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1 Voorwoord 

Op het moment dat ik dit schrijf, zijn we al weer druk bezig met de uitvoering en aanscherping van 

de plannen voor 2014 en 2015. Dank zij de steun van velen, kunnen we het komende jaar weer 

veel doen. Met verschillende partners hebben we fijne gesprekken gehad, persoonlijk en/of via 

mailwisseling. Een paar partners wil ik daarom apart noemen en bedanken voor hun steun. 

Ons bezoek aan MRC Holland en de rondleiding in hun bedrijf was heel bijzonder. Ik wil Jan en 

Maureen Schouten heel erg bedanken voor hun enthousiasme en voor het grote vertrouwen dat zij 

in ons stellen.  

Ons gesprek met Minke van Rees en Chantal Vruggink van de Turing Foundation was prettig. Dank 

zij de Turing Foundation heeft WOL het destijds aangedurfd om met het onderwijscomplex te be-

ginnen. Zij stimuleren ons iedere keer weer om een stapje verder te gaan op de ladder van zelf-

standig worden van projecten. Een nieuw project dat aan hun criteria voldoet, is in de maak! 

Impulsis steunt WOL al jaren met subsidie en trainingen, maar vooral met raad en daad van Karel 

Roos, onze betrokken relatiebeheerder bij Impulsis. 

Johan Olling, pastor van de Corneliuskerk, is tijdens ons bezoek met de jongeren in februari 2012 

door DSF benoemd tot hun ambassadeur. Deze taak heeft hij zeer serieus genomen. De projecten 

van WOL en DSF in Burkina Faso worden bij vele activiteiten binnen de Corneliusparochie betrok-

ken. Dank zij Johan was de bouw van de autowerkplaats voor de nieuwe opleiding autotechniek 

geadopteerd als Vastenactieproject 2013 in de HALE-regio. In dit verband wil ik ook Annemarieke 

Hollanders van Cordaid / Vastenactie bedanken voor haar inzet om de verkeerd geboekte donaties 

voor ons project alsnog boven water te krijgen. En de bisschop van Haarlem, die onze bijdrage aan 

de Missiedag in Heiloo beloonde met een grote donatie uit het bisschoppenfonds. 

Op Stichting Castricum helpt Muttathara doen we nooit tevergeefs een beroep. Zij hebben ons weer 

geholpen met een grote donatie en we mochten we deelnemen aan de jubileummarkt. 

De Marthe van Rijswijck Foundation en de Dr. Hofsteestichting hebben ons ook weer geweldig ge-

holpen met hun bijdrage. 

De Wereldwinkel Castricum ondersteunt WOL jaarlijks met een grote donatie. Dit jaar werden we 

bovendien verrast met een jubileumdonatie van de Wereldwinkel Limmen. Erg leuk, want de We-

reldwinkel Limmen, nu een zelfstandige stichting, was het eerste project dat 25 jaar geleden door 

WOL is opgezet. Van de gemeente Castricum krijgen we al jaren een waarderingsubsidie voor de 

organisatiekosten. Die is nu omgezet in een structurele subsidie voor de projecten in Burkina. 

Twee dames, Trudi de Ruyter en Addy Perey, hadden wel een heel bijzondere actie. Rond de jaar-

wisseling wilden zij de Kilimanjaro beklimmen en hiervoor lieten zij zich sponsoren: de berg op 

voor boeken. Dames, een topprestatie met een prachtig bedrag voor de bibliotheek van Zoodo! 

Samenwerken met een ontwikkelingspartner in het Zuiden is een proces van lange adem met ups 

en downs. Veel gaat er goed, maar soms kom je dingen tegen, die meer aandacht vragen. We wa-

ren daarom heel blij dat Sijtse van Veen, voormalig programmaverantwoordelijke voor Burkina 

Faso bij ICCO, bereid was om voor ons als adviseur en bemiddelaar naar DSF te gaan. 

 

Het is fantastisch dat zo veel mensen zich inzetten voor ontwikkelingssamenwerking. Volgend jaar 

is het 2015, het jaar waarin de millenniumdoelen bereikt moeten zijn. Ik ben benieuwd of de ar-

moede in de wereld dan gehalveerd is. Wat DSF betreft, zij werken hard aan hun millenniumdoel. 

In hun werkgebied gaan bijna alle kinderen naar school. Wij doen nu ons best om die kinderen ook 

een vervolgopleiding te kunnen bieden. 

Uit de statistieken blijkt dat het beter gaat met Burkina Faso. In 2013 maakte het land een econo-

mische groei door van 6,8%. Daar steekt Nederland mager bij af met een groei van 0,7%. Maar 

Nederland staat boven aan die trap van ontwikkeling en Burkina helaas nog maar op een van de 

onderste treden. Dus wij gaan door met ons werk en hopen ook in 2014 op uw steun te mogen 

rekenen! 

 

Yvonne Zomerdijk-Vermeer 

Voorzitter Stichting WOL 

mei 2013  
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2 WOL en DSF in vogelvlucht 

 

Naam Werkgroep Ontwikkelingssa-
menwerking Limmen (WOL) 

Développement Sans Frontière 
(DSF) 

Correspondentieadres Kapelweg 6A, 1906 EA Limmen BP 152, Ouahigouya, Burkina Faso 

Telefoon 072 5052680 00226 40554346 (Kantoor) 
00226 70255184 (GSM) 

E-mail info@stichtingwol.com assodsf@fasonet.bf 

Contactpersoon Yvonne Zomerdijk-Vermeer Dhr. Salifou Sodré 

Website www.stichtingwol.com www.dsf-bf.org 

Facebook https://www.facebook.com/ 
StichtingWOL 

 

Jaar van oprichting 1986 1995 

Stichtingsdatum 06-03-1991 12-12-1997 

Rechtsvorm Stichting Vereniging (association) 

Registratie KvK Noordwest Holland 41240665 
ANBI RSIN-nr. 8167 88 637 

97-040-MATS-HC-SG-YTG-DAAP 
ONG-registratie: 2011-
051/MATDS/SG/DGLPAP/DOASOC 

Bankgegevens IBAN: NL18 RABO 0336 4265 77 BIC: ECOCBFBF 
BF26083 0040141703463101 

Doelstelling Bevorderen van de bewustwording op 

het gebied van ontwikkelingssamen-
werking door het verstrekken van 
informatie, het inschakelen van orga-
nisaties bij acties en projecten en het 
betrekken van belangstellenden bij 
de activiteiten. 

Bijdragen aan de ontwikkeling van 

het formele en niet-formele onder-
wijs, het bevorderen van de mensen-
rechten en het bevorderen van goed 
bestuur en participatie om zo de 
ontwikkeling te bevorderen en de 
armoede en onwetendheid te bestrij-
den. 

Visie De visie is gebaseerd op solidariteit 
met mensen in ontwikkelingslanden 
en op de internationaal erkende men-
senrechten waarin is vastgelegd dat 
ieder mens recht heeft op vrede, 
veiligheid en bestaanszekerheid. 
Hierbij zien we onderwijs als de sleu-
tel is tot duurzame ontwikkeling, 
armoedebestrijding en vrede. 

DSF ziet burgerschapsvorming en aan 
het niveau aangepast onderwijs voor 
volwassenen, jongeren en kinderen 
als voorwaarde voor het verbeteren 
van de levensomstandigheden en het 
op gang brengen van ontwikkeling. 
DSF wil bouwen aan een betere we-
reld waarin analfabetisme en onwe-
tendheid is uitgebannen. 

Missie Verbeteren van de levensomstandig-
heden van de bevolking in de provin-
cie Yatenga van Burkina Faso door 
hen te ondersteunen in het ontwikke-
len van kennis, vaardigheden en 
competenties om zo de eigen be-
staanszekerheid te kunnen realise-
ren. 

DSF spant zich in om in haar werkge-
bied onderwijs voor iedereen te reali-
seren 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 
bevolking. Geschoolde mensen kun-
nen 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-, over-
heids-, politieke en belangenorgani-
saties.  
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Naam Werkgroep Ontwikkelingssa-
menwerking Limmen (WOL) 

Développement Sans Frontière 
(DSF) 

Projecten en programma’s  Onderwijscomplex Zoodo 
 Scholieren Adoptieproject 
 Schapenproject 
 Voorlichting en fondsenwerving 

 Onderwijscomplex Zoodo 
 Scholieren Adoptieproject 
 Schapenproject 
 Programma ter bevordering van 

beroepsonderwijs en seksuele en 
reproductieve rechten van jonge-
ren 

 Programma ter bevordering van 
de rechten van het kind 

 Alfabetiseringsprogramma 
 Programma ter bevordering van 

goed bestuur in de onderwijssec-
tor 

Partners deskundigheids-
bevordering en samenwer-
king 

 Impulsis 
 MyWorld 
 One World 
 Partin 
 Burkina Faso Platform 
 Platform Internationale samen-

werking Castricum 
 Stichting Geef Gratis 

 ICCO 
 Stichting Kinderpostzegels 
 FONAENF 
 Gemeente Tangaye 
 Gemeente Ouahigouya 
 Gemeente Zogoré 
 CCEB 
 Laboratoire Citoyennetés 
 FAFPA 
 UNEEPL 
 PARPED 
 Ministerie van basiseducatie en 

alfabetisering (MENA) 
 Ministerie van voortgezet en 

hoger onderwijs (MESS) 
 Ministerie van werkgelegenheid 

en jongerenzaken (MJE) 
 Ministerie van Sociale zaken 

(MASSN) 
 Ministerie van Ruimtelijke orde-

ning (MATS) 
 Mensenrechtenorganisaties 

Medefinancieringpartners  Impulsis 
 MRC Holland Foundation 
 Stichting Castricum helpt Mutta-

thara 
 HALE-kerken en Cordaid/ Vas-

tenactie 
 Turing Foundation 
 Marthe van Rijswijck Foundation 
 Dr. Hofsteestichting 

 Gemeente Castricum 
 Wereldwinkel Castricum 

 Stichting WOL 
 ICCO 
 Stichting Kinderpostzegels 
 FONAENF 
 Laboratoire Citoyennetés 
 Overheid Burkina 

Fondsenwerving 2013 € 163.361 241.443.996 Fr CFA (€ 368.079) 
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3 Projecten in Burkina Faso 

De projecten van WOL in Burkina Faso zijn allen gericht op het leveren van een bijdrage aan het 

behalen van de acht Millennium Ontwikkelingsdoelen, zoals die zijn afgesproken in het jaar 2000 

tussen de lidstaten van de Verenigde Naties om de armoede en ongelijkheid in de wereld te be-

strijden. Om deze doelen te bereiken stellen de rijke landen de financiële middelen en expertise 

beschikbaar en de ontwikkelingslanden spannen zich in om de beschikbare middelen en expertise 

in te zetten voor de ontwikkeling en armoede bestrijding in hun land. Ook de overheid van Burkina 

heeft een nationaal ontwikkelingsplan gemaakt. De concrete uitvoering op regionaal niveau wordt 

gedaan door lagere overheden en organisaties als DSF. In deze context werkt DSF voornamelijk 

aan millenniumdoel 2: allemaal naar school / Education for All. Dit heeft direct met millenniumdoel 

3 te maken: gelijke kansen voor meisjes en jongens / mannen en vrouwen in het onderwijs en 

bescherming van de fysieke integriteit van meisjes en vrouwen (bestrijden van meisjesbesnijdenis, 

kindhuwelijken, gedwongen huwelijken en tienerzwangerschappen). 

Naast de focus op onderwijs en emancipatie zijn de programma’s gebaseerd op de internationale 

verdragen voor de mensenrechten, met speciale aandacht voor de rechten van vrouwen, kinderen, 

jongeren en gehandicapten. 

In 2013 heeft WOL bijgedragen aan 3 projecten van DSF: Onderwijscomplex Zoodo, het scholieren 

adoptieproject en het schapenproject. Ook DSF zelf was een ‘project’: WOL heeft financiële midde-

len beschikbaar gesteld om hun taak bij de realisatie van de projecten te kunnen uitvoeren. 

3.1 Onderwijscomplex Zoodo 

In 2006 zijn we begonnen met de realisatie van Onderwijscomplex Zoodo in Ouahigouya, de hoofd-

stad van de provincie Yatenga. In oktober 2007 zijn de eerste leerlingen begonnen op het complex. 

Doel van het complex is uitbreiden van onderwijsmogelijkheden, het verbeteren van de kwaliteit 

van het onderwijs en het opzetten van alternatieve vormen van onderwijs die aansluiten bij de 

ontwikkelingsbehoefte van de bevolking. DSF heeft voor dit doel een terrein van 23.833 m2 van de 

gemeente Ouahigouya in eigendom gekregen. Inmiddels is het complex uitgegroeid tot een brui-

sende scholengemeenschap. Schooljaar 2012-2013 volgden 677 leerlingen tussen de 6 en 22 jaar 

onderwijs op het complex. Schooljaar 2013-2014 zijn dit er iets minder: 654 leerlingen. De leerlin-

gen zijn verdeeld over basisonderwijs, algemeen voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Daar-

naast worden op het complex allerlei trainingen en bijeenkomsten georganiseerd om de kwaliteit 

van het onderwijs te verbeteren en/of om de bevolking te emanciperen.  

 

 

 

In 2013 beschikte het complex over twee grote schoolgebouwen met in totaal 14 klaslokalen, een 

mediatheek met computerlokaal, bibliotheek en 2 klaslokalen, een gebouw voor de schooladmini-
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stratie, een watertoren met waterleidingsysteem naar alle gebouwen, een schoolkantine, een ver-

pleegpost, een sportveld, fietsenstallingen, sanitaire voorzieningen en lokalen en werkplaatsen 

voor drie beroepsonderwijs: modevakschool, fiets- en bromfietstechniek en lassen en metaalbe-

werking. In 2013 is de sectie beroepsonderwijs uitgebreid met een grote loods en een autowerk-

plaats voor de nieuw op te zetten opleiding voor autotechniek. 

De voorzieningen voor het beroepsonderwijs zijn van zodanige kwaliteit dat Zoodo door de over-

heid is benoemd tot exameninstelling in de regio Noord voor de afname van het landelijke examen 

CQP (Certificat de Qualification Professionelle), het examen van het lager beroepsonderwijs. 

 

3.1.1 De basisschool   

Schooljaar 2012-2013 zijn de 

kinderen uit de onderbouw 

(CP1 en CP2) en de midden-

bouw (CE1 en CE2) allemaal 

overgegaan. In de bovenbouw 

hadden we alleen een klas 

CM1. Hier zijn twee kinderen 

blijven zitten. Met deze resul-

taten scoorde Zoodo ver bo-

ven het landelijke gemiddelde. 

Klas CM2 is pas schooljaar 

2013-2014 gestart. In juni 

2014 zullen leerlingen van 

Zoodo voor het eerst deelne-

men aan het examen van de 

basisschool (CEP, Certificat 

d’Edtude Primaire). 

Schooljaar 2013-2014 telt de basisschool 133 leerlingen, verdeeld over 6 klassen. Zoodo ligt in een 

groeiwijk van Ouahigouya, waardoor de klassen nog relatief klein zijn. Dit draagt zeker bij aan het 

succes. 
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3.1.2 Het college en lyceum 

Sinds schooljaar 2012-2013 is het voortgezet 

onderwijs op Zoodo een volwaardig lyceum van 7 

leerjaren. In 2013 deden de eerste leerlingen hun 

VWO examen: Baccalauréat, afgekort tot BAC. 

De eerste vier leerjaren worden afgesloten met 

het BEPC (Brévet d’Etude du Premier Cycle), ver-

gelijkbaar met ons oude MAVO diploma. Dit exa-

men werd op Zoodo voor de vijfde keer afgeno-

men. 

Helaas was schooljaar 2012-2013 een slecht jaar 

voor het voortgezet onderwijs in Burkina. Er wa-

ren veel stakingen van zowel leerlingen als lera-

ren waardoor er veel schooldagen zijn uitgevallen. 

Dit was zichtbaar in de examenuitslagen. Lande-

lijk is maar 21% van de examenkandidaten voor 

het BEPC geslaagd en ook wij zaten rond dat percentage. Ook voor het BAC zaten we op het lande-

lijk gemiddelde: 35%. 

Schooljaar 2013-2014 hebben we 443 leerlingen (198 meisjes en 245 jongens) op het college en 

lyceum, verdeeld over 10 klassen en 

7 leerjaren. Dit is iets minder dan 

vorig jaar. Oorzaak is het nieuwe 

overheidsbeleid om colleges in de 

dorpen op te zetten. Hierdoor heb-

ben zich maar 37 leerlingen (20 

meisjes en 17 jongens) voor het 

eerste leerjaar ingeschreven. Vorig 

schooljaar waren dit er 40 meer. Het 

vierde leerjaar, waarin het examen 

BEPC wordt afgenomen, heeft twee 

klassen met totaal 153 leerlingen 

(73 meisjes en 80 jongens). Deze 

klassen zijn zo groot omdat veel 

gezakte leerlingen van vorig school-

jaar alsnog hun BEPC willen halen. 

 

3.1.3 Het beroepsonderwijs   

Schooljaar 2012-2013 hadden we drie 

opleidingen voor lager beroepsonder-

wijs op het complex: een naaioplei-

ding, een opleiding voor fiets- en 

bromfietstechniek (tweewielertech-

niek) en een opleiding voor lassen en 

metaalbewerking. Schooljaar 2013-

2014 is hier een vierde opleiding bij-

gekomen: autotechniek. Deze is in 

januari 2014 gestart. In totaal volgen 

78 leerlingen (53 meisjes en 25 jon-

gens) nu beroepsonderwijs. De naai-

opleiding is enorm populair bij meis-

jes en jonge moeders. In oktober 

hadden zich 36 leerlingen ingeschre-

ven en toen is een leerling-stop inge-
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steld. De andere techniekopleidingen blijven kampen met een imagoprobleem: lager beroepson-

derwijs is voor veel ouders een nog onbekende vorm van onderwijs. Ouders sturen hun zoons lie-

ver naar het college, in de hoop op een toekomstig overheidsbaantje, ook al is dit geen geschikte 

vorm van onderwijs voor het kind. 

 

  

 

Voor WOL stond het jaar 2013 in het teken van de bouw van de loods en de autowerkplaats bij de 

sectie beroepsonderwijs. Het zijn prachtige ruime werkplaatsen geworden. De loods is 21 meter 

lang, 10 meter breed en 4 meter hoog. Aan één van de lange zijden zijn grote metalen schuifdeu-

ren geplaatst, zodat er overdag voldoende licht in komt en de loods ’s avonds afgesloten kan wor-

den. De autowerkplaats is een gebouw geworden van 33 meter lang, 12 meter breed en 4 meter 

hoog. Het middendeel is het garagedeel. Dit is aan de voorkant helemaal open. In de vloer zijn 

twee betonnen werkputten gemaakt, waarover een auto geplaatst kan worden, zodat men hier aan 

de onderkant aan kan werken. Aan weerskanten van de open ruimte zijn afgesloten ruimten: aan 

de ene kant het theorielokaal en de ander kant een kantoortje en magazijn. 

De techniekopleidingen bevinden zich achterin op het terrein van het onderwijscomplex. Om te 

voorkomen dat auto’s het hele schoolterrein over moeten, is er een nieuwe ingang gemaakt bij de 

afdeling beroepsonderwijs. 

In oktober 2013 is een delegatie van WOL naar Burkina geweest. Tijdens dit bezoek zijn de loods 

en autowerkplaats officieel geopend. 
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3.1.4 Het personeel 

Schooljaar 2013-2014 is het personeel als volgt samengesteld: 

 

Afdeling Functie Mannen Vrouwen 

Directie Algemeen directeur complex 1  

Directeur college en lyceum 1  

Ondersteunend 

personeel 

Surveillant 2  

Secretaresse  1 

Bewaker 1  

Kokkin  2 

Basisonderwijs Onderwijzer 5 1 

Beroepsonderwijs Instructeur 2 2 

College en lyceum Leraar met jaarcontract 12 1 

Leraar met contract op uurbasis 6  

 

Helaas is het verloop onder de leraren van de basisschool en het college op Zoodo erg groot. Van-

uit de overheid van Burkina is er een stimuleringsmaatregel om onderwijzers op basisscholen in de 

dorpen les te laten geven. Dit in het kader van de mondiale campagne ‘Education For All’ om de 

onderwijsachterstanden op het platteland op te heffen. Jaarlijks worden hiervoor nieuwe leraren 

gerekruteerd die tegen een beter salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden op het platte-

land aangesteld worden. De onderwijzers van Zoodo zijn zeer in trek omdat zij een jaar intensief 

begeleid zijn en extra bijscholing in pedagogiek en didactiek hebben gekregen op het complex. 

Zoodo, als particuliere school, kan niet dezelfde arbeidsvoorwaarden bieden. Het is zuur dat de 

getrainde onderwijzers na een jaar weer vertrekken en er nieuwe onderwijzers, vers van de oplei-

ding, aangesteld moeten worden. Het is dankzij de inzet van de heer Nignan, algemeen directeur 

van het complex en gepensioneerd onderwijzer, dat de jonge onderwijzers met hun klassen zulke 

goede resultaten behalen. 

Op het college wordt het verloop veroorzaakt door de onzekere arbeidsomstandigheden van de 

leraren. Leraren op overheidsscholen verdienen al niet veel (± 182 tot 274 euro per maand), maar 

zij hebben wel salariszekerheid voor het hele schooljaar, een vergoeding voor huisvestingskosten 

en voor hen worden sociale premies afgedragen. Voor leraren op particuliere scholen is het iedere 

keer opnieuw afwachten of hun contract verlengd wordt en hun salaris betaald wordt, afhankelijk 

van de financiële positie van de school. Helaas is dat ook op onze 

school het geval.  

Op ons onderwijscomplex hebben we ‘profs permanents’ en ‘profs 

vacataires’. De profs permanents hebben een contract voor 9 

maanden; de grote vakantie wordt niet doorbetaald. Het is ieder 

jaar onzeker of zij het volgende jaar nog in dienst komen. Als ze 

een betere baan kunnen vinden zijn ze weg. Als ze willen terug-

komen, horen ze pas vlak voor het begin van de lessen of ze wel 

of niet zijn aangesteld. Dit is afhankelijk van het aantal inschrij-

vingen en de financiële steun die de school voor het komende 

schooljaar krijgt. Schooljaar 2012-2013 werden drie ‘profs per-

manents’, een surveillant en de secretaresse door de overheid 

betaald. Om onduidelijke redenen is dat dit schooljaar niet het 

geval. De profs vacataires worden op uurbasis aangesteld. Sommigen werken (parttime) op een 

overheidsschool en proberen hun salaris aan te vullen door op Zoodo een aantal uren les te geven. 

Anderen zijn werkloze jongeren met een universitaire opleiding die in het onderwijs wat proberen 

Schooljaar 2012-2013 wa-
ren er in Burkina 1631 
scholen voor voortgezet 
onderwijs met bijna 

733.000 leerlingen. Hier-
van zijn 893 particuliere 
scholen, tegen 738 open-
bare scholen. 
Van de jongeren tussen de 
12 en 18 jaar volgt maar 
28% voortgezet onderwijs 
(25% meisjes en 31% 
jongens). Er is dus nog een 
enorm tekort aan scholen 
voor voortgezet onderwijs. 
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te verdienen. Zowel de profs permanents als de profs vacataires hebben geen carrièreperspectief 

en er worden voor hen geen sociale premies afgedragen. 

Deze slechte werkomstandigheden zijn de oorzaak van de vele stakingen in het voortgezet onder-

wijs en een groot risico voor de kwaliteit van het onderwijs. Wat weer leidt tot stakingen onder 

scholieren om te protesteren tegen de slechte kwaliteit. 

We hebben DSF gevraagd om met een plan te komen om de positie van leraren te verbeteren, 

maar het lijkt wel of zij zich hier onmachtig toe voelen. Het probleem is ook niet specifiek voor ons 

onderwijscomplex, maar een landelijk probleem. In Burkina zijn meer particuliere scholen dan 

openbare scholen en de overheid is niet in staat om voor alle scholen de salariskosten te dragen. 

 

3.1.5 De schoolkantine 

De schoolkantine heeft begin 2013 nog 

een bijdrage van 1.000 euro ontvangen 

als nabetaling van het door de Turing 

Foundation goedgekeurde rapport 

2011-2012. Schooljaar 2012-2013 is er 

tot juni 2013 gekookt. Voor schooljaar 

2013-2014 heeft DSF van het ministerie 

van basisonderwijs een bijdrage ont-

vangen voor de maaltijden van de leer-

lingen van de basisschool. De leerlingen 

van het college en het beroepsonderwijs 

betalen een bijdrage per maaltijd. 

 

3.1.6 De bibliotheek 

In februari 2013 zijn 31 dozen met ruim 1000 boeken aangekomen op het onderwijscomplex. De 

boeken zijn geschonken door Stichting Read to Grow, het Jac. P. Thijsse College en inwoners van 

Franstalig België. Ze zijn meegegaan met een transport van Vive l’Initiative. De bibliotheek is nu 

ruim voorzien van leesboeken, naslagwerken, schoolboeken en romans van de verplichte litera-

tuurlijst van het college en lyceum. Tijdens ons bezoek in oktober 2013 vertelde een van de be-

stuursleden van DSF dat er nog een paar specifieke romans ontbreken en een aantal schoolboeken 

voor het lyceum. Deze behoefte sloot mooi aan bij een actie van twee dames die de Kilimanjaro 

wilden beklimmen en zich wilden laten sponsoren om schoolboeken voor Zoodo te kunnen kopen. 

In december 2013 zijn de gevraagde 366 boeken gekocht. 

Voor de leerlingen van de basisschool is de bibliotheek gratis. De leerlingen van het college en ly-

ceum betalen een jaarlijkse vergoeding van 3.000 CFA (± € 4,50) voor het gebruik van de school-

boeken en romans. De bibliotheek is dagelijks open en wordt beheerd door een van de surveillan-

ten. 
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3.1.7 Het computerlokaal 

Tijdens ons bezoek in oktober 2013 hoorden we dat het computerlokaal maar 6 uur per week open 

was. Niemand op het complex had een sleutel van het lokaal. Deze lag op het bureau van DSF in 

een ander deel van de stad. Volgens DSF lag de oorzaak van het weinige gebruik in het ontbreken 

van een internet verbinding. Volgens ons is het grote onwetendheid in de mogelijkheden van ICT 

binnen het onderwijs, ook al heb je geen internet.  

Tijdens het bezoek heeft Kees Zomerdijk alle computers gecontroleerd, ze met elkaar verbonden 

en gezorgd voor de technische realisatie van een intranet. Op ons advies is een in Burkina wonen-

de Nederlandse ICT-er, Luc de Ruyter, gecontracteerd om het personeel van Zoodo te ondersteu-

nen bij de invoering van ICT in het onderwijs. 

Inmiddels zijn er een aantal zaken verbeterd. Er is een intranet opgezet en een sleutel van het 

lokaal is verkrijgbaar bij directeur Belba. Een aantal docenten zijn geschoold in het werken met 

Office programma’s en het archiveren van bestanden op het intranet. Schooldirecteur Belba is be-

zig om de schooladministratie te digitaliseren. In 2014 zal computeronderwijs geïntegreerd worden 

in het lesprogramma van het vijfde en zesde leerjaar van het lyceum. 

Over de vaste internetver-

binding zijn nog steeds 

onderhandelingen gaande 

met het gemeentebestuur. 

In de buurt van het onder-

wijscomplex is een nieuw 

ziekenhuis geopend. Hier 

wordt een vaste internet-

verbinding naar toe ge-

maakt en ook Zoodo zal 

hier op aangesloten wor-

den. Men verwacht dat dit 

in de eerste helft van 2014 

gaat gebeuren. 

3.2 Scholieren Adoptie Project 

Schooljaar 2012-2013 hebben 52 jongeren een onderwijsbeurs of studiebeurs ontvangen. Deze 

beurs werd beschikbaar gesteld door ‘adoptieouders’ in Nederland die hiervoor per jongeren mini-

maal 350 euro per jaar doneerden. 

Ook voor onze adoptieleerlingen op het college en lyceum was het een moeilijk schooljaar. Van de 

7 examenkandidaten van het college heeft alleen Limata het BEPC examen gehaald. De twee jon-

geren die opgingen voor het VWO examen (BAC) zijn allebei gezakt. Van de overige 23 leerlingen 

op het college en lyceum zijn er 17 overgegaan naar een hogere klas. Mariam M. is gestopt met 

haar opleiding omdat ze een baby heeft gekregen. Van haar ouders moest ze naar haar dorp te-

rugkeren. Ook Mariam G. is moeder geworden, maar zij probeert haar opleiding toch af te maken. 

De tienerzwangerschappen onder meisjes op het college is in heel Burkina een groot probleem: 

12,5% van de meisjes verlaat het college voortijdig vanwege een zwangerschap. Van de 23 meis-

jes in ons project waren er schooljaar 2012-2013 al 8 moeder. Zoénabo kreeg in september zelfs 

een tweeling. We proberen de jonge moeders zo goed mogelijk te ondersteunen, zodat ze toch hun 

opleiding af kunnen maken. Lukt het niet op het college, dan is onze naaiopleiding een goed alter-

natief. Helaas haken sommigen toch af. 

Van de 12 jongeren op de lasopleiding (11 jongens en 1 meisje) hebben er 5 voldoende resultaten 

gehaald om over te gaan naar het tweede jaar. Een jongen, Guy, deed het zelfs zo goed dat hij nu 

al mocht deelnemen aan het landelijke examen CQP. Dit heeft hij gehaald en hij gaat in Ouaga-

dougou zijn opleiding voor lasser vervolgen op een hoger niveau. Drie jongens van de lasopleiding 

kregen tijdens hun stageperiode de uitnodiging om bij de baas te blijven werken en hebben deze 

uitnodiging aangenomen. Een jongen was al eerder in het schooljaar gestopt omdat hij liever goud 
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ging zoeken. Het enige meisje op de lasopleiding voelde zich toch niet zo thuis en wilde liever naar 

de naaischool. Maar helaas heeft ze besloten ook hier van af te zien. 

 

 
De baby van Mariam G. krijgt van Gerrel een knuffel-

tje 

 
Fatimata neemt haar dochtertje mee naar de naaiop-

leiding 

 

De jongeren op vervolgopleidingen doen het goed. Tidiani heeft zijn opleiding tot leraar voltooid en 

is met ingang van schooljaar 2012-2013 aangesteld als onderwijzer op een dorpsschool. Hij heeft 

het project verlaten. Saïdou en Salmata zijn in oktober begonnen met de lerarenopleiding. Azèta 

W. en Mariam P. hebben hun eerste jaar op de lerarenopleiding voltooid en lopen nu in het tweede 

jaar stage. Deze laatste twee hebben we tijdens ons bezoek in oktober 2013 opgezocht op hun 

stagescholen. 

Ook de jongeren op de universiteit doen het goed. Florence zit in het vierde jaar en is bezig met 

haar scriptie. Souleymane en Aboubakary zijn allebei naar het tweede jaar van de universiteit ge-

gaan.  

Schooljaar 2013-2014 hebben we 49 jongeren in het project, waarvan 6 nieuwe. De meeste jonge-

ren volgen hun opleiding op ons onderwijscomplex. 

 

 Schooljaar 2013-2014 Schooljaar 2012-2013 

Geslacht School Geslacht school 

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

1e leerjaar VO 2  2   1  1 

2e leerjaar VO  1  1 1  1  

3e leerjaar VO 1  1  2 4 5 1 

4e leerjaar VO 4 5 9  3 4 6 1 

5e leerjaar VO  3 3  5 6 11  

6e leerjaar VO 4 3 7  3 1 3 1 

7e leerjaar VO 4 2 4 2 1 1 1 1 

Lerarenopleiding 1 3  4  2  2 

Universiteit 2 1  3 2 1  3 

Modevakschool  3 3   2 2  

Lasschool 9  9  11 1 12  

BQP 1   1     

Startkapitaal     1   1 

Totaal 28 21 38 11 29 23 41 11 

 

3.2.1 Studiefonds 

Omdat er nu steeds meer jongeren van de middelbare school afkomen en willen gaan studeren, 

hebben we besloten om een studiefonds op te zetten. De adoptieouder van de jongere blijft de 

normale jaarlijkse bijdrage betalen, maar daarnaast werven we aparte donaties voor dit fonds. 
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Hieruit kunnen dan extra studiekosten en/of extra voorzieningen, zoals een laptop of vervoermid-

del voor de studenten, gekocht worden. In 2013 hebben we voor de drie studenten op de universi-

teit een laptop gekocht. 

 

  

3.3 Schapenproject 

In maart 2013 hebben 135 gezinnen, verdeeld over ze-

ven dorpen een schaap ontvangen. Een deel van de 

schapen zijn door WOL gefinancierd, een ander deel is 

betaald uit het eigen fonds dat met het schapenproject is 

opgezet. De opzet van het schapenproject is wel gewij-

zigd. In het verleden ging het er om dat de ouders met 

het schaap wat geld konden verdienen om schoolmateri-

aal voor een schoolgaand kind te kunnen kopen en om te 

zorgen dat het kind op school bleef. Door alle inspannin-

gen van DSF zijn de ouders nu goed doordrongen van 

het belang van onderwijs. Op het platteland van Yatenga 

gaan bijna alle kinderen naar school. De overheid van 

Burkina is verantwoordelijk om gratis schoolmateriaal te 

leveren op de scholen. 

De schapen worden nu beschikbaar gesteld aan vrou-

wengroepen. Dit zijn gealfabetiseerde moeders die ge-

zamenlijk een kudde schapen beheren. Een deel van de 

inkomsten wordt verdeeld over de gezinnen, een deel is 

bestemd voor het onderhoud van de school en een ander 

deel gaat naar het schapenfonds van DSF. 

3.4 Ondersteunen van DSF 

DSF is een lokale ontwikkelingsorganisatie en is voor haar bestaan afhankelijk van de financiële 

middelen die de financieringspartners beschikbaar stellen. Vanaf 2000 werden de organisatiekosten 

voornamelijk gefinancierd uit de programma’s van ICCO. De bezuinigingen op ontwikkelingssa-

menwerking hebben ook ICCO getroffen, waardoor zij onvoldoende middelen beschikbaar konden 

stellen om alle organisatiekosten te dekken. Afgesproken is dat de belangrijkste buitenlandse part-

ners van DSF (ICCO, Kinderpostzegels en WOL) een deel van de organisatiekosten betalen. WOL 

had in eerste instantie 5% van de projectkosten toegezegd. In juli hebben we Sijtse van Veen, 

oud-programma verantwoordelijke bij ICCO, gevraagd om als adviseur voor ons naar DSF te gaan. 

Op zijn advies hebben we de bijdrage in de organisatiekosten verhoogd naar 10%. 
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Op advies van Sijtse zou DSF de boekhouding 

van DSF en Zoodo reorganiseren zodat zicht-

baar wordt welke gelden besteed worden aan 

projectfinanciering en welke aan overhead-

kosten. Voor Zoodo heeft Sijtse geadviseerd 

om alle inkomsten en uitgaven voor de ver-

schillende secties apart te boeken, zodat ook 

hier zichtbaar wordt wat er aan schoolgelden, 

subsidies en andere inkomsten per sectie 

binnenkomt en waaraan de uitgaven besteed 

worden. Ook zal er over 2013 een accoun-

tantsrapport gemaakt worden door een er-

kend accountantsbureau. 

Sijtse constateerde tijdens zijn bezoek dat de 

communicatie tussen de staf van DSF en die van Zoodo niet optimaal was en heeft een aantal tips 

gegeven ter verbetering. 

3.5 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 part-

ners. 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 sla-

gen. Vergaderingen en bijeenkomsten over 

deze projecten en programma’s vinden vaak 

op Zoodo plaats. 

3.5.1 Programma ter promotie en be-

scherming 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, ge-

zondheidszorg, bescherming en ontwikkeling. In 2013 richtte dit programma zich op: 

 Radiohoorspel met discussie in de lokale taal Mooré om ouders het belang van onderwijs en het 

tegengaan van schoolverzuim duidelijk te maken. 

 Bijeenkomsten met ouderraden van basisscholen, schooldirecteuren en onderwijsautoriteiten 

om de kwaliteit van het onderwijs te verbe-

teren. 

 Theatervoorstellingen met discussie in de 

dorpen over de gevaren van het werken in 

de goudmijnen en het tegengaan van kin-

derarbeid. Hierbij gaat het niet alleen het 

fysieke gevaar in de mijnen, maar ook de 

gevolgen van voortijdige schoolverlating op 

de toekomst van het kind. (NB: in 2013 tel-

de de regio Noord 1624 voortijdige school-

verlaters van de basisschool van wie bekend 

was dat zij naar de goudvelden waren ver-

trokken) 

 Vervangen van rieten klaslokalen door per-

manente klaslokalen plus schoolbanken. 
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 Opzetten van jongerenverenigingen die in hun dorpen de rechten van het kind promoten, o.a. 

het recht op onderwijs, het tegengaan van kinderarbeid en het bestrijden van meisjesbesnijde-

nis. 

 Verstrekken van geboorteaktes aan basisschoolkinderen zonder burgeridentiteit, zodat het kind 

kan deelnemen aan het officiële basisschoolexamen. 

 Lobbyen, samen met gelijkgestemde organisaties, bij overheidsinstanties en de internationale 

gemeenschap over het respecteren van kinderrechten, zoals het recht op onderwijs (ook aan 

gehandicapte kinderen), tegengaan van kinderarbeid, etc. 

In het kader van dit programma was Salif Sodré, coördinator van DSF, als een van de vertegen-

woordigers van Burkina Faso, aanwezig op de internationale conferentie ‘Child Labour Free Zones’ 

(kinderarbeid vrije zones) in Kampala, Oeganda. Vertegenwoordigers uit 24 landen ondertekenden 

de verklaring om te streven naar het uitbannen van kinderarbeid in hun werkgebied. 

 

 

3.5.2 Programma ter promotie van beroepsonderwijs en seksuele en reproductieve ge-

zondheidsrechten van jongeren in de Regio Noord. 

Dit programma voert DSF met ICCO uit. Het programma sluit nauw aan bij de projecten van WOL 

op onderwijscomplex Zoodo. Tot de doelgroep behoren o.a. de jongeren van de beroepsopleidingen 

en het college op Zoodo en gealfabetiseerde jongeren uit het tweedekans onderwijs in de regio 

Noord. 

In 2012 is DSF begonnen met het organiseren van workshops omtrent het recht van jongeren op 

opleiding en werk en het recht op seksuele en reproductieve gezondheid. In 2013 hebben zich in 

totaal 12 centra voor beroepsonderwijs uit de provincies Yatenga, Loroum en Zondoma aangeslo-

ten. Inmiddels zijn er regelmatig uitwisselingsbijeenkomsten. Tot de deelnemers behoren de regio-

nale directie voor werkgelegenheid en jongerenzaken, de regionale gezondheidsdienst, de regiona-

le adviesraad, de regionale directie voor voortgezet en hoger onderwijs, de regionale directie voor 

basisonderwijs en alfabetisering, vertegenwoordigers van scholen voor voortgezet onderwijs, de 

regionale jongerenraad, de kamer van koophandel, de ondernemersvereniging, vertegenwoordigers 

van centra voor beroepsonderwijs en (stage)bedrijven voor naaien, tweewielertechniek en lassen 

en metaalbewerking. 

Op Zoodo is een Open Dag georganiseerd om de bevolking kennis te laten maken met het be-

roepsonderwijs. Voor de stageverlenende bedrijven zijn trainingen georganiseerd om de leerlingen 

in de stage te begeleiden. Voor de jongeren van de beroepsopleidingen is een speciale training 
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georganiseerd door een medewerker van de ondernemersvereniging over het opzetten van een 

eigen bedrijfje en wat daar allemaal bij komt kijken. 

Met name voor de jongeren op het platteland heeft DSF trainingen voor jongeren georganiseerd in 

het houden van vee voor commerciële doeleinden. 

Naast deze op het beroep en werkgelegenheid 

gerichte projecten vond ook de bewustwor-

ding op het gebied van seksuele en reproduc-

tieve gezondheid plaats en gelijke kansen 

voor meisjes en jongens. Ongewenste zwan-

gerschappen zijn voor meisjes het grootste 

risico om voortijdig de school te verlaten. Op 

spreken over seksualiteit rust nog een groot 

taboe. Veel jongeren zijn onwetend over het 

voorkomen van zwangerschappen en seksueel 

overdraagbare aandoeningen. Om jongeren 

voor te lichten worden speciale jongerencomi-

tés op scholen voor voortgezet onderwijs ge-

vormd. Deze jongerencomités worden ge-

traind om andere jongeren voor te lichten. 

Ook organiseert DSF discussiebijeenkomsten 

over de thematiek met religieuze leiders, ge-

meenteraadsleden en vertegenwoordigers van 

colleges.  

3.5.3 Programma ter bevordering van goed bestuur in de onderwijssector. 

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

vorming 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 onder-

wijs en ontwikkeling goed besteed worden. 

In 2013 heeft DSF 15 scholen in de gemeente Ouahigouya (ruim 200.000 inwoners, verdeeld over 

15 stadswijken en 37 omringende dorpen) onderzocht op beheer, kwaliteit en capaciteit. Ook het 

functioneren van ouderraden en hun invloed op het schoolbeleid is onderzocht en de verantwoorde-

lijkheid die het gemeentebestuur neemt t.a.v. de scholen. De knelpunten en aanbevelingen zijn 

voorgelegd aan het gemeentebestuur van Ouahigouya, die eindverantwoordelijk is voor het goed 

functioneren van de scholen en het beschikbaar stellen van de financiële middelen. 

3.5.4 Alfabetiseringsprogramma 

Dit programma wordt gefinancierd uit het 

FONAENF, het nationale fonds voor de alfa-

betisering. Het is een vorm van tweedekans 

onderwijs voor jongeren en volwassenen 

om de onwetendheid onder de bevolking te 

doorbreken en om competenties te verwer-

ven om ontwikkeling binnen de eigen leef-

gemeenschap op gang te kunnen brengen. 

In 2013 beheerde DSF 85 alfabetiserings-

centra, verdeeld over de provincies Yatenga 

en Loroum. De cursussen lopen van begin 

januari tot eind juni en worden op verschil-

lende niveaus gegeven: van de eerste lees- 

schrijf- en rekenlessen in de lokale taal 

Mooré tot functionele taalbeheersing in het Frans. Gealfabetiseerde jongeren en volwassenen kun-

nen specifieke cursussen volgen om inkomsten generende activiteiten op te zetten en te beheren. 
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4 Reis naar Burkina Faso 

In oktober 2013 zijn de bestuursleden Yvonne Zomerdijk, Johanna Klein en Gerrel Wissink in Bur-

kina Faso geweest, in gezelschap van Kees Zomerdijk, de echtgenoot van Yvonne. Doel van de reis 

was het maken van verdere samenwerkingsafspraken, bezoeken van leerlingen en studenten uit 

het scholieren adoptieproject en de opening van de nieuwe gebouwen op onderwijscomplex Zoodo.  

 

4.1 Samenwerken met DSF 

In navolging van het bezoek van Sijtse van Veen in juli 2013 hebben we verschillende vergaderin-

gen gehad met het bestuur van DSF, de staf en leraren van onderwijscomplex Zoodo en Moussa 

Sodré, de verantwoordelijke voor het scholieren adoptieproject. Met het bestuur van DSF zijn af-

spraken gemaakt over het verbeteren van de communicatie en de boekhouding. DSF heeft een 

nieuwe boekhoudster aangesteld die met een professioneel boekhoudprogramma gaat werken om 

de boekhouding transparanter te kunnen maken. Niet alleen om te kunnen controleren waar het 

geld aan besteed wordt, maar vooral om zicht te krijgen op de totale kasstromen voor een beter 

financieel beheer van de organisatie. Tot nu toe was het onduidelijk hoeveel men kwijt was aan 

kantoorkosten, personeel en echte projectkosten, omdat men dit per financieringspartner verant-

woort en niet vanuit de totale organisatie, waardoor het verkrijgen van een compleet beeld niet 

mogelijk is. 
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4.2 Huisbezoek en stagebezoek 

Tijdens dit bezoek hebben we extra aandacht besteed aan de leerlingen en studenten uit het scho-

lieren adoptieproject. Verschillende leerlingen hebben we thuis opgezocht om een indruk te krijgen 

van hun woonsituatie. De oudere jongens, die afkomstig zijn uit de dorpen, wonen zelfstandig in 

een piepklein huisje vlak bij de school. Jongere kinderen en meisjes wonen bij familie of een gast-

gezin. Fatimata, een jonge moeder van de naaischool, had een kamer gehuurd op een erf. Een 

aantal leerlingen komt uit Ouahigouya en zij wonen bij hun ouder(s). Studente Florence woont in 

Ouagadougou in een appartementje vlak bij de universiteit. De twee studenten in Koudougou kon-

den we helaas niet bezoeken vanwege tijdgebrek. 

Ook hebben we verschillende stageplekken van de leerlingen van het beroepsonderwijs bezocht. 

Voor ons waren de stageverlenende bedrijven voor de jongens van de lasopleiding wel even schrik-

ken. Het was een grote bende in de bedrijfjes en van persoonlijke bescherming had men nog nooit 

gehoord. Er werd gelast met een zonnebril op en ook slijpen ging zonder handschoenen of gehoor-

bescherming. Wij hebben DSF gevraagd om met een plan te komen om de kwaliteit van de bedrijf-

jes en de veiligheid van de leerlingen en ondernemer te verbeteren. 

 

  

4.3 De goudmijnen 

In verschillende berichten had DSF al geschreven dat de illegale goedmijnen in Yatenga een groot 

probleem zijn. Schooljaar 2012-2013 hadden alleen al van de basisschool ruim 1600 leerlingen de 

school voortijdig verlaten om in de goudmijnen te gaan werken. Ook een onbekend aantal van de 

jongeren had om dezelfde reden het college verlaten. 

DSF heeft ons meegenomen naar de goudmijnen van Namissiguima in het oosten van Yatenga. Wij 

kwamen in een volledig verwoest landschap met grote hopen zand en diepe schachten. Jonge jon-

gens gaan de schachten in, die te smal zijn voor volwassen mannen. De schachten zijn ongeveer 

een meter breed en tientallen meters diep. De jongens klimmen aan een touw naar beneden en 

naar boven, soms alleen door hun voeten en handen klem te zetten tegen de schachtwanden. Be-

neden is het enorm benauwd. Met een geïmproviseerde luchtschacht, gemaakt van binnenbanden 

van auto’s en cementzakken, wordt wind gevangen dat dan frisse lucht naar beneden moet blazen. 

De schachten liggen op korte afstand van elkaar en hebben soms horizontale zijschachten. De 

grond kan dan instabiel worden en het instortingsgevaar is groot. Veel jongens roken eerst een 

joint om hun angst te onderdrukken, voordat ze naar beneden gaan. Beneden hakken ze zand en 

stenen los, dat boven door anderen wordt fijngestampt en gespoeld in de hoop dat er goud in zit. 

Hele gezinnen wonen in geïmproviseerde hutjes. De kinderen gaan niet naar school. Veel jonge 

mannen zijn alleen of alleen vaders met hun zoons. Voor ontspanning zijn er verschillende hutten 

die als ‘hotel’ dienst deden. 

De andere kant van de medaille is dat het dorp Namissiguima er wel bij vaart. Een groot deel van 

het gevonden goud moet afgestaan worden aan de eigenaren van de grond. Hoewel Namissiguima 

zeer afgelegen ligt, staat er een grote zendmast voor televisie en telefoon, zien de huizen van de 

dorpelingen er voor Burkinese begrippen goed uit en beschikt het dorp over een weelderige mos-
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kee. Maar enkele kilometers verderop worden mensenrechten en bescherming van het milieu grof 

geschonden. Voor DSF is de grootste zorg de kinderen die niet naar school gaan en de jongeren die 

de school voortijdig verlaten. 

Voor ons was het zeer indrukwekkend om het leven hier te zien. 

 

  

4.4 Een college voor Namssiguia 

In het projectplan van de vijfde fase voor de uitbreiding van onderwijscomplex Zoodo was ook de 

bouw van een extra collegebouw opgenomen. Samen met andere particuliere scholen, die aange-

sloten zijn bij UNEEPL (brancheorganisaties die de belangen van particuliere seculiere scholen be-

hartigt), had DSF hiervoor een aanvraag ingediend bij de overheid van Burkina. Vanuit een pro-

gramma met de Wereldbank zou de overheid 50% van de bouwkosten op zich nemen als een parti-

culiere school de andere 50% kon financieren. Het was WOL gelukt om het benodigde geld bij el-

kaar te krijgen. Maar na eindeloos onderhandelen tussen UNEEPL en de overheid, ging het toch 

niet door. WOL heeft toen geopperd dat het misschien beter zou zijn om een college in een groot 

dorp te bouwen, zodat de leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan, gewoon thuis kunnen 

blijven wonen. DSF juichte dit idee toe en heeft ons tijdens ons bezoek meegenomen naar Namssi-

guia. Dit is een groot dorp in de gemeente Tangaye. Het was een van de eerste DSF-dorpen en 

bijna alle kinderen uit Namssiguia en omliggende dorpen gaan naar de basisschool. Echter, na de 

basisschool hield het onderwijs voor veel kinderen op omdat ze niet naar de stad konden om 

voortgezet onderwijs te volgen. 

 

  

 

Toen we in het dorp aankwamen waren alle dorpelingen bijeengekomen om ons te ontvangen en 

de grond te tonen waar het college gebouwd kan worden. WOL heeft toegezegd het deel van het 

geld dat bestemd was voor 50% van de bouw van een collegegebouw met acht klassen op Zoodo 

te bestemmen voor de bouw van een college van vier klassen in Namissiguia. Vooruitlopend op de 
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nieuwbouw is schooljaar 2013-2014 al een eerste klas van het voortgezet onderwijs gestart in een 

lokaal van de basisschool. In maart 2014 wordt met de bouw van het college begonnen. 

4.5 Burgemeester van Tangaye 

In december 2012 vonden er in Burkina voor de tweede keer gemeenteraadsverkiezingen plaats. 

Ook kon de bevolking een burgemeester kiezen. Met grote meerderheid van stemmen is Salif 

Sodré, coördinator van DSF, gekozen tot burgemeester van de gemeente Tangaye. Salif heeft deze 

post geaccepteerd omdat de financiering van professionele ontwikkelingspartners steeds minder 

wordt. Het burgemeesterschap is een functie voor 1 à 2 dagen in de week. 

Tijdens ons bezoek in oktober hebben we kennisgemaakt met het gemeentebestuur en de ambte-

naren en heeft men ons uitgelegd hoe de decentralisatie in de gemeente vorm gegeven wordt. Alle 

35 dorpen zijn in de gemeenteraad vertegenwoordigd. Er is een vierjarig ontwikkelingsplan ge-

schreven voor de ontwikkeling van de gemeente. Alle dorpen worden bij de ontwikkeling betrokken 

en leveren hun bijdrage. Voor de financiering van de projecten wordt belasting geïnd. Hiervoor zijn 

speciale belastinginners aangesteld. Het streven is dat de bevolking zelf 10% van de financiering 

van een project bijdraagt. Voor de overige 90% worden externe fondsen gezocht. 
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5 Activiteiten in Nederland 

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

ken, 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 onderwijs-

problematiek 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 projec-

ten in Burkina. Bij deze activiteiten en acties proberen we andere personen, groepen en organisa-

ties te betrekken. 

5.1.1 Nieuwsbrief uit Yatenga 

In 2013 is de nieuwsbrief in september en december verzonden naar 575 adressen. In september 

ging het voornamelijk over de voortgang van de bouwprojecten voor het beroepsonderwijs. De 

nieuwsbrief van december ging grotendeels over het scholieren adoptieproject. Tijdens ons bezoek 

in oktober hebben we verschillende scholieren en studenten uit het project thuis en op hun stage 

bezocht. De nieuwsbrief hebben we ook in een nieuwe lay-out gezet en in kleur laten drukken. Dit 

heeft veel positieve reacties opgeleverd. Bij de nieuwsbrief van december hadden we ook een spe-

ciale nieuwjaarskaart bijgevoegd om de donateurs en partners te bedanken voor hun steun en 

belangstelling in het afgelopen jaar. 

5.1.2 Project MOV / WOL en basisscholen 

Jaarlijks organiseert WOL, in samenwerking met de werkgroep MOV (Missie, Ontwikkelingssamen-

werking en Vrede), een activiteit voor de groepen 6-7-8 van de Limmer basisscholen in de Corneli-

uskerk in Limmen. Rond deze activiteit is er ook altijd een speciale viering en is de collecte voor 

WOL.  

Donderdag 24 januari kwamen om de 20 minuten negen groepen van een van de Limmer basis-

scholen naar de kerk. Na een korte introductie over het leven van kinderen in Burkina Faso gingen 

zij in groepjes van vier een gezelschapsspel spelen over de ongelijke kansen van kinderen, afhan-

kelijk van de plaats waar je geboren wordt, en de ongelijke verdeling van rijkdom in de wereld. Tot 

slot mochten de kinderen meebouwen aan een huis waar iedereen gelijk en welkom is. 

 

  

 

Op zondag 27 januari 2013 zou het Jambokoor de viering opluisteren met Afrikaanse liederen en 

muziek. Van tevoren hadden de kinderen van het kinderkoor en enkele kinderen van de basisscho-

len al geoefend om mee te doen. Zij zouden Afrikaans gekleed gaan en een rol krijgen tijdens de 

viering. Helaas waren de weersomstandigheden dat weekend te bizar om de weg op te gaan en is 

het koor afgezegd. 
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5.1.3 Vastenactieproject 

In 2012 hadden de kerken in de regio HALE (Heil-

oo, Akersloot, Limmen en de Egmonden) de bouw 

van de autowerkplaats op onderwijscomplex 

Zoodo uitgekozen als Vastenactieproject 2013. In 

februari en maart zijn verschillende presentaties 

geweest en informatiestands in de kerken over 

het project. De presentaties werden verzorgd door 

vier jongeren die in februari 2012 mee geweest 

waren naar Burkina Faso. 

5.1.4 Markten en stands 

In 2013 was WOL op verschillende markten aan-

wezig met een informatiestand. Op 2 juni bij het 

Alkmaars Stadsfestival, een evenement waarbij 

het accent ligt op duurzaamheid, milieu en eerlij-

ke verdeling. 26 juni was de Jaarmarkt in Lim-

men. Naast informatie over de projecten was er 

een kraam met tweedehands spullen waarvoor de 

opbrengst voor de projecten in Burkina Faso was. 

Op 14 december organiseerde Stichting Castricum 

helpt Muttathara, de kringloopwinkel van Castri-

cum, in het kader van haar 30-jarig bestaan een 

speciale jubileummarkt voor goede doelen die zij met de opbrengst van de winkel steunen. Op 

dezelfde dag organiseerde de Tuin van Kapitein Rommel in Castricum een kerstmarkt. Aan beide 

markten heeft WOL deelgenomen. 

 

  

5.1.5 Missiedag Heiloo 

Op 21 september organiseerde het bisdom Haarlem een diocesane missiedag voor iedereen met 

interesse in ontwikkelingsamenwerking. Uit de hele regio waren vertegenwoordigers gekomen van 

MOV-groepen (Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede) en andere groepen die zich met ont-

wikkelingssamenwerking bezig houden. Verschillende groepen gaven een presentatie over de im-

pact van hun project in het ontwikkelingsland en de betrokkenheid van de bevolking in Nederland 

bij het project. Ook Yvonne Zomerdijk verzorgde namens WOL een presentatie. Als blijk van waar-

dering voor deze bijdrage ontvangen we 1000 euro voor onderwijscomplex Zoodo uit het bisschop-

penfonds. 

5.1.6 De berg op voor boeken 

Twee dames, die in 2010 mee waren met de fietstocht van Limmen naar Burkina Faso, gingen nu, 

rond de jaarwisseling 2013-2014, de Kilimanjaro in Tanzania beklimmen. Zij hebben zich voor deze 
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tocht laten sponsoren. WOL heeft de flyers voor deze actie gemaakt, die de dames onder familie, 

vrienden en kennissen hebben verspreid. De actie heeft ruim 1000 euro opgebracht voor boeken 

voor de bibliotheek op onderwijscomplex Zoodo. 

5.2 Medefinancieringpartners 

Naast de eigen acties en donaties van honderden donateurs heeft WOL een aantal belangrijke me-

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

 Impulsis: WOL heeft met Impulsis een driejarig contract gesloten (2012-2013-2014) voor de 

verder ontwikkeling van onderwijscomplex Zoodo. WOL ontvangt jaarlijks het maximale subsi-

diebedrag van 33.000 euro, mits WOL zelf uit andere bronnen jaarlijks 66.000 euro ophaalt. 

Over 2012 en 2013 is dit gelukt. 

 MRC Holland Foundation: De MRC Holland Foundation is inmiddels de hoofdsponsor van de 

projecten van WOL in Burkina Faso. Op 8 oktober 2013 zijn drie bestuursleden van WOL op ge-

sprek geweest bij het bestuur van MRC Holland. Zij waren enthousiast over onze projecten en 

onze aanpak en stelden voor 2013 een bedrag van 65.000 euro beschikbaar. 

 Turing Foundation: De Turing Foundation ondersteunt WOL al vanaf het begin van de realisa-

tie van Onderwijscomplex Zoodo. In 2013 hebben wij nog 1.600 euro ontvangen als eindafre-

kening van het voedselproject 2012. Op 8 oktober 2013 zijn drie bestuursleden van WOL op 

gesprek geweest bij de Turing Foundation. Zij dragen niet meer bij aan de verdere uitbreiding 

van Zoodo. Wel zou een project om de werkgelegenheid te bevorderen van jongeren die van de 

beroepsopleidingen af komen, in aanmerking komen voor medefinanciering. De mogelijkheden 

voor zo’n project worden in 2014 verder uitgewerkt. 

 Stichting Castricum helpt Muttathara: Stichting Castricum helpt Muttathara is al jaren een 

trouwe medefinancieringpartner van WOL. Voor de vijfde fase van uitbreiding van onderwijs-

complex Zoodo heeft Muttathara in 2013 en 2014 € 15.000,- toegezegd. De bijdrage over 2013 

is ontvangen. 

 Marthe van Rijswijck Foundation: De MvR Foundation heeft ons al een paar keer met een 

grote donatie gesteund. In 2013 hebben wij € 5.336 ontvangen voor de aankoop van materia-

len en gereedschap voor de techniekopleidingen. 

 Dr. Hofsteestichting: Zij hebben ons al een paar keer gesteund en honoreerden dit jaar onze 

aanvraag met € 7.500. 

 Gemeente Castricum: Al vele jaren ontvangt WOL subsidie van de gemeente Castricum. 

Voorheen was deze subsidie bedoeld om voorlichtingsactiviteiten in Limmen (gemeente Castri-

cum) te organiseren. Vanaf 2013 ontvangt WOL een structurele subsidie van 1.000 euro ten 

behoeve van de onderwijsprojecten in Burkina Faso. 

 Wereldwinkel Castricum: De Wereldwinkel Castricum doneert jaarlijks een deel van de winst 

aan goede doelen in Castricum. Ook WOL ontvangt jaarlijks een donatie. In 2013 hebben we 

1.000 euro mogen ontvangen. 

 Protestantse kerk: Zowel de Protestant-

se Gemeente van Limmen als die van Cas-

tricum ondersteunt het werk van WOL. 

Jaarlijks ontvangen we een grote donatie 

en is een collecte bestemd voor WOL. 

 Corneliuskerk, HALE kerken en Vas-

tenactie: De Rooms-katholieke Cornelius-

kerk in Limmen ondersteunt het werk van 

WOL al vanaf het begin. In 2013 hebben 

de gezamenlijke kerken uit de HALE-regio 

(Heiloo, Akersloot, Limmen en de Egmon-

den) de Vastenactie gehouden voor de 

bouw van een autowerkplaats voor de op-

leiding autotechniek op onderwijscomplex 

Zoodo. 
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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 nieuws-

brief over de uitvoering van het project in Burkina Faso en de voortgang en resultaten van de scho-

lieren 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, ont-

vangen het jaarverslag. Het jaarverslag is voor iedereen te downloaden via de website van WOL. 

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 Spi-

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

heer Toon Mans. In 2013 heeft het platform zich beraden over de post2015 doelstellingen, waarin 

met name handel en ondernemerschap een grote rol gaan spelen. In het kader hiervan worden 

mogelijkheden onderzocht om met de International Business Class (4HAVO) van het Jac. P. Thijsse 

College naar Burkina te reizen. De jongeren van het JPT College zouden dan samen met jongeren 

van Zoodo proberen businessplannen op te stellen voor kleine ondernemingen in Burkina. Dit idee 

wordt in 2014 verder uitgewerkt. 

5.4.2 Burkina Faso Platform en Faso Yelle 

Het Burkina Faso platform wil men-

sen en organisaties met elkaar in 

contact brengen die iets hebben met 

Burkina Faso met als doel de sa-

menwerking te stimuleren, ervarin-

gen uit te wisselen en elkaars des-

kundigheid te bevorderen. Tussen 

het BF Platform en Faso Yelle, de 

vereniging van Burkinabè in Neder-

land, is een nauwe samenwerking. 

Ook WOL participeert in dit platform. 

Yvonne Zomerdijk is een van de be-

stuursleden. 

Op 23 maart heeft het BF platform, 

in samenwerking met ZWO Geldrop, een landelijke Burkina Faso Dag georganiseerd in Geldrop. 

Zo’n 60 personen van zo’n 25 organisaties, actief in Burkina Faso, waren aanwezig plus een grote 

delegatie van Faso Yelle en Faso Yaaba, de Belgische evenknie van Faso Yelle. Naast uitwisseling 
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was een van de onderwerpen de goudwinning in Burkina en de hieruit voortvloeiende groeiende 

problematiek voor samenleving, milieu en voedselzekerheid. 

12 december 2013 organiseerde Faso Yelle, op verzoek van de ambassadeur voor Burkina Faso in 

Brussel, de nationale feestdag van Burkina Faso in Den Haag. Ook PI’s, actief in Burkina Faso, wa-

ren uitgenodigd. Yvonne Zomerdijk was namens het Burkina Faso Platform aanwezig en Gerrel 

Wissink namens de WOL. 

5.4.3 Impulsis werkgroepen, My World 

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 en subsidie mogelijkheid. WOL heeft een drie-jarig contract 2012-2014 met Impul-

sis gesloten. Jaarlijks ontvangt WOL € 33.000,- subsidie, mits WOL zelf € 66.000,- inzamelt. Im-

pulsis organiseert een aantal malen per jaar bijeenkomsten voor haar partners. De laatste jaren 

gebeurt dit in samenwerking met My World, het online platform voor iedereen die zich actief inzet 

voor ontwikkelingssamenwerking. Ook WOL heeft een account op dit online platform. In 2013 zijn 

verschillende bijeenkomsten aanwezig door Impulsis en/of My World georganiseerd waar verte-

genwoordigers van WOL bij aanwezig waren: 

 16 maart in Hilversum: My World Event, een gezamelijk initiatief van NCDO, Wilde Ganzen, 

Cordaid, Aqua for All, Impulsis en Oxfam Novib. Namens WOL waren Gerrel Wissink en Yvonne 

Zomerdijk aanwezig. Er waren verschillende workshops die met deskundigheidbevordering van 

het PI te maken hadden,o.a. sociaal ondernemerschap in ontwikkelingslanden en Samenwer-

king met bedrijven in NL. 

 12 april in Utrecht: Impulsis bijeenkomst over het opzetten van Coöperaties t.b.v. economische 

ontwikkeling en voedselzekerheid. In het kader van het opzetten van kleine bedrijfjes voor on-

ze leerlingen van de beroepsopleidingen was Yvonne Zomerdijk hierbij aanwezig. 

5.4.4 Partin en Worknets 

Partin is de brancheorganisatie voor kleinschalige particuliere initiatieven. Ook WOL is hierbij aan-

gesloten. Als overkoepelende organisatie behartigt Partin de belangen van het particulier initiatief 

bij overheid en medefinancieringsorganisaties. Ook werkt Partin aan de kwaliteitsverbetering van 

het PI en stimuleert zij samenwerking en uitwisselen van kennis tussen particuliere initiatieven 

onderling en tussen particuliere initiatieven en andere actoren actief op het terrein van ontwikke-

lingssamenwerking. Samenwerking tussen partners wordt mogelijk gemaakt door de zogenaamde 

worknets, online communitys waar organisaties kunnen samenwerken en gegevens uitwisselen. 

Ook WOL heeft hierin een account en is aangesloten bij de Partin-groep. 

In 2013 was WOL bij 2 bijeenkomsten van Partin aanwezig: 

 2 februari 2013 Partin bijeenkomst in Apeldoorn over aanvraag bij postcodeloterij. WOL was 

een van de 90 organisaties die hierin participeerden. Aanvraag is helaas afgewezen. 

 30 november 2013 Partin-dag in Amersfoort met o.a. presentatie van onderzoek Sara Kinsber-

gen, de expert op het gebied van de impact van particuliere initiatieven in ontwikkelingssa-

menwerking. 

5.4.5 Overige partners, netwerken en lidmaatschappen 

 OneWorld: OneWorld is het Platform voor Duurzame Ontwikkeling en Internationale Samen-

werking. 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. 

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

filantropische sector. WOL vult jaarlijks de Goede Doelen Monitor in. Op de site zijn bijna 6.800 

goede doelen geregistreerd. Potentiële donateurs kunnen goede doelen hier met elkaar verge-

lijken. WOL scoort al jaren hoog op de drie categorieën: transparantie, organisatie en activitei-

ten. Meer informatie: http://goededoelen.independer.nl/details/445/werkgroep-

ontwikkelingssamenwerking-limmen.aspx 

 
 

6 Bestuur 

In 2013 liep het meerjaren beleidsplan van WOL af en is een nieuw beleidsplan geschreven voor 

2013-2018. Over de uitvoering van het beleidsplan 2007-2013 zijn we zeer tevreden. Bijna alle 

doelen zijn gehaald en geplande activiteiten uitgevoerd. Het enige knelpunt blijft de bezetting van 

de bestuursfuncties. Het nieuwe beleidsplan is gepubliceerd op de website van WOL. 

Per 1 januari 2014 worden een aantal wijzigingen in de Geefwet van kracht en dit heeft gevolgen 

voor organisaties met een ANBI-status. WOL heeft deze wijzigingen opgenomen in het beleidsplan 

en zorgt ervoor dat deze veranderde regels worden nageleefd om de ANBI-status niet in gevaar te 

brengen. 

Het bestuur heeft in 2013 tien keer vergaderd. In het voorjaar heeft Sijtse van Veen tweemaal een 

vergadering bijgewoond ter voorbereiding op zijn reis naar Burkina Faso. Na de zomervakantie 

woonde hij een vergadering bij om verslag uit te brengen van zijn ervaringen met DSF. Sijtse heeft 

een uitgebreid verslag geschreven over zijn bevindingen en de adviezen die hij DSF en WOL mee 

wil geven. 

In november mochten we Eric Ido welkom heten als aspirant werkgroeplid. Eric is geboren in Bur-

kina Faso en heeft daar sociale geografie gestudeerd. Hij woont al jaren in Nederland en is werk-

zaam op Schiphol. 

6.1 Bestuursamenstelling WOL 

In 2013 bestond het bestuur uit 6 personen. Dineke Vahl heeft enige tijd haar taken stopgezet in 

verband met gezondheidsproblemen. Ze zal haar taken in 2014 weer oppakken. 

 

 

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. 

 

http://goededoelen.independer.nl/details/445/werkgroep-ontwikkelingssamenwerking-limmen.aspx
http://goededoelen.independer.nl/details/445/werkgroep-ontwikkelingssamenwerking-limmen.aspx
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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 

 

6.2 Bestuur Association DSF 

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

leden kiezen uit hun midden een bestuur, dat een mandaat krijgt voor drie jaar. Bestuursleden 

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

ook in dienst zijn van de vereniging. Bestuursleden zonder dienstverband bij DSF krijgen een ver-

goeding voor hun uitgevoerde werkzaamheden.  

 

Het bestuur telt 11 leden. Tot 2015 zijn dit: 

 De heer Salif Sodré, voorzitter en als coördinator in dienst van DSF 

 De heer Pascal Nakoulma, eerste secretaris (directeur op een dorpsschool) 

 Mevrouw Habibou Ouédraogo, plaatsvervangend secretaris (onderwijzeres op een basisschool) 

 De heer Assane Sana, eerste penningmeester (manager gezondheidzorg) 

 De heer Inoussa Sodré, plaatsvervangend penningmeester en als alfabetiseringsmedewerker in 

dienst van DSF 

 De heer Lomboro Couliba-

ly, bestuurslid en als pro-

jectmanager in dienst van 

DSF 

 De heer Noufou Ouédrao-

go, bestuurslid (hande-

laar) 

 De heer Moussa Sodré, 

bestuurslid (onderwijsin-

specteur) 

 Mevrouw Sarata Bagaya, 

bestuurslid en in dienst 

van DSF als verantwoor-

delijke voor de vrouwen-

projecten 

 Mevrouw Mariétou Oué-

draogo, bestuurslid en in 
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dienst van DSF als opbouwwerker en supervisor 

 Mevrouw Salmata Ouédraogo, bestuurslid en in dienst van DSF als supervisor van de alfabeti-

seringscentra 

 

Overige personeelsleden van DSF: 

 Mevrouw Fatou Sawadogo, secretaresse 

 Mevrouw Agnès Zoumah-Ouédraogo, boekhoudster 

 De heer Herman Ouédraogo, supervisor van onderwijsprogramma’s en jongerenzaken 

 De heer Saïdou Ouédraogo, chauffeur 

 De heer Souleymane Sawadogo, technicus en tweede chauffeur 

 De heer Amidou, bewaker 

 

 

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 en de voorlichting over ontwikkelingssamenwerking in Nederland. Bestuursleden die 

op werkbezoek naar Burkina gaan, kunnen hun kosten declareren. Hier wordt in de praktijk nauwe-

lijks gebruik van gemaakt. Bezoeken worden grotendeels uit eigen portemonnee betaald. Vergade-

ringen vinden bij bestuurleden thuis plaats. Indien gewenst kunnen deze kosten gedeclareerd wor-

den, maar ook hier wordt nauwelijks gebruik van gemaakt.  

Organisatiekosten die in rekening gebracht worden betreffen: controle van de boekhouding door 

een accountant, kopieer- en drukwerk, portokosten, papier, printerinkt, foto’s en ander voorlich-

tingsmateriaal, kraamhuur, lidmaatschappen, Kamer van Koophandel, website, reiskosten naar 

landelijke bijeenkomsten, etc. 

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

tie- en transportmiddelen en de medewerkers van DSF. In het verleden betaalde WOL hiervoor 

geen bijdrage. De professionele ontwikkelingsorganisaties financierden de kantoorkosten en sala-

rissen. Door de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking werd ook voor de financiering van 

deze kosten minder geld beschikbaar gesteld. In 2012 stelde WOL al 5% van het beschikbare pro-

jectgeld beschikbaar voor de overheadkosten van DSF. Op advies van Sijtse van Veen hebben we 

dit verhoogd naar 10% in 2013. 

7.2 Meerjarenoverzicht financiële positie WOL 

 

 2013 2012 2011 2010 2009 

Fondsenwerving en financiële baten 164.020 237.381 113.768 253.227 122.368 

Besteed aan de doelstelling 160.755 146.297 174.193 148.640 138.830 

Kosten eigen organisatie en financiële 

lasten 

4.755 5.325 6.832 5.235 5.244 

      

Liquide middelen per 31 december 125.753 129.493 41.734 106.496 9.639 

      

Percentage baten fondsenwerving t.o.v. 

bestedingen aan de doelstelling 

98% 62% 153% 59% 113% 

Percentage baten fondswerving t.o.v. 

kosten fondswerving en eigen organisatie 

3% 2% 6% 2% 4% 
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7.3 Financiering projecten en organisatiekosten 

In 2013 is het grootste deel van de fondsen naar de projecten op onderwijscomplex Zoodo gegaan. 

Onderwijscomplex Zoodo was het doel van de Vastenactie 2013 van de kerken in de HALE-regio. 

Het streven was om € 29.292 in te zamelen. Dit is niet helemaal gelukt. Via de kerken is er totaal € 

20.045 ingezameld. Enkele donateurs hadden hun bijdrage voor de Vastenactie naar WOL overge-

maakt, totaal € 3.423. WOL heeft dit bedrag, samen met het ontbrekende bedrag van € 5.814 

overgemaakt naar Vastenactie, totaal € 9.237. Hierdoor heeft DSF het totale geplande bedrag van 

€ 43.938 ontvangen. 

In 2013 zijn de volgende uitgaven gedaan: 

 

 

 € -    

 € 50.000  

 € 100.000  

 € 150.000  

 € 200.000  

 € 250.000  

 € 300.000  

2013 2012 2011 2010 2009 

Meerjarenoverzicht financiële positie WOL 

Fondsenwerving en financiele 
baten 

Besteed aan de doelstelling 

Kosten eigen organisatie en 
financiele lasten 

Onderwijscomplex Zoodo Euro 

 Overboeking naar BF 130.000 

 Overboekingkosten 99 

 Overboeking via Vastenactie 9.237 

 Vergoeding adviseur 1.250 

 Materialen gekocht in NL 1.109 

 Algemene projectkosten NL 60 

Totaal onderwijscomplex Zoodo 141.755 

Scholieren en studentenfonds  

 Overboeking naar BF 15.250 

 Overboekingkosten 10 

 Laptops en boeken studenten 1.654 

 Cadeautjes tijdens bezoek aan BF 522 

 Algemene projectkosten NL 21 

Totaal scholieren en studentenfonds 17.457 

Schapenproject  

 Overboeking naar BF 1.500 

 Overboekingkosten 8 

Totaal schapenproject 1.508 

WOL organisatiekosten  

 Netwerken en deskundigheidsbevorde-

ring 

343 

 Kosten voorlichting en fondsenwerving 1.583 

 Bankkosten 220 

 Accountkosten 2.186 

 Diverse organisatiekosten 423 

Totaal WOL organisatiekosten 4.755 

Totaal uitgaven 2013 165.475 

86% 

10% 

1% 3% 

Bestedingen 2013 

Onderwijscomplex 

Scholieren en studentenfonds 

Schapenproject 

Organisatie in NL 
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7.4 Ontvangsten DSF 

In 2013 was WOL weer de grootste financieringspartner van DSF. DSF heeft via WOL (inclusief de 

overmaking door Cordaid/Vastenactie) een bedrag van 125.062.480 Fr CFA (€ 190.657) ontvan-

gen. 

 

 

7.5 Budget projecten WOL DSF in Burkina 

Voor de overmakingen van WOL en Cordaid / Vastenactie heeft DSF in lokale valuta 125.062.480 

FrCFA* ontvangen. Op 1 januari 2013 was er nog een (gecorrigeerd) restsaldo van 2012 over van 

2.739.000† Fr CFA. In 2013 beschikte DSF over een budget van 127.801.480 Fr CFA voor de pro-

jecten van WOL DSF in Burkina Faso. Dit is als volgt verdeeld en gebruikt: 

 

1-1-2013 Saldo Onderwijscomplex 292.345  

 Ontvangsten 2013 113.439.892  

 Uitgaven Onderwijscomplex 2013 86.148.766  

 Uitgaven ondersteuning DSF 2013 9.803.948  

31-12-2013 Saldo Onderwijscomplex 17.779.523  

   
1-1-2013 Saldo Scholieren en studentenfonds 2.446.655  

 Ontvangsten 2013 10.003.345  

 Uitgaven 2013 10.841.585  

31-12-2013 Saldo Scholieren en studentenfonds 1.608.415  

   
1-1-2013 Saldo Schapenproject en schoolkantine 0  

 Ontvangsten 2013 1.619.243  

 Uitgaven 2013 1.619.243  

31-12-2013 Saldo Schapenproject en schoolkantine 0  

   
31-12-2013 Totaal restsaldo 2013 19.387.938  

                                                
* 1 euro is 655,957 FrCFA 
† Saldo 31-12-2012 is gecorrigeerd omdat op de BICIA-B rekening ook geld bleek te staan van de overige pro-
jecten van DSF. 

WOL ICCO SKN FONAENF Overig 

2013 125.062.480  30.486.258  38.511.236  43.334.022  6.862.500  

2012 94.832.472  63.542.279  22.664.358  80.305.197  5.526.110  

 -    
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7.6 Jaarcijfers 2013 Stichting WOL 

7.6.1 Accountantsverklaring 

Over de jaarcijfers van 2013 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. 

7.6.2 Balans per 31 december 2013 

ACTIEF 31-12-2013 
€ 

31-12-2012 
€ 

VLOTTENDE ACTIVA     

Liquide middelen  125.753  127.893 

Nog te ontvangen donaties  -  1.600 

  125.753  129.493 

PASSIEF     

Voorzieningenfondsen Burkina Faso     

Onderwijscomplex 110.569  116.812  

Scholieren en studentenfonds 3.592  4.154  

Schapenproject 375  1.882  

Voedselcrisis -  35  

Overige fondsen 8.967  2.110  

   123.503  124.993 

Overige schulden en overlopende passiva  2.250  4.500 

   125.753  129.493 

 

7.6.3 Staat van baten en lasten over 2013 

  2013 
€ 

2012 
€ 

Fondsenwerving     

Subsidie en donaties  163.361  235.985 

      

Besteed aan de doelstelling 160.755  146.297  

Kosten eigen organisatie 4.535  4.794  

   165.290  151.091 

   -1.929  84.894 

Financiële baten, resp. lasten (per saldo)  439  866 

Saldo tekort resp. overschot  -1.490  85.760 

  

http://www.stichtingwol.com/
http://www.stichtingwol.com/joomla/index.php/nl/informatie/jaarverslagen
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7.6.4 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 

 31-12-2013 31-12-2012 

Liquide middelen € € 

Rabobank spaarrekening 109.037 113.475 

ASN Bank 6.865 5.188 

Rabobank 3.195 3.454 

Regiobank 6.632 5.744 

Contanten 23 31 

  125.753 127.893 

Nog te ontvangen donaties   

Toegezegde subsidie Turing Foundation - 1.600 

    

Voorzieningenfondsen Burkina Faso 2013 2012 

Onderwijscomplex Zoodo € € 

Stand per 1 januari 116.812 31.001 

Ontvangsten 135.512 108.758 

Bestedingen -141.755 -22.947 

Stand per 31 december 110.569 116.812 

Scholieren en studentenfonds   

Stand per 1 januari 4.154 3.092 

Ontvangsten 16.895 18.062 

Bestedingen -17.457 -17.000 

Stand per 31 december 3.592 4.154 

Schapenproject   

Stand per 1 januari 1.882 260 

Ontvangsten - 1.622 

Bestedingen -1.508 0 

Stand per 31 december 375 1.882 

Voedselcrisis   

Stand per 1 januari 35 0 

Ontvangsten - 105.035 

Bestedingen -35 -105.000 

Stand per 31 december 0 35 

Overige fondsen   

Stand per 1 januari 2.110 4.881 

Ontvangsten 10.954 2.508 

Bestedingen - -1.350 

Kosten eigen organisatie en het saldo van financiële baten en lasten -4.097 -3.929 

Stand per 31 december 8.967 2.110 

    

Overige schulden en overlopende passiva   

Accountantskosten 2.250 4.500 

    

Niet uit de balans blijkende verplichtingen   

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

 

  2013 
€ 

2012 
€ 

Fondsenwerving     

Donaties en Subsidie     

Impulsis 33.000  33.000  

Turing Foundation -  19.600  

Muttathara 15.000  3.000  

Wereldwinkel Castricum 1.000  1.000  

MRC Holland 65.000  125.000  

Gemeente Castricum 1.000  975  

Dr. Hofstee Stichting 7.500  -  

Marthe van Rijswijck Foundation 5.336    

Donaties en acties 32.025  43.410  

Overige particulieren fondsen 3.500  10.000  

   163.361  234.385 

Deze inkomsten zijn als volgt over de fondsen 
verdeeld: 

    

Onderwijscomplex  135.512  108.758 

Scholieren en studentenfonds  16.895  18.062 

Schapenproject    1.622 

Voedselcrisis    105.035 

Overige fondsen  10.954  2.508 

   163.361  235.985 

Besteed aan de doelstelling     

Overboeking naar DSF  146.750  144.850 

Overboeking via Cordaid/Vastenactie t.b.v. Zoodo  9.237   

Uitgaven NL t.b.v. projecten Burkina Faso  4.768  1.447 

   160.755  146.297 

Deze bestedingen zijn als volgt over de fondsen 
verdeeld: 

    

Onderwijscomplex  141.755  22.947 

Adoptieproject  17.457  17.000 

Schapenproject  1.508  - 

Voedselcrisis  35  105.000 

Overige fondsen  -  1.350 

   160.755  146.297 

Kosten eigen organisatie     

Kosten voorlichting en fondsenwerving  1.583  2.115 

Accountantskosten  2.186  2.000 

Overige algemene kosten  766  679 

   4.535  4.794 

Financiële baten (per saldo)     

Bankkosten  -220  -531 

Rente  659  1.397 

   439  866 
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8 Geplande en gerealiseerde activiteiten 

 

Planning 2013 Realisatie 2013 

In Nederland: 

 Tweemaal de uitgave van de Nieuwsbrief uit 
Yatenga om donateurs en belangstellenden op de 
hoogte te brengen van de ontwikkelingen in Bur-
kina Faso. 

 In september en december Nieuwsbrief verzon-
den naar 575 adressen. Bij Nieuwsbrief december 
nieuwjaarskaart meegestuurd. 

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

 Twee informatieavonden in samenwerking met de 
jongeren die in 2012 mee zijn geweest naar Bur-
kina Faso. 

 Op uitnodiging presentaties voor belangstellende 
organisaties en/of bedrijven over internationale 
samenwerking en de millenniumdoelen. 

 WOL was uitgenodigd om een workshop te geven 
op de Missiedag 2013 van het Bisdom Haarlem in 
Heiloo rond het thema ‘Wereldmensen in uw pa-
rochie’. 

 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. 

 Bijna 300 kinderen, hun leraren en tientallen 
vrijwilligers hebben deelgenomen of meegewerkt 
aan het arm-rijkspel over oneerlijke verhoudin-
gen in de wereld. 

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

 Project uitgevoerd en geslaagd. 

 Activiteiten om in Nederland tweedehands ma-
chines te vinden t.b.v. de techniekopleidingen op 
onderwijscomplex Zoodo in Burkina Faso. 

 Niet uitgevoerd omdat onduidelijk bleef wat men 
in Burkina nodig heeft. Bovendien bleek veel ma-
teriaal in Burkina te koop te zijn. Dit is in decem-
ber 2013 besteld en in januari 2014 aangeko-
men. 

 Voorbereiding project tussen leerlingen van het 
Jac. P. Thijsse College en leerlingen van onder-
wijscomplex Zoodo. Mogelijk een reis naar Burki-
na Faso in oktober 2014 door een klas van het 
Jac. P. Thijsse College. 

 Voorlopig uitgesteld om organisatorische redenen 
op het JPT College. 

 Informatiestands op manifestaties van anderen.  WOL-stand op 4 markten: Alkmaars Stadsfesti-
val, Jaarmarkt Limmen, Jubileummarkt Muttatha-
ra, Kerstmarkt Tuin van Kapitein Rommel. 

 Participatie in het Platform Internationale Sa-
menwerking Castricum. 

 Het platform heeft vijf keer vergaderd, o.a. over 
een reis van leerlingen van het JPT College naar 
Burkina. 

 Participatie in landelijke netwerken op het gebied 
van internationale samenwerking. 

 Medeorganisator van de landelijke Burkina Faso 
dag in Geldrop. 

 Deelname nationale feestdag Burkina Faso in Den 
Haag. 

 Deelname My World Event in Hilversum. 
 Deelname Impulsis bijeenkomst in Utrecht. 
 Tweemaal een deelname aan een Partin bijeen-

komst in Apeldoorn / Amersfoort. 

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

 Nieuwsbrief september met acceptgirokaart ver-
stuurd. 

 In 2013 hebben 133 donateurs een of meerdere 
keren een donatie overgemaakt. 

 49 donateurs ondersteunden 52 scholieren en 
studenten à 350 euro per jaar. 

 Van 9 fondsen een bijdrage van 1000 euro of 

meer ontvangen. Bij twee fondsen op gesprek 
geweest. 

 Actie-opbrengst van ‘De berg op voor boeken’. 
Actie loopt door in 2014. 

 Collectes en donaties van 3 kerken. 
 Actie-opbrengst van een basisschool. 

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

 Die bestuursleden en een vrijwilligers zijn in 
oktober 2013 in Burkina Faso geweest. 
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Planning 2013 Realisatie 2013 

In Burkina Faso 

 Uitbreiding beroepsonderwijs Zoodo met een 
loods voor de lasopleiding en een autowerkplaats 
voor de vierde beroepsopleiding (autotechniek). 

 Loods en autowerkplaats gebouwd. 
 Benodigde machines en gereedschappen in de-

cember 2013 besteld. 
 Opleiding autotechniek start in januari 2014. 

 Uitbreiding college met 8 theorielokalen.  Afgeblazen doordat subsidie Ministerie in BF niet 

door ging. 
 Besluit om college in dorp te bouwen in plaats 

van op onderwijscomplex. 

 Ondersteuning en capaciteitsversterking ma-
nagement en personeel onderwijscomplex. 

 Bijscholingscursussen voor nieuwe leraren. 
 Training voor docenten in ICT. 

 Nederlandse adviseur in BF geweest voor advies 
bij beheer en organisatie. 

 Bijdrage salariskosten instructeurs lasopleiding 
en autotechniek. 

 Lasinstructeur hele jaar betaald. 
 Aanstelling instructeur autotechniek vertraagd. 

Pas vanaf december 2013 in dienst. Bijdrage voor 
zijn verhuiskosten. 

 Opleiden en trainen medewerkers stageverlenen-
de bedrijven. 

 Bijeenkomsten met ondernemers van stageverle-
nende bedrijven om ervaringen uit te wisselen. 

 Aansluiting internet.  Verschillende gespreken gevoerd met gemeente 
en telefoonmaatschappij. 

 Scholieren Adoptie Project: onderwijsbeurzen 

voor 50 jongeren in het voortgezet onderwijs. 

 29 jongeren in het algemeen voortgezet onder-

wijs. 
 12 jongeren in het beroepsonderwijs niv. 1. 
 1 jongere in het beroepsonderwijs niv. 2. 
 4 jongeren op de lerarenopleiding. 

 3 jongeren op de universiteit. 

 Schapenproject: een schaap om gezinnen met 

een schoolgaand kind financieel bij te staan. 

 85 schapen voor gezinnen met een schoolgaand 

kind. 

 Coupe DSF: een jaarlijks sport- en cultuur eve-

nement in Burkina Faso om de bevolking te mo-
biliseren om zich in te zetten voor onderwijs en 
ontwikkeling. 

 Door miscommunicatie was WOL is 2013 geen 

sponsor. 

 Ondersteuning partner in Burkina Faso.  Bijdrage aan salarissen ondersteunend personeel. 
 Adviseur uit NL bij DSF geweest. 
 Softwareprogramma voor boekhouding aange-

schaft plus training voor 2 medewerkers. 

 Niet gepland in 2013, wel gerealiseerd.  Verbetering waterleidingsysteem. 
 Verhuizing modevakschool naar nieuwe loods. 

8.1 Toekomstplannen 2014-2015 

8.1.1 Onderwijscomplex Zoodo 

Onderwijscomplex Zoodo beschikt inmiddels over uitstekende onderwijsfaciliteiten. In 2014 komt 

het accent te liggen op het optimaal benutten van deze faciliteiten en het verder verbeteren van de 

kwaliteit van het onderwijs: 

 Docenten worden verder getraind in ICT mogelijkheden. Het gebruik van het computerlokaal 

wordt geïntegreerd in het onderwijsprogramma. 

 Vaste internetverbinding naar het complex. 

 Er worden campagnes opgezet om meer leerlingen en ouders bewust te maken van het belang 

van beroepsonderwijs, zodat meer leerlingen passend onderwijs krijgen en jongeren een be-

roep leren. 

 De kwaliteit van de stages en de stageverlenende bedrijven wordt verbeterd, met namen op 

het gebied van veiligheid van de leerlingen en ondernemers / werknemers. 

 Opzetten van een microkredietsysteem voor gediplomeerde leerlingen. 
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 Verbeteren van het waterleidingsysteem. 

 Verbeteren van de elektriciteitsvoorziening naar de verschillende afdelingen van het complex. 

 Verbeteren van het financieel beheer van het onderwijscomplex. 

 Opzetten van een leerlingvolgsysteem en kwaliteitsmetingsysteem voor het voortgezet onder-

wijs en het beroepsonderwijs. 

 Verbeteren van de rechtspositie en inkomstenzekerheid van de leraren, instructeurs en onder-

wijsondersteunend personeel. 

 Opzetten van een alumnivereniging van oud-leerlingen van het complex. 

 Ondersteunen van de ouderraad en leerlingenraad. 

 Organiseren van bijscholingscursussen voor (beginnende) leraren. 

 De uitbreiding van de modevakschool met een groter praktijklokaal wordt voorlopig uitgesteld 

tot het leerlingenaantal op de techniekopleidingen is gegroeid. De modevakschool heeft voorlo-

pig ruimte genoeg in de loods en de techniekopleidingen in de autowerkplaats. 

 De bouw van het practicumlokaal voor natuurkunde, scheikunde en biologie wordt uitgesteld. 

We willen eerst meer zekerheid over de exploitatiekosten en of deze in Burkina zijn op te bren-

gen. 

 De bouw van een tweede collegegebouw op Zoodo is afgeblazen. In plaats daarvan gaan we 

een college bouwen in het dorp Namssiguia. 

8.1.2 Scholieren en studentenfonds 

Het scholieren adoptieproject betreft inmiddels niet meer alleen scholieren. Steeds meer scholieren 

stromen door naar het hoger onderwijs. In 2014 gaan we daarom een fonds opzetten om de extra 

kosten, die studeren aan een hogeschool of universiteit met zich meebrengt, te kunnen financieren. 

De ‘adoptieouders’ blijven hun normale bijdrage voor de student betalen, maar daarnaast worden 

de extra kosten voor de studie uit het fonds gefinancierd. 

8.1.3 Ondersteunen van DSF 

In 2014 zal WOL een bijdrage leveren aan institutionele ondersteuning van DSF, zodat zij hun werk 

voor de ontwikkeling van Yatenga kunnen voortzetten. Voor dit werk is o.a. een terreinwagen no-

dig. De oude terreinwagen is afgeschreven en onbetrouwbaar geworden. Naast de algemene insti-

tutionele ondersteuning van DSF zal WOL een deel van de kosten van de nieuwe terreinwagen fi-

nancieren. De website van DSF functioneert niet optimaal. Met hulp van Luc de Ruijter wordt een 

nieuwe website ontwikkeld en een medewerker van DSF getraind in het onderhoud. 

 

 
De terreinwagen van DSF wordt intensief gebruikt, 

o.a. voor vervoer van theater voor voorlichting. 

 
De nieuwe boekhoudster van DSF in haar kantoor. 

8.1.4 Overige projecten in Burkina 

 Schapenproject: Er zijn nog steeds donateurs die het leuk vinden om aan dit project bij te 

dragen. Inkomsten die voor dit project binnen komen gaan naar gealfabetiseerde vrouwen-
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groepen met schoolgaande kinderen. Zij kopen hiervan schapen om inkomsten te vererven en 

hun kinderen naar school te sturen. 

 DSF Cup: Indien DSF weer een sport- en cultuur toernooi organiseert, zal WOL dit voor een 

deel sponsoren. 

 Andere projecten: We gaan de mogelijkheden onderzoeken om eventueel ook andere organi-

saties in Burkina te ondersteunen bij kleine projecten. 

8.1.5 Activiteiten in Nederland 

Voor 2014 en 2015 staan de volgende activiteiten op de planning: 

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

den 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 ma-

ken kennis met het leven van leeftijdgenoten in Burkina Faso. 

 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 beroepsopleidingen op 

onderwijscomplex Zoodo in Burkina Faso. 

 Ondersteuning partner in Burkina Faso. 

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

8.2 Dekkingsplan 

Financiering voor de uit te voeren projecten in 2014 in Burkina is al voor een deel geworven in 

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

bedrag van € 33.000 subsidie verstrekt wordt. Om aan dit bedrag te komen zal WOL verschillende 

acties 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 me-

definancieringpartners gevraagd worden om een bijdrage. 

Het scholieren en studentenfonds (adoptieproject) zal gefinancierd worden met de bijdragen van 

de adoptieouders en donateurs die speciaal voor het studentenfonds doneren. 

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

men. 

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

De kosten die WOL maakt voor voorlichtingsactiviteiten, fondsenwerving en andere organisatiekos-

ten komen ten laste van de donaties voor de projecten. WOL streeft er naar om deze kosten niet 

boven de 5% uit te laten komen. 
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8.3 Realisatie 2013 en begroting 2014 

 

Begroting 2013-2014 Stichting WOL Begroot Gerealiseerd Begroot 

2013 2013 2014 

Onderwijscomplex Zoodo       

Bouw loods en autowerkplaats 95.000 105.510   

Inrichting loods en autowerkplaats 24.000 10.100   

Salaris instructeurs lassen en autotechniek 7.000 6.136 7.000 

Opleiden en trainen medewerkers stageverlenende be-

drijven 

4.500 0 8.000 

Persoonlijke beschermingsmiddelen stages techniekop-

leidingen 

    16.000 

Lesmateriaal techniekopleidingen     8.000 

Promotie beroepsonderwijs   5.000 

Microkredietfonds   10.000 

Ondersteuning en capaciteitsversterking management en 

personeel onderwijscomplex 

7.000 4.148 9.000 

Kwaliteitsverbetering schoolresultaten     15.000 

Gezondheidsbevordering en ondersteunen schoolkantine 0 1.000 15.000 

Internetaansluiting onderwijscomplex 8.000 0 8.000 

Verbeteren waterleiding- en elektriciteitsysteem 0 1.845 5.000 

Bouw tweede college onderwijscomplex 58.000 0   

Boeken schoolbibliotheek 0 3.201   

Verwerven en aankopen van machines en leermiddelen 

in Europa 

    31.000 

Transport van machines en leermiddelen naar Burkina     10.000 

Subtotaal Onderwijscomplex Zoodo 203.500 131.940 147.000 

Overige projecten in Burkina       

Scholieren en studentenfonds 17.500 16.997 20.000 

Schapenproject 2.000 1.500 2.000 

Bijdrage DSF Cup 1.000 0 1.000 

Bouw college Namssiguia     58.000 

Inrichting college Namssiguia     16.000 

Klein project   10.000 

Ondersteuning en capaciteitsversterking DSF en Zoodo 20.000 15.339 15.000 

Totaal begroting / realisatie projecten in Burkina 244.000 165.776‡ 269.000 

Overige kosten in Nederland    

Kosten voorlichting, fondsenwerving en eigen organisatie 

in NL 

7.000 4.535 7.000 

Reis- en verblijfkosten uitzending deskundige naar Bur-

kina Faso 

2.500 1.250 2.500 

 

 
 

                                                
‡ Bedrag bij benadering na omrekening valuta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONZE HOOFDSPONSORS IN 2013: 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

WOL en DSF danken alle donateurs, subsi-
dieverstrekkers, vrijwilligers en belangstel-

lenden heel hartelijk voor de steun! 


