoek gehad. Zij hebben een kaart ontvangen 

waarop hun medische gegevens worden bijgehouden. Lichte gezondheidsproblemen zijn door de 

schoolverpleegkundige behandeld. Leerlingen bij wie iets ernstigs aan de hand was, zijn 

doorverwezen naar het ziekenhuis. 

 

 
Bij de schooldokter 

 
Groei en gewicht van de leerlingen wordt bijgehouden 

4.2.7 Training jongeren en volwassenen 

Onderwijscomplex Zoodo wil bijdragen aan de algehele kwaliteitsverbetering van het onderwijs en 

het ondersteunen van de ontwikkelingsbehoefte van de bevolking in de regio Noord. Met dit doel 

worden er op Zoodo regelmatig bijscholingscursussen en trainingen gegeven. Schooljaar 2011-

2012 hebben totaal 765 jongeren en volwassenen een cursus of training op Zoodo gevolgd. WOL 
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heeft de bijscholingscursussen voor de leraren van de basisschool en het voortgezet onderwijs 

betaald. Aan de bijscholing hebben zowel leraren van het onderwijscomplex deelgenomen als 

leraren van andere scholen in de regio. Ook heeft WOL de computertrainingen betaald. De overige 

cursussen zijn betaald uit de budgetten voor programma’s die DSF met andere partners uitvoert. 

 

Cursus of training op 
Onderwijscomplex Zoodo 

Aantal 
cursussen 

Uren 

per 
cursus 

Meisjes 

/ 
Vrouwen 

Jongens 

/ 
Mannen 

Totaal 

aantal 
cursisten 

Training alfabetiseringsmedewerkers 3 252 45 65 110 

Training ouderraden 2 36 30 60 90 

Bijscholing leraren basisschool 2 72 45 75 120 

Bijscholing leraren voortgezet onderwijs 1 48 5 22 27 

Conferentie burgerschap voor leraren 1 8 
  

45 

Training samenwerkingsgroepen voor 
economische ontwikkeling 

2 72 60 60 120 

Computertraining medewerkers DSF en 

leraren 
2 45 9 23 32 

Vredeskamp moslim jongeren† 1 720 86 180 266 

Totaal 10 1224 280 485 765 

 

De directeur van het college en de coördinator van DSF hebben een cursus management en 

financieel beheer van onderwijsinstellingen gedaan in Koudougou en Bobo-Dioulasso. Ook deze 

cursus is door WOL gefinancierd. 

4.2.8 Organisatiekosten DSF 

DSF is verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten op onderwijscomplex Zoodo. Hiervoor 

is personeel nodig en worden er kosten gemaakt voor vervoer, communicatie en het kantoor. Voor 

deze ‘overheadkosten’ heeft WOL in 2012 5% van het projectgeld beschikbaar gesteld. 

4.2.9 Projectuitgaven voor het onderwijscomplex 

Van het budget uit 2011 voor 

het onderwijscomplex was op 

de bankrekening in Burkina 

nog 21.441.241 Fr CFA over. 

In 2012 heeft WOL nog 

22.000 euro / 14.431.054 Fr 

CFA overgemaakt. In totaal 

was er in 2012 voor de 

projecten op het 

onderwijscomplex 35.872.295 

Fr CFA (± € 54.687) 

beschikbaar. Er is 35.579.950 

Fr CFA uitgeven. In de grafiek 

hiernaast is te zien hoe het 

beschikbare budget over de 

verschillende 

projectonderdelen is 

verdeeld. 

Het restant voor het project van het onderwijscomplex op de bankrekening in Burkina op 31 

december 2012 is 292.345 Fr CFA (± 450 euro) 

                                                
† Dit kamp vond in de zomervakantie plaats en duurde 30 dagen. 
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4.3 Scholieren Adoptie Project 

Evenals schooljaar 2011-2012 hebben we ook in schooljaar 2012-2013 52 scholieren en studenten 

die een onderwijsbeurs of studiebeurs ontvangen. De beurs wordt beschikbaar gesteld door 

adoptieouders die een of meer leerlingen ondersteunen. Schooljaar 2012-2013 hebben we voor alle 

52 jongeren een adoptieouder. De adoptieouders hebben een of twee brieven en een foto van de 

jongere ontvangen. 

In 2012 hebben 2 jongeren het project verlaten: een jongen omdat hij zijn beroepsopleiding heeft 

afgerond en een fokkerij is begonnen; een meisje uit het derde leerjaar omdat ze ging trouwen en 

niet meer naar school wilde. Voor hen in de plaats zijn twee nieuwe leerlingen opgenomen: een 

meisje uit het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs en een jongen op de lasschool. Twee 

meisjes die op het college zaten, hebben in 2012 een baby gekregen. Zij zijn overgeplaatst naar de 

modevakschool. Ook twee jongens zijn overgeplaatst. Zij zijn op het college meerdere keren 

blijven zitten en krijgen nu nog een kans om een beroep te leren. Zij zijn op de lasschool geplaatst. 

In 2012 hebben 10 leerlingen hun BEPC (dipoma van het college) gehaald. Zij zijn allen 

doorgegaan naar de tweede cyclus van het voortgezet onderwijs. Twee meisjes, die overgegaan 

waren van het 6e naar het 7e leerjaar, hebben besloten om niet op te gaan voor het VWO diploma, 

maar over te stappen naar de opleiding tot leraar basisonderwijs (ENEP). Zij hebben hiervoor 

toelatingsexamen gedaan en zijn beiden aangenomen, de een op de ENEP in Ouahigouya en de 

ander op de ENEP in Fada N’Gourma, in het zuidoosten van Burkina. Een jongen heeft de 

lerarenopleiding dit jaar voltooid en is aangesteld als onderwijzer. Hij heeft nog een bedrag 

meegekregen als bijdrage in de kosten om zich bij zijn school te vestigen. 

Twee jongens zijn geslaagd voor hun VWO diploma (BAC) en zijn gaan studeren in Koudougou, de 

een geologie en de ander wis- en natuurkunde. Een meisje zat al in Ouagadougou op de 

universiteit. Zij heeft haar bachelor gehaald en gaat nu verder in de tweede fase van de studie 

Management en beheer. Voor haar onderzoek moest zij veel reizen en heeft daarom een brommer 

gekregen. 

De studenten aan ENEP en universiteit krijgen een bedrag van 200.000 FR CFA (ruim 300 euro) 

uitgekeerd als bijdrage in de studiekosten. Dit bedrag krijgen ook de jongeren die hun opleiding 

voltooid hebben en starten met hun beroep. 

Alle leerlingen die in het voortgezet onderwijs zitten of een beroepsopleiding volgen hebben 

schoolkleding ontvangen en een tas met schoolmateriaal. Hun schoolgeld is betaald, evenals een 

abonnement op de schoolkantine, de schoolbibliotheek en het computerlokaal op onderwijscomplex 

Zoodo. Bijna alle scholieren krijgen les op onderwijscomplex Zoodo. Omdat het schoolgeld op 

Zoodo relatief laag is, hebben we een extra docent aan kunnen stellen waardoor de klassen minder 

vol zijn en de leerlingen meer kans van slagen hebben. Voor de leerlingen uit de 

beroepsopleidingen worden de kosten voor stagebegeleiding betaald. 

Tijdens het bezoek Burkina in februari 2012 hebben we voor alle leerlingen een lamp meegenomen 

op een zonnecel. In Burkina is het al om 18.00 uur donker en in veel huizen is geen elektriciteit. 

Door de lamp kunnen de jongeren ’s avonds huiswerk maken. 

 

 
Een lamp op een zonnecel om ’s avonds huiswerk te 

maken 
 

Studente Florence met haar brommer 
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In de tabel hieronder is te zien hoe de jongeren over de leerjaren en onderwijsvormen zijn 

verdeeld. 

 

 Schooljaar 2012-2013 Schooljaar 2011-2012 

 Geslacht School Geslacht School 

 Jo. Mei. Zoodo Elders Jo. Mei. Zoodo Elders 

1e leerjaar VO - 1 - 1 2 - 2 - 

2e leerjaar VO 1 - 1 - 2 5 6 1 

3e leerjaar VO 2 4 5 1 3 2 5 - 

4e leerjaar VO 3 4 6 1 7 8 11 4 

5e leerjaar VO 5 6 11 - 3 1 4 - 

6e leerjaar VO 3 1 3 1 1 4 3 2 

7e leerjaar VO 1 1 1 1 2 - - 2 

Lerarenopleiding - 2 - 2 1  - 1 

Universiteit 2 1 - 3 - 1 - 1 

Modevakschool - 2 2 - - - - - 

Lasschool 11 1 12 - 8 1 9 - 

Startkapitaal 1 - - 1 1 - - 1 

Totaal 29 23 41 11 30 22 40 12 

 

4.4 Overige projecten van WOL en DSF 

 Schapenproject: Door de droogte en voedselcrisis in Burkina zijn er in 2012 geen nieuwe 

schapen gekocht voor het schapenproject. In januari 2013 is er 1500 euro overgemaakt om 

het project voort te zetten. 

 DSF Cup: Jaarlijks organiseert DSF een groot sport en cultuur evenement voor de basisscholen 

in Yatenga. WOL sponsort dit evenement samen met ICCO en Kinderpostzegels. Jaarlijks is 

hiervoor 1000 euro beschikbaar. In 2012 deden er 57 teams mee, verdeeld over vijf 

disciplines: toneel, voordracht, muziek en dans, atletiek en voetbal. 

 Voorlichting: meisjes besnijdenis is nog steeds een groot probleem op het platteland van 

Burkina. Een donateur had speciaal voor dit probleem 350 euro gedoneerd. Dit is gebruikt om 

voorlichtingsbijeenkomsten in dorpen te houden. 

 

 
De belangrijkste prijs van de DSF cup: de wisseltrofee 

van het voetbaltoernooi 
 

 
Voorlichting over meisjesbesnijdenis 
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4.5 Projecten en programma’s van DSF met andere partners 

DSF heeft meerdere projecten en programma’s die in de regio Noord uitgevoerd worden met zowel 

buitenlandse partners als nationale partners. De programma’s zijn allen gericht op onderwijs, 

ontwikkeling en emancipatie van de bevolking en op de voorwaarden die nodig zijn om de 

projecten en programma’s te laten slagen. 

4.5.1 Programma ter promotie en bescherming van de rechten en het welzijn van het 

kind in Yatenga 

Dit programma voert DSF uit met Stichting Kinderpostzegels Nederland (SKN). Het programma is 

gericht op het bevorderen van de internationaal erkende rechten van kinderen op onderwijs, 

gezondheidszorg, bescherming en ontwikkeling. Onderdelen zijn o.a. tweedekans onderwijs voor 

oudere kinderen, bouwen en inrichten van klaslokalen, bestrijden van meisjesbesnijdenis 

kinderarbeid en kinderhandel, sport- en recreatieve activiteiten op scholen. 

DSF is verantwoordelijk voor de uitvoering van 

dit programma in de gemeenten Tangaye, 

Zogoré, Oula en Ouahigouya. 

4.5.2 Programma ter promotie van 

(beroeps)onderwijs aan 

gealfabetiseerde jongeren en 

volwassenen in de provincie 

Yatenga 

Dit programma voert DSF uit met ICCO en is 

gericht op de ondersteuning van 

gealfabetiseerde jongeren en volwassenen bij 

het in stand houden van hun schoolse 

vaardigheden, aanleren van praktische 

vaardigheden en het ontwikkelen van inkomsten 

generende activiteiten. Onderdelen zijn o.a. het 

opzetten van dorpsbibliotheken met boeken en 

documenten in de lokale taal, opzetten van 

clubs die gezamenlijk aan winstgevende 

activiteit beheren, opzetten van 

vervolgcursussen, etc. 

4.5.3 Alfabetiseringsprogramma voor de 

bevolking, m.n. de ouderverenigingen van 

dorpsscholen in de provincies Yatenga, Loroum 

en Zondoma 

Dit programma wordt gefinancierd uit het FONAENF, 

het nationale fonds voor de alfabetisering. Het richt 

zich op de bestrijding van het analfabetisme en de 

onwetendheid in Burkina. Volwassenen worden 

gealfabetiseerd in de lokale taal en worden tijdens de 

cursus bewust gemaakt van allerlei taboes en andere 

oorzaken die hun ontwikkeling en emancipatie in de 

weg staan. Het programma is vooral gericht op ouders 

en heeft tot doel om hen de rechten van kinderen bij te brengen en om hen een ondersteunende 

rol bij de instandhouding van de dorpsschool te geven. 

In 2012 was DSF verantwoordelijk voor de uitvoering van dit programma in 105 

alfabetiseringscentra in de provincies Yatenga, Loroum en Zondoma. Al deze centra zijn tijdens de 

cursussen van 2012 door WOL van voedsel voorzien. 

 
Overhandiging van een metalen kist als 

dorpsbibliotheek, met boekjes over allerhande 
praktische zaken, o.a. verkeersregels 

Verhaal van een cursiste: 

“In 2011 ben ik drie keer door de politie 
aangehouden omdat ik me niet aan de 
verkeersregels hield. Maar ik kan nu 

lezen en door de boekjes uit de 
dorpsbibliotheek heb ik mijn kennis over 
verkeersregels kunnen vergroten. Als ik 
nu naar de stad ga, kan ik zonder 
problemen rondrijden en hoef ik niet 
meer bang te zijn voor de politie. Het 
geld dat ik kwijt was aan bekeuringen 
kan ik nu voor andere dingen gebruiken. 
Ik dank DSF hartelijk voor het initiatief 
om dorpsbibliotheken op te zetten.” 
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4.5.4 Programma ter bevordering van goed lokaal bestuur 

Labo Citoyennetés is een programma van de West Afrikaanse Unie. Het is gericht op 

burgerschapsvorming en het respecteren van ethische waarden en normen t.a.v. goed bestuur van 

scholen en gemeenteraden. Burgers worden getraind om bestuurders en overheidsfunctionarissen 

aan te spreken op hun verantwoordelijkheden en te controleren of de beschikbare budgetten voor 

onderwijs en ontwikkeling goed besteed worden. 

DSF is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit programma in de gemeente Ouahigouya. 

4.5.5 Campagne Stop kinderarbeid, school de beste werkplaats 

Deze campagne wordt gevoerd door organisaties in 6 Europese landen. Ze spreken de Nederlandse 

en Europese overheid én bedrijven aan op hun beleid t.a.v. producten die gemaakt zijn met 

kinderarbeid. In Nederland is de campagne een gezamenlijk initiatief van Hivos, FNV Mondiaal, 

Landelijke India Werkgroep, de Algemene Onderwijsbond, Stichting Kinderpostzegels Nederland en 

ICCO&Kerk in Actie. Partners van deze organisaties uit ontwikkelingslanden zijn in juni 2012 op 

werkbezoek geweest bij de Indiase organisatie MV Foundation. De MV Foundation is zeer ervaren in 

het bestrijden van kinderarbeid en heeft er voor gezorgd dat  al duizenden Indiase kindarbeiders 

uit hun werksituatie zijn gehaald en naar school begeleid werden.  

Doel is dat de partners in ontwikkelingslanden hun overheid aanspreken om kinderarbeid uit te 

bannen en te zorgen dat alle kinderen kwalitatief goed onderwijs krijgen. In de regio Noord van 

Burkina is DSF het steunpunt van deze 

campagne. Salif Sodré, coördinator van 

DSF, heeft aan het werkbezoek in India 

deelgenomen. De campagne krijgt in 

2013 een vervolg met internationale 

afspraken en uitvoering in de praktijk. 

4.5.6 Bijdragen van de partners  

In 2012 heeft DSF 266.870.416 Fr CFA 

(bijna 407.000 euro) ontvangen van 

haar partners. De grootste bijdrage 

kwam van WOL, vanwege de 

succesvolle voedselactie. In de grafiek 

hiernaast zijn de bijdragen in Fr CFA 

aangegeven. 

 

 

 

 

 
In Burkina komt nog veel kinderarbeid voor. In de 

goudmijnen… 

 
..... bij huishoudelijk werk… 

  

WOL;  
94.832.472  

ICCO;  
63.542.279  

SKN;  
22.664.358  

FONAENF;  
80.305.197  

Overig;  
5.526.110  

Ontvangen donaties door DSF in 2012 
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5 Activiteiten in Nederland 

De activiteiten in Nederland zijn gericht op voorlichting en fondsenwerving, participeren in 

netwerken, deskundigheidsbevordering van de eigen organisatie en ondersteuning van de 

projecten in Burkina Faso. 

5.1 Publiciteit, voorlichting en fondsenwerving 

In Nederland probeert WOL de problematiek van ontwikkelingslanden en met name de 

onderwijsproblematiek in Burkina Faso, onder de aandacht van de bevolking te houden. Dit doen 

wij door middel van voorlichtingsactiviteiten en acties om fondsen te werven voor de verschillende 

projecten in Burkina. Bij deze activiteiten en acties proberen we andere personen, groepen en 

organisaties te betrekken. 

5.1.1 Nieuwsbrief uit Yatenga 

In 2012 is drie maal een nieuwsbrief verzonden 

naar 565 adressen. In februari ging het over de 

voedselcrisis en de noodhulpactie, in oktober 

over de resultaten van de voedselactie en de 

voortgang van de projecten op het 

onderwijscomplex. De nieuwsbrief van 

december is verzonden met een 

nieuwjaarskaart om de donateurs en partners te 

bedanken en hen uit te nodigen voor een aantal 

activiteiten aan het begin van het nieuwe jaar.  

5.1.2 Gastlessen 

Ter voorbereiding op de reis naar Burkina Faso in februari 2012 had Berdien Olling, een van de 

reisgenoten, een project opgezet met leerlingen van de Pax Christischool uit Limmen. De leerlingen 

hadden een hyvespagina gemaakt over Burkina en hun project (zie: http://bfpax.hyves.nl/#) 

Yvonne Zomerdijk van WOL is op bezoek geweest om meer uitleg te geven over Burkina. Juf 

Berdien kreeg uiteindelijk 660 euro mee voor de voedselhulp. 

In oktober was er nog een gastles op de Binnenmeerschool in Uitgeest in het kader van hun 

Afrikaproject. 

5.1.3 Communieproject 

De communicantjes van de Willibrorduskerk in 

Heiloo hadden het schapenproject van WOL 

uitgekozen als goed doel. In maart heeft 

Yvonne Zomerdijk uitleg gegeven over het 

project. In mei overhandigden de kinderen in 

het bijzijn van alle ouders de opbrengst van 

hun actie: 550 euro. Alle kinderen kregen een 

foto van een kind uit Burkina met hun schaap.  

5.1.4 Informatiestands 

In 2012 was WOL twee maal met een informatiestand bij een evenement aanwezig: in februari bij 

de Open Dag op het Jac. P. Thijsse College in Castricum en op 2 en 3 maart tijdens Limmen 

Creatief. 

5.1.5 Internet en sociale media 

Vanaf maart 2012 heeft WOL een eigen facebookpagina: https://www.facebook.com/StichtingWOL. 

Hierop wordt nieuws en korte berichten geplaatst. Meer uitgebreide informatie staat op de website 

van WOL: www.stichtingwol.com. 

http://bfpax.hyves.nl/
https://www.facebook.com/StichtingWOL
http://www.stichtingwol.com/
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5.1.6 Boekenactie 

In maart 2012 is nog een kofferbakmarkt gehouden voor de verkoop van tweedehands boeken. Het 

restant van de boeken is door een opkoper gekocht. Met de opbrengst uit de boekverkoop zijn de 

transportkosten voor verzending van boeken bestemd voor de bibliotheek van onderwijscomplex 

Zoodo betaald.  

5.1.7 Scholieren Adoptieproject 

Het is weer gelukt om voor alle 52 jongeren uit het scholieren adoptieproject (SAP) een 

adoptieouder te vinden. Wel hebben er een aantal verschuivingen plaatsgevonden doordat of de 

adoptieouder deelname aan het project beëindigde of doordat een jongere het project verliet. 

In 2012 hebben we driemaal een zending brieven van de jongeren ontvangen. Deze zijn vertaald 

en doorgestuurd naar de adoptieouders, samen met algemene informatie over de uitvoering van 

het project in Burkina. Ook hebben alle ouders een foto van hun scholier of student ontvangen. 

De adoptieouders betalen jaarlijks 350 euro aan het fonds waaruit de onderwijs- en studiebeurzen 

worden betaald.  

5.2 Medefinancieringpartners 

Naast de donaties van honderden donateurs heeft WOL een aantal belangrijke 

medefinancieringpartners die een extra impuls geven aan onze projecten in Burkina Faso. 

5.2.1 Impulsis 

Na goedkeuring van de eindrapportage over de vierde fase van onderwijscomplex Zoodo, was er 

weer een mogelijkheid om bij Impulsis een nieuwe subsidieaanvraag in te dienen. Yvonne 

Zomerdijk en Ton Mutsaers hebben met Karel Roos van Impulsis de mogelijkheden besproken. Dit 

resulteerde in een driejarig contract (2012-2013-2014) waarbij WOL jaarlijks het maximale 

subsidiebedrag van 33.000 euro zal ontvangen, mits WOL zelf uit andere bronnen jaarlijks 66.000 

euro ophaalt. Over 2012 is dit gelukt en in december hebben we de eerste 33.000 euro van 

Impulsis ontvangen. 

5.2.2 MRC Holland Foundation 

In februari 2012 verrasten zij ons door 62.500 euro beschikbaar te stellen voor de bestrijding van 

de voedselcrisis in Burkina. In november vond er een ontmoeting plaats tussen de directeur van 

MRC Holland en zijn echtgenote, die voorzitter is van de Foundation. Dit resulteerde in nogmaals 

een donatie van 62.500 euro voor de start van de 5e fase onderwijscomplex Zoodo. Mede hierdoor 

konden we aan de voorwaarde van Impulsis voldoen om zelf 66.000 euro in te zamelen. 

5.2.3 Turing Foundation 

De Turing Foundation ondersteunt WOL al vanaf het begin van de realisatie van Onderwijscomplex 

Zoodo, de laatste 2 jaar door financiering van de schoolmaaltijden op het onderwijscomplex. Na 

goedkeurig van de eindrapportage over dit project hebben we de laatste toegezegde 1.000 euro 

ontvangen. 

Door de voedselcrisis in Burkina mochten we een extra aanvraag doen om scholen op het 

platteland te ondersteunen. De Turing Foundation heeft 18.600 euro beschikbaar gesteld om op 4 

dorpscholen een schoolkantine te openen. 

5.2.4 Stichting Castricum helpt Muttathara 

Stichting Castricum helpt Muttathara is al jaren een trouwe medefinancieringpartner van WOL. In 

2012 hebben zij 3.000 euro beschikbaar gesteld voor de bestrijding van de voedselcrisis.  
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5.2.5 Gemeente Castricum 

Al vele jaren ontvangt WOL een waarderingssubsidie van 975 euro van de gemeente Castricum. 

Door deze subsidie kunnen de organisatiekosten grotendeels gefinancierd worden. Hierdoor kunnen 

giften bijna volledig ingezet worden voor de projecten in Burkina Faso. 

5.2.6 Wereldwinkel Castricum 

De Wereldwinkel Castricum doneert jaarlijks een deel van de winst aan goede doelen in Castricum. 

Ook WOL ontvangt jaarlijks een donatie. In 2012 hebben we 1.000 euro mogen ontvangen. Ook 

hebben zij een aantal bronzen beelden uit Burkina voor ons verkocht. 

5.2.7 Protestantse kerk 

De Protestantse Gemeente Limmen ondersteunt de WOL al jaren. In 2012 hebben we een donatie 

van 1.000 euro ontvangen plus de opbrengst van een collecte. 

De Protestantse Gemeente in Castricum zal WOL in 2013 opnemen in haar collecterooster. 

5.2.8 Corneliuskerk, HALE kerken en Vastenactie 

De Rooms-katholieke Corneliuskerk in Limmen ondersteunt het werk van WOL al vanaf het begin. 

In 2012 is onder leiding van pastor Johan Olling een subsidieaanvraag ingediend bij Cordaid / 

Vastenactie. Deze aanvraag is goedgekeurd. In 2013 gaan de gezamenlijke kerken uit de HALE-

regio (Heiloo, Akersloot, Limmen en de Egmonden) de Vastenactie houden voor de bouw van een 

autowerkplaats voor de opleiding autotechniek op onderwijscomplex Zoodo. 

5.3 Communicatie met belanghebbenden 

Alle donateurs en belangstellenden ontvangen minimaal 1 keer per jaar de Nieuwsbrief uit Yatenga 

over de besteding van de fondsen en uitvoering van de projecten in Burkina Faso. 

Donateurs die adoptieouder zijn in het scholieren adoptieproject ontvangen minimaal 1 keer per 

jaar een brief met foto van hun scholier of student en minimaal 2 x per jaar een speciale 

nieuwsbrief over de uitvoering van het project in Burkina Faso en de voortgang en resultaten van 

de scholieren en studenten. 

Donateurs van het schapenproject ontvangen na overmaking van 50 euro per schaap een foto van 

een schaap en een schoolgaand kind uit een gezin dat door het project gesteund wordt. 

Met medefinancieringpartners voor een groot project worden afspraken gemaakt over uitvoering, 

verslaggeving en rapportage. Na voltooiing van het project ontvangen de medefinancieringpartners 

een eindrapportage met financiële verantwoording. Bij een meerjarenproject wordt minimaal 1 

keer per jaar een tussenrapportage gemaakt. 

Medefinancieringpartners en donateurs van wie we meer dan 1.000 euro hebben ontvangen, 

ontvangen het jaarverslag. 

Verschillende donateurs geven hun bijdrage via derden, bijvoorbeeld via de kerken of scholen. 

Daarom plaatst WOL minimaal 3 keer per jaar een artikel in de regionale huis-aan-huis bladen of in 

kerkbladen. 

Tussentijds nieuws wordt geplaatst op de website en de Facebook pagina van WOL. 

5.4 Netwerken en deskundigheidsbevordering 

5.4.1 Platform Internationale Samenwerking Castricum 

WOL participeert in het Platform Internationale Samenwerking Castricum. Dit Platform is opgericht 

om op gemeentelijk niveau bij te kunnen dragen aan het realiseren van de Millenniumdoelen. Tot 

de vaste participanten behoren vertegenwoordigers van de gemeente, het Jac. P, Thijsse College, 

Stichting Castricum helpt Muttathara, de Wereldwinkel Castricum, Stichting Vriendschapsband 

Spitak-Limmen en Stichting WOL. Voorzitter van het Platform is de burgemeester van Castricum, 

de heer Toon Mans. In 2012 stond Millenniumdoel 7 centraal: In 2015 leven meer mensen in een 

duurzaam milieu. Leerlingen van het Jac. P. Thijsse College hadden een klimaattop georganiseerd. 
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Leerlingen en milieugroepen uit Castricum streden om het beste idee voor CO2 reductie. Ook het 

Platform IS was een van die groepen.  

5.4.2 Burkina Faso Platform 

Het Burkina Faso platform wil mensen en organisaties met elkaar in contact brengen die iets 

hebben met Burkina Faso met als doel de samenwerking te stimuleren, ervaringen uit te wisselen 

en elkaars deskundigheid te bevorderen. Tussen het BF Platform en Faso Yelle, de vereniging van 

Burkinabè in Nederland, is een nauwe samenwerking. Ook WOL participeert in dit platform. Yvonne 

Zomerdijk is een van de bestuursleden. 

5.4.3 Impulsis werkgroepen 

Impulsis biedt aan particuliere initiatieven ondersteuning van hun ontwikkelingsproject. Dit doen zij 

door het geven van advies en financiële steun, door het beschikbaar stellen van hun expertise, 

door het bieden van toegang tot een breed netwerk en trainingen. Ook WOL maakt gebruik van 

deze expertise. Impulsis organiseert een aantal malen per jaar bijeenkomsten voor haar partners.  

WOL was bij de volgende bijeenkomsten aanwezig: 

 29 mei 2012 Impulsis / Edukans onderwijsdag over het verbeteren van de kwaliteit van 

onderwijs in ontwikkelingslanden en capaciteitsversterking van de onderwijsinstellingen. 

Edukans heeft een tool ontwikkeld om de kwaliteit van onderwijs te meten. Deze zal ook in het 

Frans voor beroepsonderwijs ontwikkeld worden. In 2013 zal WOL gebruik maken van deze 

tool. Namens WOL is Gerrel Wissink naar de onderwijsdag geweest. 

 7 september Impulsis onderwijsdag over duurzaam beroepsonderwijs. Deze dag werd 

gehouden in ROC Aventus in Apeldoorn. In verschillende workshops werd gekeken naar de ins 

en outs van het opzetten van beroepsonderwijs en het toe leiden van jongeren naar betaald 

werk of een eigen onderneming. Namens WOL hebben Johanna Klein en Yvonne Zomerdijk aan 

deze dag deelgenomen. 

5.4.4 Overige partners, netwerken en lidmaatschappen 

 Partin: Partin is een brancheorganisatie voor kleinschalige particuliere initiatieven. WOL staat 

als partner van Partin op hun website. 

 OneWorld: OneWorld is het Platform voor Duurzame Ontwikkeling en Internationale 

Samenwerking. WOL staat als partner van OneWorld op hun website. 

 Stichting Geef Gratis: Stichting Geef Gratis stelt internetconcepten beschikbaar om on-line 

fondsen te werven. WOL heeft hier een account. 

 My World: MyWorld.nl is een online platform voor iedereen die zich actief inzet voor 

ontwikkelingssamenwerking. Op MyWorld.nl kan kennis gedeeld worden en ervaringen worden 

uitgewisseld. WOL heeft hier een account. 

 Stichting Welzijn Castricum: via het steunpunt vrijwilligerswerk probeert WOL aan nieuwe 

vrijwilligers te komen.  

 Centraal Bureau Fondsenwerving: WOL heeft geen CBF keurmerk in verband met de kosten 

die aan zo’n keurmerk verbonden zijn. Wel levert WOL jaarlijks, op verzoek van het CBF, de 

jaarcijfers en het jaarverslag aan. Dit wordt vermeld op de website van het CBF en komt in het 

jaarverslag “Financiële resultaten en trends van goede doelen organisaties in Nederland” van 

het CBF te staan. 

 Kennisbank Filantropie / Goede Doelen Monitor: werkt aan een transparante en efficiënte 

filantropische sector. WOL vult jaarlijks de Goede Doelen Monitor in.  
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6 Bestuur WOL en DSF 

6.1 Algemene gegevens WOL 

Naam: Stichting Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen (WOL). 

Correspondentieadres: Kapelweg 6A, 1906 EA Limmen 

Telefoon: 072 5052680 

E-mail: info@stichtingwol.com  

Contactpersoon: Yvonne Zomerdijk-Vermeer 

Website: www.stichtingwol.com  

KvK: Kamer van Koophandel Noordwest Holland 

Dossiernummer: 41240665 

Stichtingsdatum: 06-03-1991 

Jaar van oprichting: 1986 

Fiscaal nummer: 8167 88 637 

Bankrekeningnummer: 3364.26.577 

 

Vanaf september 2011 staat WOL in Burkina geregistreerd als ONG (Organisation Non 

Gouvernementale / NGO – niet regeringsgebonden organisatie) onder dossiernummer 2011-

051/MATDS/SG/DGLPAP/DOASOC. De heer Salif Sodré van DSF is onze vertegenwoordiger in 

Burkina. De status van ONG geeft WOL en DSF in Burkina diverse voordelen, o.a. bij de invoer van 

materialen. 

6.2 Bestuur stichting WOL 

In 2012 heeft een bestuurswijziging plaatsgevonden. Maria Hoogeboom heeft haar functie om 

persoonlijke redenen moeten neerleggen. Zij blijft wel beschikbaar als vrijwilliger. 

Als nieuwe bestuursleden hebben we Gerrel Wissink en Ton Mutsaers mogen verwelkomen. Het 

bestuur is vanaf februari 2012 als volgt samengesteld: 

 

 

Yvonne Zomerdijk-Vermeer (1955), voorzitter: 

 Betrokken bij WOL vanaf 1989.  

 Docent sociaal agogische opleidingen aan het Horizon College (MBO);  

 Bestuurslid landelijke Burkina Faso Platform,  

 Vertegenwoordiger van WOL in het Platform Internationale Samenwerking 

Castricum. 

 

Johanna H. Klein (1938), secretaris: 

 Betrokken bij WOL vanaf 2005.  

 Gepensioneerd verpleeg/verloskundige met 7 jaar ervaring in Afrika. 

 Voorzitter van een vereniging van huiseigenaren in Castricum. 

 

Trudi (G.E.M.) Meijer-Koot (1946), penningmeester: 

 Betrokken bij WOL vanaf 2007. 

 Intermediair verzekeringen en bankzaken bij Univé, thans VUT. 

 Bestuurservaring bij ondernemersvereniging in Limmen. 

 

mailto:info@stichtingwol.com
http://www.stichtingwol.com/
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Dineke (A.) Vahl (1945), bestuurslid: 

 Betrokken bij WOL vanaf 2001.  

 Gepensioneerd bibliothecaris Openbare Bibliotheek. 

 

 

Gerrel (G.G.) Wissink (1949) Bestuurslid: 

 Betrokken bij WOL vanaf 2011. 

 Voormalig trainster Franse taal voor Nederlandse vrijwilligers die naar 

Franstalig Afrika werden uitgezonden 

 25 jaar eigen bedrijf gerund in bemiddeling van Frans sprekend personeel 

 Thans werkzaam bij een adviesbureau arbeidsomstandigheden. 

 

Ton (A.J.M.) Mutsaers (1930) Bestuurslid: 

 Betrokken bij WOL vanaf 2011. 

 Oud vakbondsbestuurder 

 Directeur Sociale Verzekeringsbank Dordrecht 

 Thans gepensioneerd 

 

6.3 Algemene gegevens DSF 

Naam: Association Développement Sans Frontière (DSF) 

Correspondentieadres: BP 152, Ouahigouya, Burkina Faso 

Telefoon: 00226 40554346 (Kantoor) 

 00226 70255184 (GSM) 

E-mail: assodsf@fasonet.bf  

Website: www.dsf-bf.org  

Contactpersoon: Dhr. Salifou Sodré 

Dossiernummer: 97-040-MATS-HC-SG-YTG-DAAP 

Erkenningsdatum: 12-12-1997 

Jaar van oprichting: 1995 

6.4 Bestuur Association DSF 

DSF is een vereniging waarbij de algemene ledenvergadering het hoogste gezagsorgaan is. De 

leden kiezen uit hun midden een bestuur, die een mandaat voor drie jaar krijgen. Bestuursleden 

kunnen steeds herkozen worden. Door het gebrek aan competente personen kunnen bestuursleden 

ook in dienst zijn van de vereniging. Op 18 februari 2012 vond er weer een algemene 

ledenvergadering plaats en zijn de volgende bestuursleden gekozen: 

 

 

De heer Salifou Sodré (1964), voorzitter 

 Oprichter van DSF in 1996 

 Onderwijsspecialist 

 In dienst van DSF als coördinator van de programma’s en projecten 

 Vertegenwoordiger van WOL in Burkina 

 Wonend in Ouahigouya 

mailto:assodsf@fasonet.bf
http://www.dsf-bf.org/
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De heer Pascal Nakoulma, eerste secretaris 

 Betrokken bij DSF vanaf 1996 

 Hoofdonderwijzer op een dorpsschool 

 Universitaire graad pedagogiek / didactiek 

 Wonend in Ouahigouya 

 Mevrouw Habibou Ouédraogo, plaatsvervangend secretaris 

 Betrokken bij DSF vanaf 

 Onderwijzeres op een basisschool 

 

De heer Assane Sana, eerste penningmeester 

 Betrokken bij DSF vanaf 1997 

 Manager gezondheidszorg 

 Wonend in Ouahigouya, afkomstig uit het dorp Nongfaïre 

 De heer Inoussa Sodré, plaatsvervangend penningmeester 

 Betrokken bij DSF vanaf 1997 

 In dienst van DSF als alfabetiseringsmedewerker 

 Wonend in Nimpouya 

 

De heer Lomboro Coulibaly, bestuurslid 

 Verantwoordelijke voor de organisatie van de activiteiten van DSF 

 Betrokken bij DSF vanaf 1996 

 In dienst van DSF als projectmanager 

 Wonend in Ouahigouya 

 De heer Noufou Ouédraogo, bestuurslid 

 Plaatsvervangend verantwoordelijke voor de organisatie van de activiteiten 

van DSF 

 Betrokken bij DSF vanaf 1997 

 Handelaar 

 Wonend in Tougué-Mossi 

 

De heer Moussa Sodré (1975), bestuurslid 

 Betrokken bij DSF vanaf 1997 

 Verantwoordelijk voor de informatie 

 Begeleider van het scholieren adoptieproject 

 Onderwijzer op een dorpsschool 

 Wonend in Ouahigouya 

 Mevrouw Sarata Bagaya, bestuurslid 

 Plaatsvervangend verantwoordelijke voor de communicatie 

 Betrokken bij DSF vanaf 

 Verantwoordelijk voor vrouwenprojecten 

 

Mevrouw Mariétou Ouédraogo, bestuurslid 

 Betrokken bij DSF vanaf 

 Verantwoordelijk voor de mobilisatie en emancipatieprojecten 

 In dienst van DSF als opbouwwerker en supervisor 

 Wonend in Ouahigouya 
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 Mevrouw Salmata Ouédraogo, bestuurslid 

 Plaatsvervangend verantwoordelijke voor de mobilisatie 

 Betrokken bij DSF vanaf 

 In dienst van DSF als supervisor van de alfabetiseringscentra 

 Coördinatrice van de vrouwenorganisaties in de gemeente Tangaye 

 Wonend in 

 

7 Financiële verantwoording 

7.1 Overhead- en organisatiekosten 

WOL is een kleine organisatie van vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de projecten in 

Burkina Faso. Bestuursleden die op werkbezoek naar Burkina gaan, kunnen hun kosten declareren. 

Hier wordt in de praktijk nauwelijks gebruik van gemaakt. Bezoeken worden grotendeels uit eigen 

portemonnee betaald. Vergaderingen vinden bij bestuurleden thuis plaats. Indien gewenst kunnen 

deze kosten gedeclareerd worden, maar ook hier wordt nauwelijks gebruik van gemaakt.  

Organisatiekosten die gedeclareerd worden betreffen: kopieer- en drukwerk, portokosten, papier, 

printerinkt, foto’s en ander voorlichtingsmateriaal, kraamhuur, lidmaatschappen, Kamer van 

Koophandel, website, reiskosten naar landelijke bijeenkomsten, etc. 

Voor het organiseren van voorlichting en fondsenwervende activiteiten ontvangen we jaarlijks een 

waarderingssubsidie van 975 euro van de gemeente Castricum. Een positief rentesaldo 

(renteopbrengst min bankkosten) wordt gebruikt voor de overhead- en organisatiekosten. Hierdoor 

gaan bijna alle inkomsten uit fondsenwerving naar de projecten in Burkina Faso.  

Voor de uitvoering van de projecten in Burkina maken we gebruik van het kantoor, de 

communicatie- en transportmiddelen en de medewerkers van DSF. Verschillende uitgaven voor 

onderhoud van het kantoor en de communicatie- en transportmiddelen en een vergoeding voor de 

medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de projecten van WOL en DSF, zijn door WOL 

betaald als onderdeel van het project. Overheadkosten in Burkina zijn nooit meer dan 10% van het 

projectbudget. 

7.2 Financiering projecten WOL / DSF in Burkina Faso 

In 2012 heeft WOL totaal 146.297 euro 

besteed aan projecten in Burkina Faso. Dit is 

als volg verdeeld: 

 Onderwijscomplex € 22.947, waarvan € 

22.000 naar Burkina is overgemaakt en € 

947 in Nederland is uitgegeven aan 

schoolmateriaal en transportkosten van 

de boeken. 

 Scholieren adoptieproject € 17.000 

 Voedselcrisis € 105.000 

 Overige projecten (DSF cup en 

voorlichting meisjesbesnijdenis) € 1.350 

 

DSF beschikte in 2012 in Burkina Faso over 

een budget van 119.682.291 Fr CFA (± 

182.455 euro)‡ voor de projecten van WOL / 

DSF. Hiervan was 24.849.819 Fr CFA nog over van 2011. In totaal heeft DSF in 2012 uitgegeven 

voor de projecten van WOL / DSF 113.011.865 Fr CFA. Dit budget is als volgt ingezet: 

                                                
‡ 1 euro is 656,957 Fr CFA 
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72% 

1% 
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 Onderwijscomplex 35.579.950 Fr CFA 

 Scholieren adoptieproject 7.877.023 Fr CFA 

 Voedselcrisis 68.690.000 Fr CFA 

 Overige projecten 864.892 Fr CFA 

 

Het banksaldo in Burkina op 31 december 2012 

bedraagt 6.670.426 Fr CFA (€ 10.169). Hiervan 

is 292.345 Fr CFA (€ 446) over van de 4e fase 

van het onderwijscomplex. Dit staat op de 

rekening van de ECOBANK. 6.378.081 Fr CFA 

(€ 9.723) is bestemd voor het scholieren 

adoptieproject voor de rest van schooljaar 

2012-2013. Dit staat op de rekening van de 

BICIA-B Bank. 
 

7.3 Meerjarenoverzicht financiële positie WOL 

In Euro 2012 2011 2010 2009 

Fondsenwerving en financiële baten 237.381 113.768 253.227 122.368 

Besteed aan de doelstelling 146.297 174.193 148.640 138.830 

Kosten eigen organisatie en financiële lasten 5.325 6.832 5.235 5.244 

Liquide middelen per 31 december 129.493 41.734 106.496 9.639 

Percentage baten fondsenwerving t.o.v. 

bestedingen aan de doelstelling 
62% 153% 59% 113% 

Percentage baten fondswerving t.o.v. kosten 

fondswerving en eigen organisatie 
2% 6% 2% 4% 

 

 

7.4 Accountantsverklaring 

Over de jaarcijfers van 2012 heeft WOL een jaarrapport laten opstellen door Vanhier BV, Rijksweg 

103, 1906 BG Limmen. Het jaarrapport is te downloaden via onze website www.stichtingwol.com 

onder het topmenu “Informatie” en vervolgens het rolmenu “Jaarverslagen”. De directe link is 

http://www.stichtingwol.com/joomla/index.php/nl/informatie/jaarverslagen 

Hierna de resultaten uit dit rapport. 
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7.5 Jaarcijfers 2012 Stichting WOL 

7.5.1 Balans per 31 december 2012 

ACTIEF  31-12-2012  31-12-2011 

   €   €  

VLOTTENDE ACTIVA     

Liquide middelen  127.893  41.734 

Nog te ontvangen donaties  1.600   

  129.493  41.734 

PASSIEF     

Voorzieningenfondsen Burkina Faso     

Onderwijscomplex 116.812  31.001  

Adoptieproject 4.154  3.092  

Schapenproject 1.882  260  

Voedselcrisis 35    

Overige fondsen 2.110  4.881  

   124.993  39.234 

Overige schulden en overlopende passiva  4.500  2.500 

   129.493  41.734 

        

 

 

7.5.2 Staat van baten en lasten over 2012 

   2012   2011 

   €   € 

Fondsenwerving      

 Subsidie en donaties  235.985   112.810 

       

Besteed aan de doelstelling 146.297   174.193  

Kosten eigen organisatie 4.794   6.256  

   151.091   180.449 

   84.894   -67.639 

Financiële baten, resp. lasten (per saldo)  866   382 

Saldo tekort resp. overschot  85.760   -67.257 
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7.5.3 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 

 31-12-2012  31-12-2011 

  €  € 

Liquide middelen    

Rabobank spaarrekening 113.475  30.624 

ASN Bank 5.188  4.124 

Rabobank 3.454  1.473 

Regiobank 5.744  5.338 

Contanten 31  175 

  127.893  41.734 

Nog te ontvangen donaties 
Toegezegde subsidie Turing Foundation 

1.600  - 

     

Voorzieningenfondsen Burkina Faso 2012  2011 

  €  € 

Onderwijscomplex Zoodo    

Stand per 1 januari 31.001  96.935 

Ontvangsten 108.758  86.912 

Bestedingen -22.947  -152.846 

Stand per 31 december 116.812  31.001 

Adoptieproject    

Stand per 1 januari 3.092  936 

Ontvangsten 18.062  20.503 

Bestedingen -17.000  -18.347 

Stand per 31 december 4.154  3.092 

Schapenproject    

Stand per 1 januari 260  1.860 

Ontvangsten 1.622  400 

Bestedingen 0  -2.000 

Stand per 31 december 1.882  260 

Voedselcrisis    

Stand per 1 januari 0   

Ontvangsten 105.035   

Bestedingen -105.000   

Stand per 31 december 35   

Overige fondsen    

Stand per 1 januari 4.881  6.760 

Ontvangsten 2.508  4.995 

Bestedingen -1.350  -1.000 

Kosten eigen organisatie en het saldo van financiële baten en lasten -3.929  -5.874 

Stand per 31 december 2.110  4.881 

     

Overige schulden en overlopende passiva    

Accountantskosten 4.500  2.500 

     

Niet uit de balans blijkende verplichtingen    

Geen.    
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7.5.4 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 

   2012    2011 

   €   € 

Fondsenwerving      

Donaties en Subsidie      

Fietsen voor Burkina -   21.600  

Impulsis 33.000   -  

Turing Foundation 19.600   18.000  

Muttathara 3.000   4.300  

KICI -   5.000  

Wereldwinkel Castricum 1.000   1.000  

MRC Holland 125.000   25.000  

Gemeente Castricum 975   975  

Donaties en eigen acties 43.410   36.935  

Overige particulieren fondsen 10.000     

   234.385   112.810 

Deze inkomsten zijn als volgt over de fondsen verdeeld:      

Onderwijscomplex  108.758   86.912 

Adoptieproject  18.062   20.503 

Schapenproject  1.622   400 

Voedselcrisis  105.035    

Overige fondsen  2.508   4.995 

   235.985   112.810 

Besteed aan de doelstelling      

Overboeking naar DSF  144.850   173.789 

Uitgaven NL t.b.v. projecten Burkina Faso  1.447   404 

   146.297   174.193 

      

Deze bestedingen zijn als volgt over de fondsen verdeeld:      

Onderwijscomplex  22.947   152.846 

Adoptieproject  17.000   18.347 

Schapenproject  -   2.000 

Voedselcrisis  105.000    

Overige fondsen  1.350   1.000 

   146.297   174.193 

Kosten eigen organisatie      

Kosten voorlichting en fondsenwerving  2.115   926 

Accountantskosten  2.000   2.201 

Overige algemene kosten  679   1.569 

25-jarig jubileum     1.560 

   4.794   6.256 

Financiële baten (per saldo)      

Bankkosten  -531   -576 

Rente  1.397   958 

   866   382 
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8 Conclusie geplande en gerealiseerde projecten 2012 

Door de voedselcrisis hebben we de oorspronkelijke plannen voor 2012 moeten bijstellen. Ondanks 

dat hebben we veel kunnen realiseren. 

 

Planning 2012 Realisatie 2012 

In Nederland:  

 Twee maal de uitgave van de Nieuwsbrief 

uit Yatenga om donateurs en 

belangstellenden op de hoogte te brengen 

van de ontwikkelingen in Burkina Faso. 

 De nieuwsbrief is drie maal verzonden, 

waarvan eenmaal vergezeld van een 

nieuwjaarskaart, naar 565 adressen. 

 Film- en informatiemiddag of -avond over 

de resultaten van de projecten in Burkina 

Faso. 

 Niet uitgevoerd, is doorgeschoven naar 

februari 2013.  

 Wel een Facebook pagina opgezet. 

 Gastlessen op basisscholen en een project 

met de basisscholen in Limmen in 

samenwerking met de Corneliuskerk. 

Kinderen maken kennis met het leven van 

leeftijdgenoten in Burkina Faso. 

 Gastles op een basisschool in Limmen en 

Uitgeest. Project met basisscholen en 

Corneliuskerk heeft in januari 2013 

plaatsgevonden. 

 Op uitnodiging presentaties voor 

belangstellende organisaties en/of bedrijven 

over internationale samenwerking en de 

millenniumdoelen. 

 Presentatie voor ouders en kinderen van 

het communieproject van de 

Willibrorduskerk in Heiloo 

 In samenwerking met de Corneliuskerk: 

met een groep jongeren naar Burkina Faso. 

Om dit voor te bereiden en sponsors te 

werven, worden met en door de jongeren 

allerlei acties georganiseerd. 

 In februari 2012 reis naar Burkina Faso met 

6 personen, waaronder 4 jonge mensen uit 

Limmen. 

 Fondswervende acties voor voedselproject 

 Digitaal uitwisselingsproject tussen 

leerlingen van het Jac. P. Thijsse College en 

leerlingen van onderwijscomplex Zoodo. 

 Niet gerealiseerd. Activiteit staat wel op 

planning voor 2013 en 2014. 

 Informatiestands op manifestaties van 

anderen. 

 Informatiestand op Open Dag bij Jac. P. 

Thijsse College in Castricum en bij Limmen 

Creatief. 

 Boekenactie ten behoeve van de 

schoolbibliotheek op Onderwijscomplex 

Zoodo. 

 Laatste tweedehands boeken verkocht. Met 

opbrengst verzendkosten boeken voor 

onderwijscomplex Zoodo gefinancierd. 

 Participatie in het Platform Internationale 

Samenwerking Castricum. 

 Diverse vergaderingen op gemeentehuis ter 

voorbereiding op de klimaattop Castricum 

 Vertegenwoordiger WOL zat in een team 

tijdens klimaattop op Jac. P, Thijsse College 

 Participatie in landelijke netwerken op het 

gebied van internationale samenwerking. 

 Vertegenwoordiger WOL als bestuurslid in 

Burkina Faso Platform. 

 Vertegenwoordigers WOL hebben tweemaal 

deelgenomen aan Impulsis onderwijsdagen. 

 Fondsenwervende activiteiten t.b.v. 

financiering van projecten in Burkina Faso. 

 Nieuwe adoptieouders voor scholieren 

adoptieproject geworven 

 Succesvolle noodhulpactie t.b.v. de 

voedselcrisis in Burkina 

 Steun voor medefinanciering door bedrijf 

voor projecten onderwijscomplex in 2013 

 Contract met Impulsis voor 

medefinanciering projecten op 

onderwijscomplex voor 3 jaar 
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Planning 2012 Realisatie 2012 

 Contract met HALE-kerken en 

Cordaid/Vastenactie voor adoptie van 

project bouw autowerkplaats op Zoodo 

In Burkina Faso  

 Uitbreiding onderwijscomplex Zoodo, m.n. 

de beroepsopleiding voor metaalbewerking. 

 Bouw en inrichting mediatheek is afgerond. 

 De bouw van de loods bij de 

techniekopleidingen is pas in 2013 gestart 

doordat WOL noodhulpactie is begonnen om 

de voedselcrisis te verlichten. 

 De zoekactie naar machines heeft geen 

resultaat opgeleverd. 

 Scholieren Adoptie Project: 

onderwijsbeurzen voor 50 jongeren in het 

voortgezet onderwijs. 

 52 Scholieren, studenten of starters in het 

arbeidsproces hebben een onderwijs- of 

studiebeurs of startkapitaal ontvangen. 

 Schapenproject: een schaap om gezinnen 

met een schoolgaand kind financieel bij te 

staan. 

 Door droogte geen nieuwe schapen gekocht 

in 2012. In januari 2013 is project weer 

voortgezet. 

 Coupe DSF: een jaarlijks sport- en cultuur 

evenement in Burkina Faso om de bevolking 

te mobiliseren om zich in te zetten voor 

onderwijs en ontwikkeling. 

 WOL medesponsor samen met ICCO en 

Kinderpostzegels. 

 Deelname van 57 teams van basisscholen 

uit Yatenga. 

 Ondersteuning partner in Burkina Faso.  Bijdrage aan kosten voor kantoor, 

transport- en communicatiemiddelen van 

DSF. 

 Bijdrage aan personeelskosten 

onderwijscomplex. 

 Bijscholing in financieel beheer van 

coördinator DSF en directeur 

onderwijscomplex. 

 Scholing van personeel DSF en 

onderwijscomplex in ICT. 

 Niet gepland  Noodhulp voedselcrisis: 105 

alfabetiseringscentra en 5 basisscholen van 

voedsel voorzien. 

8.1 Toekomstplannen 2013-2014 

8.1.1 Uitbreiding Onderwijscomplex Zoodo 

Ook in 2013 en 2014 zullen we verder gaan met de uitbreiding en kwaliteitsverbetering van 

onderwijscomplex Zoodo. De in 2012 geplande loods bij de bestaande techniekopleidingen wordt in 

2013 gebouwd. Ook zal begonnen worden met de bouw van de autowerkplaats voor de nieuwe 

beroepsopleiding voor autotechniek. Benodigde machines, meetapparatuur en gereedschappen 

voor de techniekopleidingen zullen niet allemaal in Burkina te verkrijgen zijn. WOL zal hiernaar op 

zoek gaan en de spullen per container verschepen. Voor advies en ondersteuning zal WOL de hulp 

inroepen van techniekopleidingen en bedrijven in Nederland. 

WOL zal het beroepsonderwijs de komende twee jaar verder steunen door de salariskosten van 

twee instructeurs van technische opleidingen (lassen en metaalbewerking en autotechniek) te 

garanderen. Ook zal geïnvesteerd worden in trainingen voor praktijkbegeleiders in stageverlenende 

bedrijven. DSF zal deze trainingen ontwikkelen en organiseren in samenwerking met andere 

beroepsopleidingen in Burkina. 

Omdat kwalitatief goed onderwijs nog niet te financieren is door ouders en overheid van Burkina, 

zal WOL nog op een aantal punten ondersteuning bieden. Nieuwe leraren, instructeurs en 



JAARVERSLAG 2012 STICHTING WOL 

 

 

Stichting WOL  Pagina 34 van 38 

ondersteunend personeel zal getraind worden in computervaardigheden, management 

vaardigheden, financieel beheer en/of klassenmanagement en didactische vaardigheden. Deze 

trainingen worden in Burkina gegeven door (onderwijs-) ondersteunende diensten. DSF is 

verantwoordelijk voor de organisatie van deze trainingen. In 2013 zal, op verzoek van WOL, een 

oud-medewerker van ICCO naar Burkina gaan om het management van Zoodo en DSF te adviseren 

in het beheer van het onderwijscomplex. 

Het in 2012 geopende computerlokaal heeft slechts 4 computers met internetverbinding door 

middel van een USB sleutel. In 2013 wordt onderzocht of op het complex wifi gerealiseerd kan 

worden. 

In 2012 heeft DSF een aanvraag ingediend bij de overheid van Burkina voor de bouw van extra 

theorielokalen bij het college. De overheid zou de helft van de bouwkosten betalen als DSF in staat 

was financiering voor de andere helft te vinden. WOL had eind 2012 deze fondsen bij elkaar. WOL 

zal dit geld overmaken als het contract met de overheid is getekend. 

In het algemeen voortgezet onderwijs ontbreekt het aan allerlei leermiddelen. Voor vakken als 

biologie en natuur- en scheikunde wordt theorie uit het hoofd geleerd. Veel leerlingen hebben 

moeite om de stof te begrijpen. Ook kiezen maar weinig leerlingen op het lyceum voor exacte 

vakken. Daarom willen we twee practicumlokalen bouwen en inrichten voor biologie en voor 

natuur- en scheikunde. Voor de inrichting van deze lokalen zal de hulp ingeroepen worden van een 

scholengemeenschap in Castricum. 

8.1.2 Overige projecten in Burkina Faso 

Het scholieren adoptieproject wordt voortgezet met een maximum van 50 leerlingen en studenten 

plus eventueel 1 of 2 jongeren die voor zichzelf zijn begonnen. De jongeren worden ondersteund 

bij hun beroepsvorming, opleiding en studie. In principe blijven alle opgenomen jongeren in het 

project totdat ze klaar zijn met hun studie en opleiding. Wie daarna voor zichzelf wil beginnen 

ontvangt van WOL een éénmalig (bescheiden) startkapitaal. Nieuw in het project opgenomen 

jongeren volgen allen voortgezet onderwijs of een beroepsopleiding op onderwijscomplex Zoodo. 

Het schapenproject was oorspronkelijk opgezet om ouders wat inkomsten te laten verwerven om 

schoolmateriaal voor hun kind te kunnen kopen en zo de schooluitval te verkleinen. Inmiddels zijn 

alle ouders in Yatenga doordrongen van het belang van onderwijs en heeft de overheid van Burkina 

de verantwoordelijkheid om schoolmateriaal voor de 

basisscholen beschikbaar te stellen. In 2013 en 2014 zal 

het schapenproject voortgezet worden, maar de 

oorspronkelijke opzet zal aangepast worden naar de 

nieuwe omstandigheden. Het project zal aansluiten bij 

de programma’s die DSF met ICCO en het FONAENF 

uitvoert om gealfabetiseerde volwassenen te 

ondersteunen bij inkomsten generende activiteiten. De 

schapen worden beschikbaar gesteld aan 

gealfabetiseerde vrouwengroepen met schoolgaande 

kinderen. De vrouwen kunnen zo een gezinsinkomen 

verwerven. 

Voor het jaarlijkse sport- en cultuur evenement van DSF 

blijft WOL € 1000 per jaar beschikbaar stellen. 

8.1.3 Capaciteitsversterking en duurzame institutionele ontwikkeling van DSF en Zoodo 

DSF is de uitvoerende organisatie van de projecten van WOL in Burkina Faso. DSF is een 

professionele organisatie met personeel, een kantoor en communicatie- en transportmiddelen. 

Voorheen werden de exploitatiekosten gefinancierd uit de programma’s van ICCO, 

Kinderpostzegels en het FONAENF. De projecten van WOL liftten op deze faciliteiten mee. Door de 

bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking is het budget dat DSF ter beschikking krijgt van de 

professionele partners drastisch verminderd. WOL is niet van plan om een deel van de 

exploitatiekosten zonder meer over te nemen. Wel zullen we DSF steunen om naar andere wegen 

te zoeken om de exploitatie van het kantoor op een duurzame manier rond te krijgen. Om dit te 

Verhaal van een van de vrouwen uit het 
schapenproject: 

In mijn dorp ben ik nu een van de 
vrouwen die, dank zij de begeleiding van 
DSF, geslaagd zijn om een 
veeteeltproject op te zetten. Door de 
financiële middelen en de training heb ik 
mijn droom kunnen realiseren. Ik heb nu 
een paar schapen die al door kopers 
besteld zijn voor het offerfeest. Met het 
voorschot dat zij mij betaald hebben, kan 
ik mijn eigen feest en dat van mijn 4 
kinderen voorbereiden. Door de schapen 
beschik ik over een geldbedrag dat ik 
nooit voor mogelijk had gehouden. Ik 
ben zo ontzettend blij! 
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bereiken, zal er een revolutie binnen de organisatie plaats moeten vinden: van afhankelijkheid van 

partners naar een commercieel werkende, dienstverlenende organisatie. Voor hun dienstverlening 

zullen ze een tarief moeten berekenen dat kostendekkend is om de organisatie draaiende te 

houden. De manier van boekhouden en rapporteren zal gereorganiseerd moeten worden om 

transparantie te garanderen.  

Voor de verrichte diensten van DSF bij de uitvoering van de projecten van WOL zal WOL dus een 

kostendekkende prijs betalen. 

Onderwijscomplex Zoodo is een particuliere school en ook deze zal veel bedrijfsmatiger gerund 

moeten worden. Alle belanghebbenden moeten leren om de duurzaamheid van de aangelegde 

faciliteiten te waarborgen. Personeel van DSF en Zoodo en leden van de ouderraad en 

leerlingenraad zullen getraind moeten worden in onderhoud van het terrein, de gebouwen, de 

gereedschappen en machines om langdurig voortbestaan te garanderen. Er zal een onderhoud- en 

vervangingsplan moeten komen en het management van DSF en Zoodo zal moeten leren om hier 

fondsen voor te reserveren. 

Om hier een aanzet toe te geven zal in 2013 een oud-medewerker van ICCO op verzoek van WOL 

naar Burkina gaan om DSF en Zoodo hierin te adviseren. 

8.1.4 Activiteiten in Nederland 

Voor 2013 en 2014 staan de volgende activiteiten op de planning: 

 Tweemaal per jaar de uitgave van de Nieuwsbrief uit Yatenga om donateurs en 

belangstellenden op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen in Burkina Faso. 

 Film- en informatiemiddag of -avond over de resultaten van de projecten in Burkina Faso. 

 Gastlessen op basisscholen, bij bedrijven en andere belangstellende organisaties 

 Project met de basisscholen in Limmen in samenwerking met de Corneliuskerk. Kinderen 

maken kennis met het leven van leeftijdgenoten in Burkina Faso. 

 Vastenactie project in samenwerking met de Corneliuskerk en andere kerken in de HALE regio. 

 Voorbereiding project tussen leerlingen van het Jac. P. Thijsse College en leerlingen van 

onderwijscomplex Zoodo. Mogelijk een reis naar Burkina Faso in oktober 2014 door een klas 

van het Jac. P. Thijsse College 

 Informatiestands op manifestaties van anderen. 

 Participatie in het Platform Internationale Samenwerking Castricum. 

 Participatie in landelijke netwerken op het gebied van internationale samenwerking. 

 Fondsenwervende activiteiten t.b.v. financiering van projecten in Burkina Faso. 

 Activiteiten om in Nederland tweedehands machines te vinden t.b.v. de techniekopleidingen op 

onderwijscomplex Zoodo in Burkina Faso. 

 Ondersteuning partner in Burkina Faso. 

 Voorbereidingen voor een reis naar Burkina Faso met bestuursleden, vrijwilligers en donateurs. 

8.1.5 Dekkingsplan 

Financiering voor de uit te voeren projecten in 2013 in Burkina is al voor een deel geworven in 

2012. Van Impulsis hebben wij de toezegging dat er, net als in 2012, ook in 2013 en 2014 € 

33.000 subsidie verstrekt wordt, mits WOL zelf € 66.000 inzamelt. Om aan dit bedrag te komen zal 

WOL verschillende actie’s ondernemen. De nieuwsbrief zal meerdere malen per jaar verzonden 

worden, vergezeld van een acceptgirokaart. Er zal een rommelmarkt gehouden worden. Er zullen 

presentaties gegeven worden bij bedrijven en andere organisaties om hun financiële steun te 

krijgen. Ook zullen de medefinancieringpartners gevraagd worden om een bijdrage. 

De kerken in de HALE regio hebben de bouw van de autowerkplaats voor de nieuwe 

beroepsopleiding voor autotechniek uitgekozen als Vastenactieproject. De opbrengst van hun acties 

wordt met 50% vermeerderd door Cordaid/Vastenactie. De bouwkosten van de autowerkplaats zijn 

begroot op € 43.938. Als het niet lukt om tijdens de vastenactie dit bedrag bij elkaar te krijgen, zal 

WOL moeten bijspringen. Dit zal betekenen dat er in 2013 op een andere manier meer fondsen 

geworven moeten worden. Mogelijk wordt voor de vastenactie van 2014 weer een aanvraag 

ingediend bij Cordaid/Vastenactie door de HALE kerken. 
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Het scholieren adoptieproject zal gefinancierd worden met de bijdragen van de adoptieouders. Zij 

betalen per scholier of student jaarlijks 350 euro. Voor donateurs die hun steun aan het project 

beëindigen, zal een nieuwe sponsor voor een scholier of student gezocht worden. 

Het schapenproject zal gefinancierd worden al naar gelang er donaties voor dit project binnen 

komen. 

De DSF cup wordt gefinancierd uit bijdragen van scholen en niet geoormerkte donaties. 

De kosten die WOL maakt voor voorlichtingsactiviteiten, fondsenwerving en andere 

organisatiekosten worden deels gefinancierd uit de subsidie van de gemeente Castricum. Het 

ontbrekende deel komt ten laste van de donaties voor de projecten. Medewerkers of adviseurs die 

op verzoek van WOL naar Burkina gaan, kunnen hun reis- en verblijfkosten declareren. 

8.1.6 Begroting 2013-2014 

Begroting 2013-2014 Stichting WOL 2013 2014 

Onderwijscomplex Zoodo 
  

 Bouw loods bij techniekopleidingen onderwijscomplex 51.000 
 

 Aankoop machines in Burkina voor techniekopleidingen 5.500 
 

 Bouw autowerkplaats voor opleiding autotechniek 44.000 
 

 Inrichting autowerkplaats 18.500 
 

 Ondersteuning en capaciteitsversterking management en 

personeel onderwijscomplex 
7.000 7.000 

 Salariskosten lasinstructeur 2 jaar 3.500 3.500 

 Salariskosten autotechniekinstructeur 2 jaar 3.500 3.500 

 Opleiden en trainen medewerkers stageverlenende bedrijven 4.500 4.500 

 Uitbreiding modevakschool 
 

8.000 

 Internetaansluiting onderwijscomplex 8.000 
 

 Verbeteren waterleidingsysteem onderwijscomplex 
 

6.500 

 Bouwkosten uitbreiding theorielokalen onderwijscomplex 58.000 
 

 Inrichting nieuwe theorielokalen 
 

16.000 

 Bouwkosten practicumlokalen bij college 
 

45.000 

 Inrichting practicumlokalen 
 

7.500 

 Verwerven en aankopen van machines en leermiddelen in Europa 
 

31.000 

 Transport van machines en leermiddelen naar Burkina 
 

10.000 

Subtotaal Onderwijscomplex Zoodo 203.500 142.500 

Overige projecten in Burkina 
  

 Scholieren adoptieproject, 50 scholieren en studenten 17.500 17.500 

 Schapenproject 2.000 2.000 

 Bijdrage DSF Cup 1.000 1.000 

 Ondersteuning en capaciteitsversterking DSF en Zoodo 20.000 15.000 

Totaal begroting voor projecten in Burkina 244.000 178.000 

Kosten voorlichting, fondsenwerving en eigen organisatie in NL 7.000 6.000 

Reis- en verblijfkosten uitzending deskundige naar Burkina Faso 2.500 2.050 

Totaal begroting Stichting WOL 2013-2014 253.500 186.000 
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Verwachte inkomsten 2013-2014 
  

Beschikbaar op 1 januari 2013, na aftrek van reserves 100.000 
 

Donaties scholieren adoptieproject 50x350 per jaar 17.500 17.500 

Donaties en eigen acties 15.000 15.000 

Donaties via notariële acte 1.700 1.700 

Impulsis 33.000 33.000 

HALE kerken & Vastenactie§ 15.000 - 

Gemeente Castricum 1.000 1.000 

Overige medefinancieringpartners 70.300 117.800 

Totaal 253.500 186.000 

 

 

 

 

 
 

                                                
§ De HALE-kerken hebben in samenwerking met Cordaid/Vastenactie het project van de bouw van de 
autowerkplaats geadopteerd. We verwachten niet dat de Vastenactie het volledige bedrag voor de bouw zal 
opleveren. WOL zal de rest uit anderen middelen moeten financieren. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONZE HOOFDSPONSORS IN 2012: 
 

 

 

  

  

 
 

 

WOL en DSF danken alle donateurs, 
subsidieverstrekkers, vrijwilligers en 

belangstellenden heel hartelijk voor de steun! 


