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1 Voorwoord 

2014: Weer een vol jaar waarin wij, dankzij de gulle gaven van onze donateurs, veel hebben kun-

nen bereiken voor de kansen op meer en beter onderwijs in de provincie Yatenga in Burkina Faso. 

Wij danken met name Impulsis, Stichting Castricum helpt Muttathara en Jan en Maureen Schouten 

van MRC Holland voor het vertrouwen dat zij wederom in ons en in ons project stelden. Voor de 

zomervakantie in 2014 kregen wij het genereuze aanbod van de Castricumse schilderes Els Klaasse 

Bos die ons een groot deel van haar werk heeft geschonken. In september hebben wij dankzij de 

hulp en de steun van vele vrijwilligers een kunstveiling georganiseerd in de Burgerij in Limmen. De 

opbrengst van de kunstveiling was geweldig! Wij danken al onze donateurs voor de steun die wij 

kregen in 2014. 

 

2014 is het laatste jaar van investeringen om de millenniumdoelen te behalen. Met onze steun en 

die van andere partners heeft DSF hard gewerkt om in haar werkgebied alle kinderen naar school 

te laten gaan. Steeds meer kinderen komen van de basisschool en nu wordt het steeds belangrijker 

te kijken naar de kwaliteitsverbetering van het onderwijs en naar de diversificatie van het onder-

wijsaanbod. Daarom zetten wij steeds meer in op het beroepsonderwijs zodat ook de praktisch 

ingestelde kinderen een passende vorm van onderwijs kunnen volgen.  

Omdat wij het belangrijk vinden dat er niet alleen in de steden voortgezet onderwijs is, hebben wij 

de bouw van een college in een dorp gefinancierd. In 2014 is een schoolgebouw met 4 klaslokalen 

gebouwd en in september 2014 ging de school al open voor ongeveer 160 leerlingen. De docenten 

zijn door de overheid van Burkina Faso aangesteld en worden ook door de staat betaald. Dit was 

voorwaarde voor onze financiering van de bouw van het College in Namssiguia. 

 

Het begin van het schooljaar 2014-2015 werd ruw verstoord door de revolutie die op 31 oktober 

leidde tot het vertrek van Blaisse Compaoré, de president die sinds de coup, die hij gepleegd had 

in 1987, aan de macht was. Hij had al eerder de grondwet laten aanpassen om een nieuwe ambts-

termijn te legitimeren. Sinds 2012 waren er protesten geuit tegen dit machtsmisbruik. Na een 

week van felle massa demonstraties eind oktober, trad de president af en vluchtte naar Ivoorkust. 

Het leger nam de leiding over. Na 2 weken van overleg tussen politieke partijen, het leger en de 

burgerrechtenbeweging die de protesten leidden, is er een interim president aangesteld in afwach-

ting van de nieuwe verkiezingen.  

De onlusten, waarbij helaas ook doden zijn gevallen, waren in het hele land. Daarom werden alle 

scholen in Burkina tot nader order gesloten. Gelukkig mochten de leerlingen na twee weken weer 

naar school. De onderbreking heeft dus niet al te lang geduurd, maar zal toch gevolgen hebben 

voor de schoolresultaten 2014-2015.  

 

Met het vallen van de regering zijn ook de gemeenteraden ontbonden en de burgemeesters uit hun 

ambt ontheven omdat het merendeel behoorde tot de partij van Blaisse Compaoré. Ook Salif 

Sodré, onze coördinator van DSF, is burgemeester af. Dit tot grote opluchting van hemzelf als van 

ons. Salif ging steeds meer inzien dat door zijn burgemeesterschap zijn werkzaamheden voor DSF 

in de knel kwamen. Dit leidde ook tot irritaties tussen WOL en DSF. Nu hij zich weer volledig kan 

inzetten voor DSF, loopt onze samenwerking ook weer als vanouds. 

 

Het is voor het land te hopen dat de nieuwe verkiezingen een verstandige en stabiele regering zal 

brengen om te voorkomen dat steeds meer investeerders het land de rug toekeren, wat nu al het 

geval is. Dit zou een slechte zaak zijn voor de economie van Burkina Faso en voor de werkgele-

genheid van de inwoners. 

Door onze steun aan de verbetering van het scholingsaanbod in Burkina Faso hopen wij een bijdra-

ge te leveren aan het vergroten van de bestaanszekerheid van de inwoners in Burkina Faso. 

 

Gerrel Wissink 

Bestuurslid Stichting WOL 

mei 2015  
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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.dsfburkina.org 

Facebook www.facebook.com/StichtingWOL Complexe Zoodo 

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  Bevorderen van algemeen voort-
gezet onderwijs 

 Bevorderen van lager beroeps-
onderwijs 

 Bevorderen van werkgelegenheid 
onder jongeren 

 Scholieren en studentenfonds 
 Schapenproject 
 Voorlichting en fondsenwerving 

in Nederland 

 Bevorderen van algemeen voort-
gezet onderwijs 

 Bevorderen van lager beroeps-
onderwijs 

 Bevorderen van werkgelegenheid 
onder jongeren 

 Scholieren en studentenfonds 
 Schapenproject 
 Voorlichting en bewustwording 

t.a.v. seksuele en reproductieve 
rechten van jongeren 

 Bevorderen van de rechten van 
het kind, o.a. het recht op on-
derwijs en bescherming en het 

tegengaan van kinderarbeid en 
gedwongen huwelijken. 

 Alfabetiseringsprogramma 
 Bevorderen van goed bestuur in 

de onderwijssector 

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 
 Gemeente Oula 
 Gemeente Thiou 
 Gemeente Kain 
 Gemeente Titao 
 Gemeente Bahn 
 Gemeente Windigui 
 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 
2014 

 Impulsis 
 MRC Holland Foundation 
 Stichting Castricum helpt Mutta-

thara 
 HALE-kerken 
 Gemeente Castricum 
 Wereldwinkel Castricum 

 Stichting WOL 
 ICCO 
 Stichting Kinderpostzegels 
 FONAENF 
 Laboratoire Citoyennetés 
 Overheid Burkina 

Fondsenwerving 2014 € 188.045 183.063.105 Fr CFA (€ 279.078) 

Budget 2014 € 314.908 316.060.346 Fr CFA (€ 481.831) 
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3 Projecten van WOL in Burkina Faso 

De projecten in 2014 stonden in het teken van verdere investering in het voortgezet en beroeps-

onderwijs en het versterken van onderwijscomplex Zoodo en onze partner DSF. 

3.1 Onderwijscomplex Zoodo 

Onderwijscomplex Zoodo is in 2006 opgericht door WOL en DSF. Het is gelegen in een nieuwe wijk 

aan de zuidkant van Ouahigouya, de hoofdstad van de provincie Yatenga. Jaarlijks krijgen zo’n 650 

leerlingen tussen de 6 en 25 jaar les op de basisschool, het algemeen voortgezet onderwijs of op 

een van de vier beroepsopleidingen. Het onderwijscomplex sluit aan bij de nationale onderwijspoli-

tiek om een doorgaande en passende leerlijn te ontwikkelen voor alle leerlingen. 

Het onderwijscomplex is geopend in 2007. Na de eerste jaren van groei is het leerlingenaantal nu 

gestabiliseerd. Wel zien we een verschuiving van leerlingaantallen in het algemeen voortgezet on-

derwijs naar het beroepsonderwijs. Door de promotiecampagne van DSF wordt het beroepsonder-

wijs steeds bekender onder de bevolking als alternatief voor jongeren voor wie het college niet 

geschikt is. Daarnaast wordt de krimp van het algemeen voortgezet onderwijs veroorzaakt door de 

nationale onderwijspolitiek om meer scholen voor voortgezet onderwijs te openen, vooral op het 

platteland. 

3.1.1 De basisschool   

Doordat er steeds meer mensen in de nieuwe 

wijk komen wonen, groeit het aantal leerlingen 

van de basisschool gestaag. Schooljaar 2014-

2015 hebben we 156 leerlingen op de basis-

school, tegen 131 in schooljaar 2013-2014. 

Schooljaar 2013-2014 is het eerste schooljaar 

dat alle klassen van het eerste tot het zesde leer-

jaar operationeel zijn geweest. In juni 2014 heb-

ben 9 leerlingen van CM2 (zesde leerjaar) mee-

gedaan aan het landelijk examen voor de basis-

school, het Certificat d’Edtude Primaire (CEP). Zij 

zijn allemaal geslaagd. 95% van de leerlingen 

zijn overgegaan naar een hogere klas. De klas-

sen zijn nog relatief klein, wat bijdraagt aan een 
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goede kwaliteit van onderwijs. 

Knelpunt is wel de mobiliteit van de leerlingen. In de wijk wonen veel ouders met een baan bij de 

overheid en deze ouders worden regelmatig overgeplaatst naar een andere gemeente. En helaas 

verlaten nog steeds kinderen de school om in de illegale goudmijnen te gaan werken. 

 

 

3.1.2 Het college en lyceum 

Het algemeen voortgezet onderwijs in Burkina kent een eerste cyclus van vier jaar (het college) en 

een tweede cyclus van drie jaar (het lyceum). Het eerste t/m vierde leerjaar wordt aangeduid met 

6ème t/m 3ème. De tweede cyclus wordt aangeduid met 2nd (seconde), 1ère (première) en Tle 

(terminale). 

Aan het einde van de eerste cyclus doen de leerlingen examen voor het BEPC (Brévet d’Etude du 

Premier Cycle), vergelijkbaar met onze oude MAVO. Dit examen is een groot struikelblok. Veel 

leerlingen halen het niveau niet. De schooljaren in Burkina zijn maar kort en worden vaak onder-

broken door stakingen. Dit uit zich in de resultaten bij de landelijke examens. Veel leerlingen zak-

ken voor het BEPC en doen het vierde leerjaar (3ème) over. We zien dat terug in de grote aantal-

len leerlingen in het vierde leerjaar. Op Zoodo hebben we twee examenklassen voor het BEPC met 

ieder zo’n 75 leerlingen. Schooljaar 2013-2014 was het slagingspercentage voor het BEPC landelijk 

29%. Op Zoodo hadden zich 146 leerlingen ingeschreven voor het examen, 50 leerlingen zijn ge-

slaagd, wat neerkomt op 34%. 
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Leerlingen die het BEPC gehaald hebben, kunnen toegelaten worden tot de tweede cyclus. Na drie 

jaar doen ze eindexamen Baccalauréat, afgekort tot BAC, vergelijkbaar met ons VWO examen. 

De tweede cyclus kent vier uitstroomprofielen. Op Zoodo bieden we er twee aan: Talen en Econo-

mie. Er stromen echter heel weinig leerlingen door naar het lyceum. De klassen zijn daarom maar 

heel klein: 11 tot 22 leerlingen. Dit is een groot punt van zorg voor een privéschool. Het geringe 

aantal leerlingen levert onvoldoende schoolgeld op om de exploitatiekosten te dekken. 

 

De trend van minder aanmeldingen voor het eerste leerjaar (6ème), die zich vorig jaar inzette, 

heeft zich ook schooljaar 2014-2015 voortgezet. In de 6ème zitten maar 37 leerlingen. Dit zal ho-

pelijk een gunstig effect hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Maar het is ook een knelpunt, 

omdat het minder inkomsten uit schoolgelden opbrengt. 

De afname van het aantal aanmeldingen wordt veroorzaakt door de landelijke onderwijspolitiek. 

Gunstig is dat er meer scholen voor voortgezet onderwijs op het platteland komen. Schooljaar 

2014-2015 heeft de overheid echter bepaald dat alle kinderen met een basisschooldiploma ge-

plaatst moesten worden op een college. Overheidsscholen mochten geen leerlingen weigeren. Op 

deze scholen hoefde nauwelijks schoolgeld betaald te worden. Gevolg: overvolle klassen op over-

heidsscholen en terugloop van leerlingen op particuliere scholen. Vanuit het onderwijsveld zijn op 

deze politiek veel protesten gekomen, te meer omdat de schooluitval op de overheidsscholen 

enorm is. We zijn benieuwd hoe het komend jaar gaat. 

 

 

3.1.3 Het beroepsonderwijs   

Het beroepsonderwijs heeft nu vier afdelingen: een naaiopleiding, een opleiding voor fiets- en 

bromfietstechniek, een opleiding voor lassen en metaalbewerking en vanaf 2014 een opleiding 

autotechniek. 

In juni 2014 hebben 9 jongeren meegedaan aan het landelijk examen CQP (Certificat Qualification 

Professionnelle), het eerste niveau van een erkend diploma beroepsonderwijs. Het waren 3 jonge-

ren van de opleiding voor fiets- en bromfietstechniek en 6 jongeren van de lasopleiding. Zij zijn 

allemaal geslaagd en vervolgen hun opleiding in het derde jaar. 

Het beroepsonderwijs zit nu echt in de lift. In de maanden augustus en september is een flinke 

promotiecampagne opgezet. DSF is langs geweest in 25 dorpen in de gemeenten Ouahigouya, 

Tangaye en Oula om de bevolking het belang van beroepsonderwijs uit te leggen. Er zijn radio- en 

tv-spots gemaakt, posters en folders gedrukt en artikelen in regionale kranten geplaatst. Alle leer-

lingen van de beroepsopleidingen en het voortgezet onderwijs hebben een T-shirt gekregen om in 
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hun eigen omgeving reclame te maken voor het complex. Het aantal leerlingen is bijna verdubbeld 

van 75 leerlingen in schooljaar 2013-2014 naar 146 leerlingen in schooljaar 2014-2015. 

 

  

 

Schooljaar 2014-2015 zijn we begonnen met een derde leerjaar. Na in de eerste twee jaar het vak 

te hebben geleerd, richt het derde leerjaar zich op het functioneren als werknemer in een bedrijf en 

het opzetten van een eigen bedrijf. De leerlingen lopen stage in hun eigen vakgebied en volgen 

daarnaast gezamenlijk de theorielessen: arbeidsrecht, ondernemerschap, boekhouding, facturen 

opmaken, relatie met banken, omgaan met klanten, voorraadbeheer en gereedschapsbeheer. In 

het derde jaar zitten 15 leerlingen van de naaiopleiding, 3 leerlingen van de opleiding voor fiets- en 

bromfietstechniek en 6 leerlingen van de lasopleiding, totaal 24 leerlingen. De leerlingen van de 

opleidingen voor fiets- en bromfietstechniek en lassen en metaalbewerking worden tevens voorbe-

reid op het landelijk examen BQP (Brévet Qualification Professionnelle), een erkend vakdiploma op 

het tweede niveau. 

Voor de ontwikkeling van het derde leerjaar hebben de instructeurs een training gevolgd en zijn op 

studiereis geweest naar instituten voor beroepsonderwijs in Ouagadougou, Yako en Koudougou die 

al een driejarige opleiding hebben. Voor de theorielessen in het derde jaar is een parttime docent 

aangesteld.  

De opleiding autotechniek is in januari 2014 gestart. Bij de start hadden zich 7 leerlingen inge-

schreven, waarvan er 1 later is afgevallen. Na de zomervakantie is het leerlingaantal gegroeid naar 

29 leerlingen, waaronder 1 meisje. 

Ook de opleiding voor fiets- en bromfietstechniek 

(tweewielertechniek) is flink gegroeid: van 5 naar 

27 leerlingen, waaronder twee meisjes. 

Bij de lasopleiding vallen de aanmeldingen tegen: 

slechts 7 nieuwe leerlingen. In totaal heeft deze 

opleiding 16 leerlingen, verdeeld over drie leerja-

ren. Een van de oorzaken is dat deze opleiding erg 

kostbaar is. Er is veel duur materiaal nodig om de 

leerlingen te leren lassen. Er is onvoldoende geld 

om de benodigde verbruiksmaterialen, zoals ijzer 

en laselektroden, aan te schaffen. Een andere oor-

zaak zijn de mogelijkheden van de jongeren na 

hun opleiding. Verschillende jongeren willen een 

eigen lasbedrijf beginnen in hun dorp van her-

komst. Op de opleiding hebben ze echter alleen 

elektrisch leren lassen, terwijl er in hun dorp geen 

stroom is. Ook hebben ze onvoldoende financiële 

middelen om een basisuitrusting te kunnen kopen 

om een bedrijfje te starten. WOL is sinds kort be-

kend met deze knelpunten van de lasopleiding. We 

Mr. Tougouma, instructeur autotechniek: We 
hebben hier een prachtige garage en materi-

aal om mee te werken. Ik beloof om naar 
mijn beste vermogen bij te dragen aan de 

opleiding van de jongeren, zodat onderwijs-
complex Zoodo een goede naam krijgt op dit 

gebied. 



JAARVERSLAG 2014 STICHTING WOL 

 

 

Stichting WOL  Pagina 10 van 40 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 

2008-2009 

2009-2010 

2010-2011 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

Naaiopleiding 14 31 38 38 32 45 73 

Tweewielertechniek 9 10 14 18 8 5 28 

Lasopleiding       18 12 19 16 

Autotechniek           6 29 

Leerlingen per beroepsopleiding 
hebben DSF verzocht om met 

een plan te komen om deze 

knelpunten op te lossen. 

De naaiopleiding is een groot 

succes. Voor het eerste jaar 

hebben zich weer 36 nieuwe 

leerlingen ingeschreven, wat 

het totaal aantal leerlingen op 

73 brengt, verdeeld over drie 

leerjaren. Vorig jaar al was de 

naaiopleiding uit hun praktijk-

lokaal gegroeid en onderge-

bracht in de grote loods voor 

de techniekopleidingen. Nu de 

techniekopleidingen groeien, 

moet er voor de naaischool een 

oplossing komen. De leerlingen 

van het derde leerjaar zijn 

ondergebracht in het oude praktijklokaal. In 2015 zullen we voor de leerlingen van het eerste en 

tweede leerjaar een nieuw gebouw van twee klaslokalen neerzetten. Van Gered Gereedschap Heil-

oo hadden we 20 naaimachines gekregen. Deze zijn verscheept naar Burkina en daar voorzien van 

onderstellen, zodat ze ook als trapnaaimachine gebruikt kunnen worden. Met het groeiend aantal 

leerlingen komen de machines goed van pas. 

De focus voor kwaliteitsverbetering van de opleidingen lag dit jaar op de veiligheid van de leerlin-

gen. Voor de techniekopleidingen zijn persoonlijke beschermingsmiddelen aangeschaft zoals las-

kappen, veiligheidsbrillen, gehoorbeschermers en veiligheidsschoenen. Ook heeft iedere afdeling 

een brandblusser en EHBO kist gekregen. De instructeurs hebben een cursus gevolgd om de veilig-

heid in het beroepsonderwijs te verbeteren. 

De instructeurs hebben alleen een opleiding gehad in hun vakgebied. Ze hebben geen opleiding om 

les te geven. Dit leidde soms tot ongewenste situaties met de leerlingen en had een negatieve in-

vloed om de promotie van het beroepsonderwijs. Daarom hebben de vier instructeurs in de zomer-

vakantie een training in didactische en pedagogische vaardigheden gevolgd. 

De loods en de autowerkplaats zijn van krachtstroom voorzien voor het gebruik van zwaardere 

machines. 

 

 
Aankomst van de naaimachines uit Nederland 

 
Veiligheidsmateriaal voor de techniekopleidingen 

 

Het beroepsonderwijs hebben we verder ondersteund door: 

 Het schoolgeld voor de leerlingen van de drie technische opleidingen te betalen. 

 Het abonnement op de schoolkantine voor alle leerlingen van de vier beroepsopleidingen te 

betalen. 
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 Een bijdrage te leveren voor de aankoop van verbruiksartikelen als lappen stof, garen, naalden 

en tekenpapier voor de naaiopleiding; ijzer, elektroden, soldeermateriaal, slijpschijven en 

zaagbladen voor de lasopleiding; brandstof, accu, olie, bougies en banden voor de opleidingen 

fiets- en bromfietstechniek en autotechniek. 

 De salarissen van twee van de vier instructeurs te betalen. 

 Faciliteren van medewerkers van DSF en Zoodo voor deelname aan regionale en landelijke 

congressen ter bevordering van het beroepsonderwijs. 

3.1.4 Het personeel 

In 2014 was personeel van Onderwijscomplex Zoodo als volgt samengesteld: 

Functie 
2013-2014 2014-2015 

Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen 

Directie 3 0 3 0 

Surveillant / bibliothecaris 2 0 2 0 

Secretaresse 0 1 0 1 

Bewaker 1 0 2 0 

Kokkinnen 0 2 0 2 

Leraren basisonderwijs 5 1 6 0 

Instructeurs beroepsonderwijs 2 2 2 3 

Leraren VO met jaarcontract 12 1 9 1 

Leraren VO met uurcontract 6 0 9 0 

Total 31 7 32 7 

Het personeelsverloop op Zoodo, als particuliere school, blijft een bron van zorg. Leraren van de 

basisschool en het algemeen voortgezet onderwijs geven de voorkeur aan een overheidsaanstelling 

vanwege de betere arbeidsomstandigheden. Door de groei van het aantal basisscholen en colleges 

op het platteland is de overheid druk bezig met het rekruteren van jonge leraren. En onze leraren 

zijn helaas gewild…! Schooljaar 2014-2015 zijn gelukkig 4 van de 6 leraren van de basisschool 

gebleven. In het voortgezet onderwijs echter maar vier van de 12 leraren met een jaarcontract. 

Van de leraren met een urencontract zijn 5 van de 6 opnieuw aangesteld. Zij komen echter alleen 

maar ‘even’ lesgeven en dragen verder niets bij aan de ontwikkeling van de school. Onder de direc-

tie en het onderwijsondersteunend personeel is geen verloop geweest. Ook de instructeurs twee-

wielertechniek en lassen zijn al vanaf de start van de opleiding in dienst. In december 2014 is wel 

de naailerares naar Ouagadougou verhuisd om te trouwen. In haar plaats zijn twee oud-leerlingen 

aangesteld als instructrice en assistent instructrice.  

 
Werkbijeenkomst docententeam van het lyceum 

 
Personeel college en lyceum 
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Team basisschool met coördinator en directeur 

 
Team beroepsonderwijs met directeur 

Om de werkomstandigheden van de leraren VO te verbeteren hebben wij extra vergoedingen be-

schikbaar gesteld voor vergaderingen. Ook krijgen zij een vergoeding voor extra ondersteuning van 

leerlingen en betalen wij een tiende maand (voorheen kregen de leraren maar voor 9 maanden 

betaald). De leraren ontvangen een bonus als blijkt dat de resultaten van het college zijn verbe-

terd. In 2015 zal verder gewerkt worden aan beter personeelsbeleid om het verloop onder het per-

soneel tegen te gaan met als hoofddoel de kwaliteit van het onderwijs omhoog te krijgen. 

3.1.5 De schoolkantine 

Voor veel families is het moeilijk om de kinderen driemaal daags een maaltijd te geven. Leerlingen 

komen vaak zonder ontbijt op school en als ze dan ook tussen de middag niet naar huis kunnen om 

te eten omdat ze te ver weg wonen, is het moeilijk om ’s middags nog de lessen te kunnen volgen. 

Daarom is het belangrijk dat er op het onderwijscomplex een schoolkantine is. 

Voor schooljaar 2013-2014 heeft DSF van het ministerie 

van basisonderwijs een bijdrage ontvangen voor de 

maaltijden van de leerlingen van de basisschool. De leer-

lingen van het college en het beroepsonderwijs betalen 

een bijdrage per maaltijd. Schooljaar 2013-2014 is de 

kantine echter niet het gehele jaar open geweest vanwe-

ge onvoldoende financiële middelen. Er is slechts op 80 

schooldagen gekookt. 

Door de politieke situatie wordt er vanuit de overheid 

voor schooljaar 2014-2015 geen bijdrage voor school-

maaltijden verstrekt. Omdat het voor de kwaliteit van 

het onderwijs zo belangrijk is dat alle kinderen een lunch 

krijgen, zal WOL per leerling de helft van het abonne-

ment op de schoolkantine betalen. Voor de leerlingen 

van het beroepsonderwijs en de leerlingen die deel uit-

maken van het scholieren en studentenfonds betaalt 

WOL het volledige abonnement. Het eerste trimester van 

schooljaar 2014-2015 is op 29 dagen gekookt. Om de 

werkomstandigheden van de kokkinnen te verbeteren 

zijn gastoestellen gekocht. 

3.1.6 De bibliotheek 

De bibliotheek is inmiddels rijk gevuld met schoolboeken, leesboeken en naslagwerken. De biblio-

theek is iedere schooldag geopend en wordt beheerd door een van de surveillanten. De leerlingen 

betalen jaarlijks 5.000 FCFA (€7,62) per schooljaar om van de schoolboeken en andere materialen 

gebruikt te kunnen maken. 

Ik ben een leeling uit het dorp Bembla. 
Ik ga vaak naar school zonder ‘s mor-
gens gegeten te hebben. Door de kan-
tine kan ik de lessen blijven volgen. 

Zonder kantine zouden wij dorpskinde-
ren hiertoe niet in staat zijn, vooral 

niet ’s middags. 



JAARVERSLAG 2014 STICHTING WOL 

 

 

Stichting WOL  Pagina 13 van 40 

3.1.7 Het computerlokaal 

In het computerlokaal zijn de compu-

ters allemaal omgezet van Windows XP 

naar Windows 7. Dit in verband met 

het niet meer ondersteunen van XP 

door Microsoft.  

Men begint steeds meer de mogelijk-

heden te zien van het gebruik van 

computers in het onderwijs. Leraren 

bereiden in het lokaal nu regelmatig 

hun lessen voor en de leerlingen van 

het lyceum krijgen computerles. Twee 

docenten zijn getraind om deze lessen 

te geven. Onder leiding van een van 

hen komt de leerlingenraad regelmatig 

bij elkaar. Zij maken aankondigingen 

van de activiteiten en ook een Nieuws-

brief op de computer. 

3.1.8 De verpleegpost 

Van basisgezondheidszorg wordt nauwelijks gebruikt 

gemaakt in Burkina. Veel families hebben hier geen 

geld voor. Pas als het heel ernstig is gaat men naar 

een kliniek. Veel kinderen lopen dan ook met verwaar-

loosde ziekten, onbehandelde aandoeningen en soms 

zelfs botbreuken rond. Dit leidt tot verzuim, zowel on-

der leerlingen als personeel, en mindere schoolpresta-

ties. Daarom worden onze leerlingen en het personeel 

twee keer per jaar preventief medisch onderzocht en 

eventueel behandeld. Ook wordt er voorlichting gege-

ven over hygiëne en gezondheid. En in 2014 in het 

bijzonder over het voorkomen en herkennen van Ebo-

la. Aan de leerlingen van het college en de beroepsop-

leidingen wordt ook seksuele voorlichting gegeven.   

Twee verpleegkundigen van de regionale onderwijs-

dienst komen voor het preventief onderzoek naar het complex. Leerlingen en personeelsleden 

waarbij iets werd geconstateerd zijn hiervoor behandeld. Geconstateerde gezondheidsklachten: 

ondervoeding, malaria, afwijkende bloedsuikerspiegel, bloedarmoede, huidaandoeningen, open 

wonden, parasieten en (astmatische) hoest. Een aantal leerlingen met ernstige klachten is door-

verwezen naar het ziekenhuis. Bij verschillende leerlingen werden oogafwijkingen geconstateerd. 

Zij zijn doorverwezen naar de oogarts voor 

een bril. Als ouders dit niet kunnen betalen, 

worden deze leerlingen voor in de klas ge-

plaatst. 

In het eerste trimester zijn ook alle leerlingen 

ingeënt tegen mazelen en rode hond. Deze 

ziektes komen nog steeds veel voor in Burki-

na Faso. Jaarlijks zijn er veel dodelijke 

slachtoffers en veel kinderen raken gehandi-

capt als gevolg van complicaties bij deze ziek-

ten. De inentingen maakten onderdeel uit van 

een landelijke campagne van UNICEF in sa-

menwerking met het Ministerie van Gezond-

heid.  
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Leerlingen van het college wachten op hun beurt 

 
Bij de schoolverpleegkundige 

3.1.9 Schoolprijzen 

Afgelopen schooljaar heeft het personeel van het onderwijscomplex een competitie opgezet om de 

leerlingen aan te sporen hard te werken. Aan het einde van het schooljaar was er een prijsuitrei-

king voor de beste leerlingen. Er was een prijs voor de drie beste leerlingen per klas, een prijs voor 

de beste leerling per schoolvak en een prijs voor de beste leerling per afdeling. Totaal 175 leerlin-

gen vielen in de prijzen. Zij kregen nieuw schoolmateriaal. De beste tweedejaars leerlingen van het 

beroepsonderwijs konden een gereedschapset winnen. 

WOL heeft het schoolmateriaal gesponsord en de feestelijke uitreiking. Het Ministerie van Jonge-

renzaken en Werkgelegenheid heeft de sets gereedschap gesponsord. 

 
De beste leerlingen van de basisschool 

 

 
De beste leerlingen van de hoogste klassen van het 

lyceum 

 
De beste leerlingen van de opleiding fietstechniek en 

lassen. 

 
Een van de beste leerlingen van de naaiopleiding krijgt 

een naaimachine en schoolmateriaal. 
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3.1.10 Overige aangebrachte verbeteringen 

 Voor de heer Nignan, algemeen directeur van het complex, is een motor gekocht. De heer Nig-

nan is ook verantwoordelijk voor de stagebezoeken en andere externe contacten. Voorheen 

deed hij dit op de fiets, maar gezien zijn leeftijd werd dit te zwaar. 

 De heer Belba, directeur van het college, heeft een laptop ontvangen om de schooladministra-

tie bij te kunnen houden. Hiervoor is een programma gekocht en de heer Belba heeft een trai-

ning gevolgd om hier mee om te kunnen gaan. Ook is er een mobiele internetverbinding in zijn 

kantoor aangelegd. 

 Er is een bijdrage gegeven voor het bestrijden van de termieten en het repareren van schade, 

veroorzaakt door de termieten: plafonds zijn gerepareerd, scheuren gedicht en in de school-

administratie is de vloer betegeld. 

 Naast de hoofdpoort is een kleine toegangspoort gemaakt. De grote schuifdeuren hoeven dan 

niet steeds opengeschoven te worden. 

 Er zijn weer jonge bomen geplant die de leerlingen t.z.t. schaduw moeten geven in de pauze. 

 De watertoren en waterleiding is gereinigd en er zijn een aantal nieuwe kranen geplaatst om de 

leerlingen van drinkwater te voorzien. De kranen staan op een stevig stalen pijp in een beton-

nen bak. De bak is opgehoogd en voorzien van afwateringspijpen naar de omringende bomen. 

Tot onze verrassing een simpel maar doeltreffend systeem. 

 Er zijn verschillende soorten afvalbakken geplaatst en kruiwagens gekocht. Met de kruiwagens 

worden de afvalbakken geleegd en naar een grote bak gebracht waar het verbrand wordt. Een 

vuilnisophaaldienst is er helaas niet in Ouahigouya. 

 Sportmateriaal: Voor het schoolvoetbalteam zijn voetbaltenues gekocht, voetballen en fluitjes. 

Ook is er een volleybalnet en volleybal gekocht en zijn op het sportveld atletiekvoorzieningen 

aangebracht. 

 

 
De heer Nignan op zijn motor 

 

 
De heer Belba ontvangt zijn laptop 

 
Planten van de jonge bomen 

 
Een van de nieuwe kranen. Onder de grond lopen af-

voerpijpen naar de jonge bomen. 
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Een van de studieplaatsen met daarvoor een nieuw 

geplaatste afvalbak, gemaakt door de leerlingen van de 
lasopleiding 

 
Leerlingen van het college op de studiebankjes. 

 Op 10 schaduwrijke plekken zijn grote schoolborden gemaakt. Er voor zijn bankjes gemetseld 

en er is verlichting aangebracht. Tijdens de schooluren kunnen leerlingen hier zelfstandig in 

groepjes aan een opdracht werken. De leraar heeft dan tijd om aan andere groepjes leerlingen 

extra aandacht te schenken. In de lange middagpauze kunnen leerlingen hun huiswerk maken 

en ook ’s avonds blijft tot 10.00 uur het licht branden om huiswerk te maken. Veel leerlingen 

hebben thuis geen verlichting en tussen 18.00 en 18.30 uur is het al donker. 

3.2 Scholieren- en studentenfonds 

 
De heer Moussa Sodré met de scholieren 2014-2015. 

 

Omdat er steeds meer leerlingen doorstuderen na de middelbare school, hebben we de naam van 

het scholieren adoptieproject veranderd in scholieren- en studentenfonds. Het fonds wordt gevuld 

met de jaarlijkse bijdrage van de ‘adoptieouders’ en donateurs die speciaal voor dit fonds een do-

natie geven. 
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2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015  

Hogeschool 1 1 3 4 7 

Starter 1 1 0 0 2 

Universiteit 1 1 3 3 6 

Beroepsonderwijs 1 9 14 14 12 

Voortgezet onderwijs 43 40 32 29 22 
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Scholieren- en studentenfonds 
De scholieren volgen onderwijs op 

onderwijscomplex Zoodo, de studen-

ten zitten op hogescholen en univer-

siteiten in Ouahigouya, Ouagadou-

gou en Koudougou. Schooljaar 

2013-2014 maakten 50 jongeren 

deel uit van het project, schooljaar 

2014-2015 zijn het er 49.  

 

In 2002 zijn we begonnen met 6 

jongeren. Tot nu toe hebben 81 

jongeren deelgenomen aan het pro-

ject. 25 jongeren hebben het pro-

gramma voortijdig verlaten door 

gebrek aan resultaten, huwelijk, 

moederschap of zijn van school ge-

gaan om in de illegalen goudmijnen 

te gaan werken. Zeven jongeren 

hebben hun opleiding met succes beëindigd: vijf leerlingen van de beroepsopleidingen en twee 

jongeren die onderwijzer zijn geworden.  

DSF is heel trots op dit project omdat ze kansarme jongeren zo direct kunnen helpen. In juli 2014 

hebben we een speciale Nieuwsbrief uitgegeven, waarin Moussa Sodré, de begeleider van dit pro-

ject, vertelt waarom deze steun zo belangrijk is. 

 

Schooljaar 2014-2015 hebben we 22 jongeren in het algemeen voortgezet onderwijs, 12 jongeren 

op een van de beroepsopleidingen, 1 jongere op een opleiding tot verpleegkundige, 4 jongeren op 

de opleiding voor onderwijzer en 6 jongeren op de universiteit. Daarnaast zijn nog twee jongeren 

inmiddels aangesteld als onderwijzeres op een dorpsschool. Zij hebben voor de laatste keer het 

bedrag van hun adoptieouder ontvangen om nog een extra certificaat te kunnen behalen. Ook twee 

jongeren van de beroepsopleidingen hebben een bedrag ontvangen om gereedschap te kunnen 

kopen om aan het werk te gaan.  

3.3 College in Namissiguia 

In het dorp Namissiguia hebben we een college met vier klaslokalen, een kantoor voor de directeur 

en een magazijn gebouwd. Alle vier de klassen zijn ingericht met schoolbanken, een kast en een 

bureau met stoel voor de leraar. Ook het kantoor van de directeur is ingericht met een bureau, 

stoelen en een kast. 

De realisatie van het college sloot prachtig aan bij de landelijke onderwijspolitiek. In Burkina Faso 

is er al jaren een leerplicht voor alle kinderen vanaf 6 jaar t/m 16 jaar. Door gebrek aan scholen, 

leermiddelen en leraren kon aan deze plicht nooit voldaan worden. Dit jaar stelde de overheid dat 

er voor iedere leerling, die geslaagd was voor het diploma van de basisschool, een plek moest zijn 

in het voortgezet onderwijs. Voor de leerlingen in Namissiguia en omliggende dorpen hebben we 

dit waar kunnen maken: in oktober 2014 zijn twee eerste klassen voortgezet onderwijs gestart plus 

een tweedejaars klas. Deze klas was vorig jaar al begonnen in een noodgebouw, in afwachting van 

de nieuwe school. 86 meisjes en 76 jongens volgen nu dicht bij huis voortgezet onderwijs in de 

nieuwe school. 

WOL heeft alleen de bouw en inrichting gefinancierd en daarna overdragen aan de gemeenschap. 

De overheid heeft een directeur en twee leraren aangesteld. De overige leraren komen voor enkele 

uren van het college van Tangaye. 

De dorpelingen hebben actief bijgedragen tijdens de bouw door water, zand en grint aan te voeren. 

Na oplevering hebben ze het terrein rond de school opgeruimd en jonge bomen geplant. De bomen 

moeten de erosie tegengaan en later voor schaduw zorgen voor de leerlingen tijdens de pauze. 

Verder hebben de dorpelingen geld bijeengebracht voor de financiering van zonnepanelen, zodat 
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de school ook ’s avonds gebruikt kan worden. Dit zal in 2015 gerealiseerd worden. WOL zal in 2015 

nog de bouw van latrines financieren en de rest van de inrichting. 

 

 

3.4 Het schapenproject 

Het schapenproject, ooit een initiatief van WOL om kinderen uit kansarme gezinnen op school te 

krijgen, is inmiddels een zelfstandig programma geworden. Op de deelnemende dorpsscholen be-

heren gealfabetiseerde en getrainde moeders een schaapskudde. Van de opbrengst van de kudde 

is een deel bestemd voor het onderhoud van de school, een deel wordt verdeeld onder de moeders 

en een deel gaat naar DSF.  

3.5 Ondersteuning van DSF 

In 2014 heeft WOL DSF op ver-

schillende manieren onder-

steund. WOL heeft een bijdrage 

geleverd aan de aankoop van 

een nieuwe terreinwagen en 10% 

van het projectbudget beschik-

baar gesteld voor de overhead-

kosten van DSF. Voorheen wer-

den deze kosten volledig door 

andere financieringspartners van 

DSF betaald, maar door het te-

ruglopen van subsidie is ook 

deze bijdrage verminderd.  

Over het jaar 2013 heeft WOL 

een audit laten uitvoeren over de 

hele organisatie DSF met als doel 

DSF door middel van een trans-

parante boekhouding meer inzicht te geven in hun financieringsstromen. De overige financierings-

partners vragen alleen om een audit over het financieringsdeel van hun programma. DSF houdt 

daarom voor iedere partner een eigen, autonome boekhouding bij. Een boekhouding over de hele 

organisatie hebben ze niet. Gevolg is dat DSF geen idee heeft van de geldstromen en zeker niet 

van de overheadkosten. Overal wordt wat vandaan geknabbeld en interne overboekingen worden 

als inkomsten opgeteld.  
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De audit heeft echter niet het gewenste effect gehad. De audit bleek niet meer te zijn dan de op-

telsom van inkomsten en uitgaven van alle partners, inclusief de interne overboekingen. Ook von-

den verschillende transacties buiten het boekjaar 2014 plaats. Van transparantie was helaas nog 

geen sprake.  

WOL heeft daarom besloten geen audit meer te laten verrichten, maar zelf de boekhouding over 

het boekjaar 2014 te controleren tijdens ons bezoek in februari 2015. We zullen DSF adviseren hoe 

tot een transparante boekhouding te komen. Dit is aardig gelukt. Zie hiervoor de financiële ver-

antwoording over 2014. 

De website van DSF is vernieuwd en twee medewerkers zijn getraind om hem te onderhouden. Dit 

blijkt nog lastig. WOL zal DSF in 2015 helpen om de website te vullen, zodat hij als visitekaartje 

gebruikt kan worden om nieuwe medefinancieringspartners te vinden. We hosten de website vanuit 

Nederland en WOL betaalt de hostingskosten. De website is te bekijken op 

http://www.dsfburkina.org/. DSF heeft ook een Facebook pagina aangemaakt voor het onderwijs-

complex. Hierop wordt ook nieuw van andere projecten geplaatst die door WOL ondersteund wor-

den, zie https://www.facebook.com/pages/Complexe-ZOODO/706629446100478?fref=ts.  

 

 

Het team van DSF 

 

4 Programma’s van DSF met andere partners 

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

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

wikkeling en emancipatie van de bevolking en op de voorwaarden die nodig zijn om de projecten 

en programma’s te laten slagen. 

http://www.dsfburkina.org/
https://www.facebook.com/pages/Complexe-ZOODO/706629446100478?fref=ts
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Amidou, voorzitter van een van de 
clubs: Ik ben erg blij met dit project. 
Vroeger waren wij niet georganiseerd, 
maar nu werken we samen. Hierdoor heb-
ben we onze sesamproductie kunnen ver-
hogen. Ik wist ook niet dat je het zaad in 
lijnen moet zaaien en dat je veel zorg 
moet verlenen aan het onderhouden van 
je veld, de oogst en het conserveren van 
het sesamzaad om een product van goede 
kwaliteit te krijgen. Door de training heb ik 
dat geleerd. Mijn inkomsten zijn flink ge-
groeid. Ik heb een motorpomp kunnen 
kopen en een brommer. 

4.1 Programma ter promotie en bescherming van de rechten en het 
welzijn van het kind in Yatenga 

Dit programma (PPDE) heeft DSF 10 jaar lang uitgevoerd met Stichting Kinderpostzegels Neder-

land (SKN) met als doel de rechten van het kind duidelijk te maken en de leefomstandigheden van 

kinderen te verbeteren. Zo’n 50 dorpenscholen en jaarlijks ruim 8.000 basisschoolkinderen in de 

districten Zogoré en Tangaye waren bij het programma betrokken. In het werkgebied is het per-

centage schoolgaande kinderen gestegen van 35% in 2005 naar 88% in 2014. Er zijn 15 

klaslokalen gebouwd en ingericht. Alle kinderen zijn geregistreerd en hebben een geboorteakte 

gekregen. Jaarlijks werden zo’n 300 jonge kinderen opgevangen in crèches terwijl de moeders naar 

de alfabetiseringscursussen gingen. Dit heeft er toe bijgedragen dat de gezondheidssituatie van 

jonge kinderen verbeterde en er minder kinderen op jonge leeftijd overleden. Ook het bestrijden 

van meisjesbesnijdenis, het tegengaan van kinderarbeid en het verbeteren van de situatie van 

Talibé kinderen (leerlingen van de Koranscholen) behoorden tot het programma. 

In 2014 is echter een einde gekomen aan de samenwerking tussen DSF en SKN, deels door de 

teruglopende financieringsmogelijkheden van SKN en deels als gevolg van het burgemeesterschap 

van Salif Sodré. Waar WOL al voor gewaarschuwd had is helaas uitgekomen: je kunt niet tegelij-

kertijd coördinator zijn van een NGO en een politieke rol spelen als burgemeester. 

SKN heeft in 2014 alleen nog een bedrag overgemaakt voor de afbouw van het programma. 

 

  
Een klas van stro, vervangen door een echt schoolgebouw. 

4.2 Programma ter promotie van inkomsten generende activiteiten en 
seksuele en reproductieve gezondheidsrechten van jongeren. 

Dit programma (SRDS/AJ) voert DSF met ICCO uit. In 2014 lag het aandachtpunt op twee onder-

werpen: 

 Seksuele en reproductieve gezondheidsrechten van jongeren. 

 Trainen van gealfabetiseerde jongeren en volwassenen om in clubverband samen te werken bij 

de productie van sesamzaad en uien.  

 

Het programma voor seksuele en reproductieve ge-

zondheidsrechten van jongeren wordt uitgevoerd op 4 

scholen: een college en een lyceum in de gemeente 

Tangaye, een lyceum in de gemeente Zogoré en op 

onderwijscomplex Zoodo. Het heeft positieve resulta-

ten opgeleverd: in 2014 zijn alle jongeren van 18 jaar 

en ouders getest, totaal 312 jongeren. Bij geen van de 

jongeren is een seksueel overdraagbare aandoening 

geconstateerd en niemand is HIV positief bevonden. 

Ook de tienerzwangerschappen zijn flink afgenomen: 

van 46 zwangerschappen in schooljaar 2011-2012 

naar 10 zwangerschappen in schooljaar 2013-2014 op de deelnemende scholen. 
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Het programma voor de productie van sesamzaad 

en uien wordt uitgevoerd in dorpen in vijf ge-

meenten: Ouahigouya, Tangaye, Oula, Thiou en 

Zogoré. De jongeren die aan dit programma deel-

nemen zijn ook getraind in het geven van seksuele 

voorlichting. Zij zijn verplicht om in hun dorp an-

dere jongeren voor te lichten over het voorkomen 

van zwangerschappen en seksueel overdraagbare 

aandoeningen. 321 jongeren, verenigd in 11 groe-

pen hebben gewerkt aan een betere productie van 

uien en sesam. Zij hebben hun inkomsten flink 

zien stijgen en dit geïnvesteerd in materiaal om 

hun productie nog meer te verhogen en in vervoersmiddelen. 

4.3 Programma ter bevordering van goed bestuur. 

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. Ambtenaren en bestuurders worden getraind in het uitvoeren en beheren van 

programma’s uit publieke middelen. Burgers worden getraind om bestuurders en overheidsfunctio-

narissen aan te spreken op hun verantwoordelijkheden en te controleren of de beschikbare budget-

ten voor onderwijs en ontwikkeling goed besteed worden. DSF voert dit programma uit in 14 wij-

ken en 32 dorpen in de gemeente Ouahigouya. 

4.4 Alfabetiseringsprogramma 

Dit programma wordt gefinancierd uit het FONAENF, het nationale fonds voor de alfabetisering. Het 

is een vorm van tweede kans onderwijs voor jongeren en volwassenen om de onwetendheid onder 

de bevolking te doorbreken en om competenties te verwerven om ontwikkeling binnen de eigen 

leefgemeenschap op gang te kunnen brengen. Vooral vrouwen zijn zeer gemotiveerd om de cur-

sussen te volgen. Dorpen die voor een cursus in aanmerking willen komen, bouwen hun eigen ‘cen-

trum’: veelal een hut van leem en stro. DSF zorgt voor getrainde alfabetiseringsmedewerkers, 

schoolbanken, schoolborden, lesmateriaal en houdt toezicht op uitvoering en kwaliteit. 

 

  

 

Het programma is zeer succesvol, maar door teruglopende subsidies van grote buitenlandse dono-

ren, kunnen jaarlijks steeds minder cursussen gegeven worden. In 2014 beheerde DSF nog maar 

58 alfabetiseringscentra, verdeeld over de provincies Yatenga en Loroum. De cursussen lopen van 

begin januari tot eind juni en worden op verschillende niveaus gegeven: van de eerste lees- schrijf- 

en rekenlessen in de lokale taal Mooré tot functionele taalbeheersing in het Frans. Gealfabetiseerde 

jongeren en volwassenen kunnen specifieke cursussen volgen om inkomsten generende activiteiten 

op te zetten en te beheren. 
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Terugloop van het aantal alfabetiseringscentra en cursisten. 

4.5 Programma Vrede door duurzame ontwikkeling (PDEV II) 

PDEV II is een programma van de overheid van de Verenigde Staten (USAID) met als doel om ex-

tremistisch geweld in de Sahel-zone tegen te gaan. Het wordt uitgevoerd in Niger, Tsjaad en Bur-

kina Faso. Ouahigouya is een van de aangewezen steden waar het programma wordt uitgevoerd en 

DSF is aangewezen als de uitvoerende organisatie. Door activiteiten, gericht op verantwoord bur-

gerschap, beroepsonderwijs, ondernemerschap en leiderschapsvaardigheden, wil men jongeren 

weerbaar maken voor de verleiding van extremistisch geweld en destabilisatie van de regio. 

In 2014 is DSF begonnen met het trainen van jongerenorganisaties in een wijk van Ouahigouya en 

twee omliggende dorpen. 
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5 Activiteiten in Nederland 

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

in netwerken, deskundigheidsbevordering van de eigen organisatie en ondersteuning van de pro-

jecten 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, te belichten. Dit doen wij door middel van voorlichtingsactiviteiten 

en acties om fondsen te werven voor de verschillende projecten in Burkina. Bij deze activiteiten en 

acties proberen we andere personen, groepen en organisaties te betrekken. 

5.1.1 Informeren van donateurs en sponsors. 

We hebben in augustus 1.000 nieuwsbrieven laten drukken. Deze nieuwsbrief is naar 550 adressen 

verzonden. Donateurs, sponsors en belangstellenden zijn geïnformeerd over de voortgang van de 

bouw van het college in Namissiguia, de aanschaf van een nieuwe auto voor DSF, het scholieren en 

studentenfonds en de activiteiten op onderwijscomplex Zoodo. De overige 450 nieuwsbrieven zijn 

uitgedeeld bij verschillende andere activiteiten van WOL. 

In juli is ook nog speciale nieuwsbrief uitgegaan voor donateurs van het scholieren en studenten-

fonds. 

In december hebben de 550 donateurs, sponsors en belangstellenden een nieuwjaarskaart ontvan-

gen om hen te bedanken voor de steun en belangstelling van het afgelopen jaar. 

Verder hebben in december de grote sponsors en donateurs ook nog een tussenrapportage ont-

vangen over de voortgang van de projecten op het onderwijscomplex en het college van Namissi-

guia. 

5.1.2 Projecten met de Corneliuskerk 

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.  

Maandag 27 januari 2014 kwamen 9 klassen met totaal zo’n 300 kinderen naar de Corneliuskerk 

om door middel van het levend ganzenbordspel kennis te maken met het leven van kinderen in 

Burkina Faso. Na afloop kregen zij de opdracht mee om oplossingen te bedenken om alle kinderen 

in Burkina Faso naar school te laten gaan. De leerling met de origineelste inzending van iedere 

school kreeg een boek over het leven van een meisje in Burkina Faso. 

 

  

 

Op Goede vrijdag werd in en rond de Corneliuskerk de Passion opgevoerd. Ook maatschappelijk 

betrokken organisaties, waar onder WOL, leverden hier een bijdrage aan. Ieder jaar in de vasten-
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tijd hangen 14 batikdoeken uit Burkina Faso in de Corneliuskerk. Ieder doek beeldt een onderdeel 

van de lijdensweg van Christus uit. Johan Olling, pastor van de Corneliuskerk en tevens ambassa-

deur van DSF, houdt zo de verbondenheid tussen Limmen en Burkina Faso levend. 

5.1.3 Jaarmarkt Limmen 

Dit jaar was WOL weer aanwezig op 

de jaarmarkt in Limmen, een eve-

nement dat duizenden bezoekers 

trekt. We hadden twee kramen: een 

kraam met kunstnijverheid en in-

formatie over de projecten in Burki-

na Faso en een kraam met tweede-

hands spullen. Ook hadden we een 

hengelspel waarbij bezoekers tegen 

betaling naar een fles wijn konden 

hengelen. 

5.1.4 Schilderijenveiling 

Els Klaasse Bos, een beeldend kun-

stenares uit Castricum, stelde haar 

collectie van 200 schilderijen beschikbaar aan WOL. Op 21 september hebben we een schilderijen-

veiling georganiseerd. Voorafgaand aan de veiling hebben we hier ruchtbaarheid aan gegeven op 

onze website, op Facebook, via folders en posters. Zowel Els Klaasse Bos als Yvonne Zomerdijk zijn 

geïnterviewd door Radio Castricum 105. Dit is live uitgezonden. In het Zondagochtendblad van 21 

september (die meestal op de zaterdag wordt verspreid) heeft een groot voorpagina-artikel ge-

staan met een achtergrond interview. Het Zondagochtendblad wordt huis-aan-huis verspreid in de 

gemeenten Castricum en Heiloo in een oplage van ruim 35.000. Ook in andere regionale huis-aan-

huisbladen en kerkbladen hebben stukjes gestaan. 

Er zijn 2.500 folders gedrukt en 150 posters. De folders zijn met de nieuwsbrief van augustus 

meegestuurd naar donateurs en belangstellenden uit het adresbestand van WOL. De rest is ver-

spreid op publieke plaatsen in de regio, evenals de posters (campings, winkels, bibliotheken, etc.). 

Op zondag 7 september werd in Castricum een Sportfair georganiseerd, waar ook goede doelen 

zich konden presenteren. WOL had hier een kraam om reclame te maken voor de schilderijenvei-

ling. 

Zondag 21 september was de dag van de veiling. De beheerder van de Burgerij in Limmen had de 

zaal belangeloos beschikbaar gesteld. Op de veiling zijn zo’n 100 bezoekers afgekomen en zijn 67 

schilderijen verkocht. Na aftrek van kosten heeft de veiling ruim 3.300 euro opgebracht! 

 

 
Kunstenares Els en WOL medewerkers Trudi en Yvon-

ne in de kraam op de Sportfair 

 
Interview bij Radio Castricum 105 met Els Yvonne 
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De veiligmeester veilt een schilderij 

 
De burgemeester kwam ook even kijken. 

5.1.5 MVO speld Rabobank 

Op 16 oktober, tijdens de ledenvergadering in het AFAS stadion, ontving Yvonne Zomerdijk uit 

handen van directievoorzitter Ugur Pekdemir de MVO-speld van Rabobank Noord Kennemerland. 

De speld wordt jaarlijks uitgedeeld aan iemand uit het werkgebied van de bank die zich inzet voor 

een maatschappelijk verantwoorde samenleving. Een eervolle onderscheiding! 

Na afloop van de ledenvergadering kregen de leden allemaal een tasje met een attentie mee. Me-

dewerkers van de bank hadden ook in ieder tasje een nieuwsbrief van WOL gedaan. 

Een paar weken later stond er een uitgebreid artikel in het ledenblad van de Rabobank over de 

inzet van Yvonne voor Burkina Faso. Het blad is naar 2000 leden in de regio gestuurd. 

 

 

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: 2014 was het laatste jaar van het driejarige contract met Impulsis. Ook in 2014 

hebben we weer 33.000 euro ontvangen voor de uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het 

onderwijs op Onderwijscomplex Zoodo. Totaal is over de drie jaar 66.000 euro ontvangen. In 

het voorjaar van 2015 zal een eindrapport gemaakt worden over de resultaten van deze finan-

ciering 

 MRC Holland Foundation: De MRC Holland Foundation was ook in 2014 onze grote sponsor. 

We mochten een bedrag van 100.000 euro ontvangen!  

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

trouwe medefinancieringpartner van WOL. In 2014 hebben we weer een bijdrage van 15.000 

euro ontvangen voor Onderwijscomplex Zoodo. 

 Gemeente Castricum: Van de gemeente Castricum ontvangt WOL jaarlijks een structurele 

subsidie van 1.000 euro ten behoeve van de onderwijsprojecten in Burkina Faso. 
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 Wereldwinkel Castricum: De Wereldwinkel Castricum doneert jaarlijks een deel van de winst 

aan goede doelen in Castricum. Ook WOL ontvangt jaarlijks een donatie. In 2014 hebben we 

1.000 euro mogen ontvangen. 

 Protestantse kerk: Zowel de Protestantse Gemeente van Limmen als die van Castricum on-

dersteunt het werk van WOL. Jaarlijks ontvangen we een grote donatie en is een collecte be-

stemd voor WOL. 

 Corneliuskerk: De Rooms-katholieke Corneliuskerk in Limmen ondersteunt het werk van WOL 

al vanaf het begin. Jaarlijks zijn er een of meer collectes voor WOL. Ook krijgt de pastor regel-

matig giften toegestopt voor Burkina Faso. 

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 en studenten fonds ontvangen minimaal 1 keer 

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

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

de scholieren en studenten. 

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

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

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

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

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

keer per jaar een tussenrapportage gemaakt. 

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

Helaas is het idee van een jongerenreis van leerlingen van het J.P. Tijsse College naar Burkina Faso 

niet doorgegaan. Hiermee zijn helaas ook de activiteiten van het platform een beetje in het slop 

geraakt. Afgesproken is om het platform in de slaapstand te zetten totdat duidelijk is hoe ontwik-

kelingssamenwerking vormgegeven wordt in de Post 2015 doelstellingen en welke rol een gemeen-

te daarbij kan spelen. 

5.4.2 Burkina Faso Platform en Faso Yelle 

Door persoonlijke omstandigheden bij de bestuursleden van het BF Platform zijn er in 2014 nauwe-

lijks activiteiten geweest. We hopen dit in 2015 weer op te pakken. 

5.4.3 Impulsis, My World, One World 

My World, het online platform voor iedereen die zich actief inzet voor ontwikkelingssamenwerking. 

Ook Impulsis maakt daar onderdeel van uit. In februari heeft Yvonne Zomerdijk de training ge-

volgd ‘My Social Venture’ over het ondersteunen van ondernemerschap in ontwikkelingslanden; in 

september de training ‘My Finances’ over het ondersteunen van de partner bij het voeren van een 

transparante boekhouding. Dit jaar hebben we onze deelname aan het My World Event 2014 helaas 

moeten afzeggen door gebrek aan tijd. 

Yvonne Zomerdijk is benaderd voor een interview in het Magazine van My World. Dit is in septem-

ber 2014 verschenen en is als bijlage verstuurd met het Magazine van One World. OneWorld is het 
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Platform voor Duurzame Ontwikkeling en Internationale Samenwerking. WOL staat als partner van 

OneWorld op hun website. In maart 2014 heeft Gerrel Wissink namens WOL deelgenomen aan de 

One World Partnerbijeenkomst. 

 

 

5.4.4 Partin 

Partin is de brancheorganisatie voor kleinschalige particuliere initiatieven, de zogenaamde PI’s. 

WOL is bij Partin aangesloten. Als overkoepelende organisatie behartigt Partin de belangen van het 

particulier initiatief bij overheid en medefinancieringsorganisaties. Ook werkt Partin aan de kwali-

teitsverbetering van het PI en stimuleert zij samenwerking en kennisuitwisselingen tussen particu-

liere initiatieven onderling en tussen particuliere initiatieven en andere actoren actief op het terrein 

van ontwikkelingssamenwerking. 

Partin draait grotendeels op betrokken en deskundige vrijwilligers en leden leveren zo mogelijk een 

bijdrage. Namens WOL houdt Yvonne Zomerdijk de Facebook pagina van Partin bij. Op 29 novem-

ber werd de jaarlijkse Partindag gehouden in Nijkerk. Samen met zo’n 200 vertegenwoordiger van 

particuliere initiatieven waren Dineke Vahl en Yvonne Zomerdijk hierbij aanwezig. 

5.4.5 Overig 

 Stichting Geef Gratis: Stichting Geef Gratis stelt internetconcepten beschikbaar om online 

fondsen te werven. WOL heeft hier een account. 

 Centraal Bureau Fondsenwerving: WOL levert jaarlijks de jaarcijfers en het jaarverslag aan. 

Dit wordt vermeld op de website van het CBF en komt in het jaarverslag “Financiële resultaten 

en trends van goede doelen organisaties in Nederland” van het CBF te staan. 

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

filantropische sector. WOL vult jaarlijks de Goede Doelen Monitor in. 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 
  

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

In 2014 bestond het bestuur uit 6 leden en een aspirant lid: 

 Yvonne Zomerdijk-Vermeer (1955), voorzitter, betrokken bij WOL vanaf 1989. 

 Johanna H. Klein (1938), secretaris, betrokken bij WOL vanaf 2005. 

 Trudi (G.E.M.) Meijer-Koot (1946), penningmeester, betrokken bij WOL vanaf 2007. 

 Dineke (A.) Vahl (1945), bestuurslid, betrokken bij WOL vanaf 2001. 

 Gerrel (G.G.) Wissink (1949), bestuurslid, betrokken bij WOL vanaf 2011. 

 Ton (A.J.M.) Mutsaers (1930), bestuurslid, betrokken bij WOL vanaf 2011. 

 Eric Ido, aspirant bestuurslid, betrokken bij WOL vanaf 2013. 

 

 

6.1 Benoemingen 

Naam Datum in 

functie 

Datum laatste 

herbenoeming 

Huidige func-

tie 

Aftredend / 

herbenoembaar 

Mevr. Y. Zomerdijk-

Vermeer (Yvonne) 

01-09-1992 01-09-2013 Voorzitter 01-09-2016 

Mevr. A. Vahl (Dineke) 01-08-2004 01-08-2013 Bestuurslid 01-08-2016 

Mevr. J.H. Klein (Jo-

hanna) 

03-09-2007 03-09-2013 Secretaris 03-09-2016 

Mevr. G.E.M. Meijer-

Koot (Trudi) 

01-09-2008 01-09-2014 Penningmeester 01-09-2017 

Mevr. G.G. Wissink 

(Gerrel) 

01-02-2012 01-02-2012 Bestuurslid 01-02-2015 Her-

benoembaar 

Dhr. A.J.M. Mutsaers 

(Ton) 

01-02-2012 01-02-2012 Bestuurslid 01-02-2015 Af-

tredend 
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6.2 Bezoldiging 

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Eventuele onkosten kunnen vergoed worden, maar hier wordt 

lang niet altijd gebruik van gemaakt. De inzet en bijdrage die het bestuur levert is enorm: 

 Maandelijkse vergaderingen van 3 uur bij een van de bestuursleden thuis. 

 Opstellen van de agenda en schrijven van notulen van de bestuursvergaderingen. 

 Meerdere keren per week contact met DSF per e-mail, Skype of Facebook. 

 Bestuderen en afstemmen van de projectaanvragen van DSF. 

 Onderhouden van de website en Facebook pagina van WOL. 

 Schrijven van aanvragen, rapportages en financiële verantwoording voor medefinanciering van 

de projecten in Burkina Faso. 

 Vertalen van documenten en brieven van het Nederlands naar het Frans of andersom. 

 Schrijven en verzenden van Nieuwsbrieven. 

 Maken van promotiemateriaal, Power Point Prestaties en filmpjes. 

 Onderhouden van de donateuradministratie. 

 Schrijven van artikelen in regionale nieuwsbladen. 

 Jaarlijkse organisatie van een grote activiteit met de basisscholen in Limmen en de Cornelius-

kerk. 

 Geven van voorlichting en presentaties aan (mogelijke) sponsors, donateurs en andere belang-

stellenden. 

 Deelnemen aan jaarmarkten, manifestaties en ander mogelijkheden om WOL en de projecten 

in Burkina te promoten. 

 Deelnemen aan trainingen en participatie in netwerken in het kader van ontwikkelingssamen-

werking. 

 Onderhouden van contacten met medefinancieringpartners. 

 Samenstellen van het inhoudelijke jaarverslag. 

 Opstellen van de jaarcijfers in overleg met de accountant. 

 En nog veel meer… 

 

De tijdsinvestering varieert van enkele uren per week tot soms wel 20 uur of meer per week. 

WOL heeft geen roerende en onroerende goederen. De bestuursleden maken gebruik van hun ei-

gen computers, telefoons, werkruimtes en vervoermiddelen. 

 

 

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. WOL probeert de 

overheadkosten zo laag mogelijk te houden. Vergaderingen vinden bij bestuursleden thuis plaats. 

Bestuursleden kunnen gemaakte kosten declareren, maar hier wordt nauwelijks gebruik van ge-

maakt. 

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

een accountant, drukwerk, portokosten, papier, printerinkt, foto’s en ander voorlichtingsmateriaal, 

kraamhuur, lidmaatschappen, website, reiskosten naar landelijke bijeenkomsten, etc. 

Voor de uitvoering van de projecten in Burkina stellen we 10% van het projectbudget beschikbaar 

voor overheadkosten van DSF. 
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7.2 Meerjarenoverzicht financiële positie WOL 

 2014 2013 2012 2011 2010 

Fondsenwerving en financiële baten 189.155 164.020 237.381 113.768 253.227 

Besteed aan de doelstelling 160.242 160.755 146.297 174.193 148.640 

Kosten fondswerving, eigen organisatie en 

financiële lasten 

5.224 4.755 5.325 6.832 5.235 

      

Liquide middelen per 31 december 149.441 125.753 129.493 41.734 106.496 

      

Percentage baten fondsenwerving t.o.v. 

bestedingen aan de doelstelling 

85% 98% 62% 153% 59% 

Percentage baten fondswerving t.o.v. 

kosten fondswerving en eigen organisatie 

3% 3% 2% 6% 2% 

 

 

7.3 Financiering projecten en organisatiekosten 2014 

In 2014 heeft WOL 159.344 euro overgemaakt naar Burkina Faso. In Nederland is nog 898 euro 

uitgegeven t.b.v. de projecten in Burkina Faso (hosting website en transport naaimachines) 

In 2014 zijn de bestedingen als volgt verdeeld: 
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7.4 Ontvangsten en budget DSF 

De onderstaande grafiek en tabel geeft een zorgelijk beeld. Het FONAENF, het nationale alfabetise-

ringsfonds van Burkina, werd voor een groot deel gevuld met bijdragen van het Nederlandse Minis-

terie van Ontwikkelingssamenwerking. Nu Burkina geen partnerland meer is, is ook deze financie-

ring gestopt. Vanuit de Nederlandse overheid en donateurs ontvangen ICCO en SKN steeds minder 

subsidie, wat zich vertaalt in krimp of beëindiging van de programma’s in ontwikkelingslanden. 

Door de bezuinigingen komt niet alleen de financiering van DSF komt in gevaar, maar ook dreigt 

verlies van opgebouwde expertise en verlies van ondersteuning door professionele ontwikkelings-

partners. De groei en samenwerking met nieuwe partners houdt geen gelijke tred met de terug-

trekking van de oude partners. 

Als het DSF niet lukt om nieuwe partners te vinden, wordt ze van haar financiering steeds afhanke-

lijker van WOL. En dat is niet wat wij willen…. 

 

 
De bedragen in de tabel zijn in Fr CFA: 1 euro = 655,957 Fr CFA. Het bedrag genoemd onder CEZ 2014 betreft 
de inkomsten uit schoolgelden en overheidssubsidie ten behoeve van Onderwijscomplexe Zoodo. Deze inkom-
sten waren in het verslag van 2012 en 2013 nog niet opgenomen. 

 
Financieringsbron Saldi 1-1-

2014 
Ontvangsten Budget 2014 Bestedingen Saldi 31-12-

2014 

ICCO 41.113.633 20.790.557 61.904.190 34.804.281 27.099.909 

SKN 2.759.005 5.313.600 8.072.605 8.015.853 56.752 

PDEV 0 4.094.439 4.094.439 3.153.581 940.858 

FONAENF 30.390.944 10.697.351 41.088.295 41.047.138 41.157 

WOL 19.542.938 105.162.370 124.705.308 107.805.832 16.899.476 

CEZ (schoolgelden en over-
heidssubsidie) 

18.391.726 19.138.113 37.987.914 27.131.438 10.398.401 

DSF (subsidie en inkomsten 
uit eigen activiteiten) 

20.798.995 17.866.675 38.665.670 20.227.636 18.438.034 

Totaal 132.997.241 183.063.105 316.060.346 242.185.759 73.874.587 

 

WOL streeft naar zo groot mogelijke transparantie van de besteedbare budgetten, zowel in Neder-

land als Burkina. In 2014 hadden we last van veel verwarring over de jaarrekening van DSF over 

het boekjaar 2013. De audit die WOL over 2013 heeft laten uitvoeren, maakte de verwarring alleen 

nog maar groter. Tijdens onze reis in februari 2015 hebben we de boeken gecontroleerd over het 

boekjaar 2014 om duidelijk te krijgen waarom we het niet snapten. Het bleek dat DSF de beginsal-

di bij de inkomsten optelden en ook interne overboekingen naar verschillende rekeningen van DSF 

WOL ICCO SKN FONAENF PDEV DSF Overig CEZ 

2012 94.832.472  63.542.279  22.664.358  80.305.197    5.526.110    

2013 125.062.480 30.486.258  38.511.236  43.334.022    6.862.500    

2014 105.162.370 20.790.557  5.313.600  10.697.351  4.094.439  17.866.675  19.138.113  

 -    
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We zijn blij dat er nu eindelijk duidelijk-

heid is over de boekhouding van DSF. Met 
grote dank aan de vorig jaar aangestelde 
boekhoudster Agnès Zoumah Ouédraogo. 
Zonder haar hadden we deze duidelijk-

heid niet kunnen verwerven! 

als inkomsten erbij telde. Voor het scholieren en stu-

dentenfonds bleek ook nog een klein bedrag in contac-

ten aanwezig te zijn. Ook bleek dat DSF voor de 10% 

ondersteuning door WOL bij de overheadkosten een 

aparte bankrekening had geopend. WOL heeft dit geld 

naar de projectrekening overgemaakt en DSF heeft het 

vervolgens op een aparte rekening gezet. Op deze 

rekening bleek op 31-12-2013 nog 5.075.763 FCFA te 

staan. Dit bedrag was dus niet in het eindsaldo van 

2013 opgenomen. Deze rekening en saldo was ook niet 

in de audit verwerkt! 

DSF heeft dus drie bankrekeningen voor projecten die 

door WOL worden gefinancierd: een algemene projec-

trekening voor het onderwijscomplex en andere projec-

ten, een rekening voor het scholieren en studenten-

fonds en een rekening voor de ondersteuning van DSF. 

In 2015 zal WOL geld, dat voor een van deze fondsen 

bedoeld is, direct overmaken naar de betreffende reke-

ning. We hopen zo verwarring door interne overboekingen te voorkomen. 

In onderstaande tabel zijn de eindsaldi van 2013 aangepast. We hopen dat DSF nu eindelijk in 

staat is om transparante jaaroverzichten te leveren. 

 

In 2014 heeft WOL 159.344 euro overgemaakt naar DSF. Daarnaast heeft DSF via Cordaid nog 

1.000 euro ontvangen. DSF heeft in totaal van of namens WOL 105.162.370 FCFA ontvangen. Op 1 

januari bedroeg het openingsaldo op de verschillende rekeningen voor de projecten van WOL en 

DSF 19.542.938 FCFA. In 2014 had DSF een besteedbaar budget voor de projecten van WOL en 

DSF van 124.705.308 FCFA. Dit is als volgt verdeeld en gebruikt: 

 

 
2014 2013 

Beginsaldo ECOBANK Projectrekening 17.779.523 292.345 

Ontvangsten 95.339.414 113.439.892 

Bestedingen Onderwijscomplex 49.201.760 86.148.766 

Bestedingen College Namssiguia 34.077.500 - 

Bestedingen auto voor DSF 6.559.500 - 

Bestedingen ondersteuning DSF (naar BICIA-B) 8.355.842 9.803.948 

Eindsaldo Projectrekening 14.924.335 17.779.523 

   
Beginsaldo ECOBANK Scholieren en studentenfonds 1.369.615 2.446.655 

Ontvangsten 9.822.956 10.003.345 

Bestedingen 9.217.810 11.080.385 

Eindsaldo Scholieren en studentenfonds 1.974.761 1.369.615 

   
Beginsaldo BICIA-B ondersteuning DSF 5.075.763 - 

Ontvangsten (van ECOBANK Projectrekening) 8.355.842 9.803.948 

Bestedingen 9.440.888 4.728.185 

Eindsaldo ondersteuning DSF 3.990.717 5.075.763 

   
Totaal restsaldo op bankrekeningen DSF / WOL 20.889.813 24.224.901 

Saldo contanten Scholieren en studentenfonds 380 238.800 
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7.5 Jaarcijfers 2014 Stichting WOL 

7.5.1 Accountantsverklaring 

Over de jaarcijfers van 2014 heeft WOL een jaarrapport laten opstellen door Vanhier BV, Bankras-

hof 3, 1183 NP Amstelveen. 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. 

7.5.2 Balans per 31 december 2014 

ACTIEF 31-12-2014 
€ 

31-12-2013 
€ 

VLOTTENDE ACTIVA     

Liquide middelen  149.441  125.753 

  149.441  125.753 

PASSIEF     

Voorzieningenfondsen Burkina Faso     

Onderwijscomplex en DSF 132.731  110.569  

Scholieren en studentenfonds 5.882  3.592  

Schapenproject 725  375  

Overige fondsen 7.854  8.967  

   147.191  123.503 

Overige schulden en overlopende passiva  2.250  2.250 

   149.441  125.753 

7.5.3 Staat van baten en lasten over 2014 

  2014 
€ 

2013 
€ 

Fondsenwerving     

Subsidie en donaties  188.045  163.361 

      

Besteed aan de doelstelling 160.242  160.755  

Kosten eigen organisatie 4.763  4.535  

   165.005  165.290 

   23.040  -1.929 

Financiële baten, resp. lasten (per saldo)  649  439 

Saldo tekort resp. overschot  23.688  -1.490 

 

  

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

 31-12-2014 31-12-2013 

Liquide middelen  € 

Rabobank spaarrekening 82.036 109.037 

ASN Bank 7.371 6.865 

Rabobank 2.517 3.195 

Regiobank 57.457 6.632 

Contanten 60 23 

  149.441 125.753 

Voorzieningenfondsen Burkina Faso 2014 2013 

Onderwijscomplex Zoodo € € 

Stand per 1 januari 110.569 116.812 

Ontvangsten 157.201 135.512 

Bestedingen -135.039 -141.755 

Stand per 31 december 132.731 110.569 

Scholieren en studentenfonds   

Stand per 1 januari 3.592 4.154 

Ontvangsten 17.290 16.895 

Bestedingen -15.000 -17.457 

Stand per 31 december 5.882 3.592 

Schapenproject   

Stand per 1 januari 375 1.882 

Ontvangsten 350 - 

Bestedingen 0 -1.508 

Stand per 31 december 725 375 

Voedselcrisis   

Stand per 1 januari  35 

Ontvangsten  - 

Bestedingen  -35 

Stand per 31 december  0 

Overige fondsen   

Stand per 1 januari 8.967 2.110 

Ontvangsten 13.204 10.954 

Bestedingen -10.203 - 

Kosten eigen organisatie en het saldo van financiële baten en lasten -4.114 -4.097 

Stand per 31 december 7.854 8.967 

    

Overige schulden en overlopende passiva   

Accountantskosten 2.250 2.250 

    

Niet uit de balans blijkende verplichtingen   

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

  2014 
€ 

2013 
€ 

Fondsenwerving     

Donaties en Subsidie     

Impulsis 33.000  33.000  

MRC Holland Foundation 100.000  65.000  

Muttathara 15.000  15.000  

Gemeente Castricum 1.000  1.000  

Wereldwinkel Castricum 1.000  1.000  

Corneliusparochie* 821    

Diaconie Protestantse Gemeente Limmen 1.082    

Stichting Yelkabé 4.400    

Dr. Hofstee Stichting -  7.500  

Marthe van Rijswijck Foundation -  5.336  

Schilderijenveiling 3.610    

Donaties en overige acties 27.132  32.025  

Overige particulieren fondsen 1.000  3.500  

   188.045  163.361 

Deze inkomsten zijn als volgt over de fondsen 
verdeeld: 

    

Onderwijscomplex en DSF  157.201  135.512 

Scholieren en studentenfonds  17.290  16.895 

Schapenproject  350   

Overige fondsen  13.204  10.954 

   188.045  163.361 

Besteed aan de doelstelling     

Overboeking naar DSF  159.344  146.750 

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

Uitgaven NL t.b.v. projecten Burkina Faso  898  4.768 

   160.242  160.755 

Deze bestedingen zijn als volgt over de fond-
sen verdeeld: 

    

Onderwijscomplex en DSF  135.039  141.755 

Scholieren en studentenfonds  15.000  17.457 

Schapenproject  -  1.508 

Voedselcrisis  -  35 

Overige fondsen  10.203  - 

   160.242  160.755 

Kosten eigen organisatie     

Kosten voorlichting en fondsenwerving  1.406  1.583 

Accountantskosten  2.299  2.186 

Overige algemene kosten  1.058  766 

   4.763  4.535 

Financiële baten (per saldo)     

Bankkosten  -461  -220 

Rente  1.110  659 

   649  439 

                                                
* In 2013 niet apart genoemd 



JAARVERSLAG 2014 STICHTING WOL 

 

 

Stichting WOL  Pagina 36 van 40 

8 Geplande en gerealiseerde activiteiten 

Planning 2014 Realisatie 2014 

In Nederland 

 Tweemaal per jaar de uitgave van de 
Nieuwsbrief uit Yatenga om donateurs en 
belangstellenden op de hoogte te brengen 

van de ontwikkelingen in Burkina Faso. 

 Nieuwsbrief uit Yatenga in oplage van 1000 
stuks in augustus 2014 uitgegeven. 

 Nieuwsbrief Scholieren en Studentenfonds in 

oplagen van 250 stuks in juli 2014 uitgeven. 

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

 Tijdens schilderijenveiling beeldmateriaal 
over de projecten gepresenteerd. 

 Gastlessen op basisscholen, bij bedrijven en 
andere belangstellende organisaties 

 Niet gerealiseerd. 

 Project met de basisscholen in Limmen in 

samenwerking met de Corneliuskerk. Kinde-
ren maken kennis met het leven van leef-
tijdgenoten in Burkina Faso. 

 Groepen 6-7-8 van 2 basisscholen (9 groe-

pen) hebben in de Corneliuskerk het levend 
ganzenbordspel over het leven van school-
kinderen in Burkina Faso gespeeld. 

 Informatiestands op manifestaties van an-
deren. 

 Jaarmarkt Limmen 
 Sport- en Cultuurmarkt Castricum 

 Participatie in het Platform Internationale 

Samenwerking Castricum. 

 Twee maal vergadering Platform Internatio-

nale Samenwerking Castricum 

 Participatie in landelijke netwerken op het 

gebied van internationale samenwerking. 

 Twee My World trainingen 

 Deelname partnerdag One World 
 Deelname landelijke Partindag 
 Skypevergaderingen Bestuur Burkina Faso 

Platform. 
 Bijhouden Facebook pagina Partin en Burki-

na Faso Platform 

 Fondsenwervende activiteiten t.b.v. finan-

ciering van projecten in Burkina Faso. 

 Fondsenwerving door meesturen acceptgi-

ro’s bij Nieuwsbrieven 
 Schilderijenveiling 
 Bijdrage aan kerkactiviteiten t.b.v. fond-

senwerving 

 Activiteiten om in Nederland tweedehands 
machines te vinden t.b.v. de beroepsoplei-
dingen op onderwijscomplex Zoodo in Bur-
kina Faso. 

 20 Naaimachines van Gered Gereedschap 
Heiloo verscheept naar Burkina Faso 

 Ondersteuning partner in Burkina Faso.  Ondersteuning bij opzetten transparante 

boekhouding. 
 Uitzoeken van digitaal materiaal en hulp-

middelen voor kwaliteitsverbetering organi-

satie DSF en onderwijscomplex Zoodo 

 Voorbereidingen voor een reis naar Burkina 
Faso met bestuursleden, vrijwilligers en do-
nateurs. 

 Reis voorbereid voor februari 2015. 

 

Planning 2014 Realisatie 2014 

In Burkina Faso 

 Docenten Zoodo worden verder getraind in 
ICT mogelijkheden. Het gebruik van het 
computerlokaal wordt geïntegreerd in het 
onderwijsprogramma. 

 Docenten getraind. 
 Vanaf schooljaar 2014-2015 computervaar-

digheden opgenomen in lesprogramma ly-
ceum. 

 Redactie opgezet voor maken van school-
krant. 

 Vaste internetverbinding naar onderwijs-
complex Zoodo. 

 Vaste verbinding blijkt niet haalbaar te zijn. 
Mobiele internettoegang in gebouw school-

administratie 



JAARVERSLAG 2014 STICHTING WOL 

 

 

Stichting WOL  Pagina 37 van 40 

Planning 2014 Realisatie 2014 

In Burkina Faso 

 Campagne om meer leerlingen en ouders 
bewust te maken van het belang van be-

roepsonderwijs, zodat meer leerlingen pas-
send onderwijs krijgen en jongeren een be-
roep leren. 

 Zeer geslaagde campagne met bijna ver-
dubbeling van het aantal leerlingen op de 

beroepsopleidingen. 

 Verbetering van de kwaliteit van de stages 
en de stageverlenende bedrijven op het ge-
bied van veiligheid van de leerlingen en on-
dernemers / werknemers. 

 Instructeurs getraind in gebruik van per-
soonlijke beschermingsmiddelen en veilig-
heid. 

 Veiligheidsmateriaal aangeschaft voor leer-
lingen op het onderwijscomplex en op de 

stages. 
 Voorlichtingsbijeenkomst veiligheid voor 

stageverlenende bedrijven 

 Opzetten van een microkredietsysteem voor 
gediplomeerde leerlingen. 

 In ontwikkeling 

 Verbeteren van het waterleidingsysteem.  10 nieuwe waterpunten met afvoerbakken 
en afvoerleidingen naar bomen. 

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

 Krachtstroom in de autowerkplaats en loods, 
maar nog niet in gebruik. 

 Verbeteren van het financieel beheer van 

het onderwijscomplex. 

 Een moeizaam proces, maar we komen 

steeds een stapje verder. 

 Opzetten van een leerlingvolgsysteem en 
kwaliteitsmetingsysteem voor het voortge-
zet onderwijs en het beroepsonderwijs. 

 Laptop voor de schooldirecteur en pro-
gramma ‘Schoolmanager’ geïnstalleerd. 

 Training ‘Schoolmanager’ voor schooldirec-

teur en secretaresse. 

 Verbeteren van de rechtspositie en inkom-
stenzekerheid van de leraren, instructeurs 
en onderwijsondersteunend personeel. 

 Drie parttime leraren op contractbasis door 
de overheid aangesteld. 

 Carrièreplan voor 3 leraren in de maak. 
 Salarisbetaling van 2 instructeurs door WOL. 

 Afspraak dat leraren een 10e maand uitbe-
taald krijgen aan het einde van het school-
jaar 2014-2015 plus een bonus bij goede 
resultaten. 

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

 Schijnt er te zijn, maar ons is niet duidelijk 
hoe deze werkt en welke rol ze spelen. 

 Ondersteunen van de ouderraad en leerlin-
genraad. 

 Ouderraad en leerlingenraad functioneel. 
 Financiële bijdrage voor ouderraad en leer-

lingenraad. 

 Organiseren van bijscholingscursussen voor 

(beginnende) leraren. 

 Voor aanvang van het schooljaar 2014-2015 

hebben alle leraren en instructeurs een bij-
scholing gehad. 

 Bouw van een college in het dorp Namssi-
guia. 

 College van 4 klassen gebouwd en voor de 
helft ingericht. Schooljaar 2014-2015 in ge-
bruik genomen 

 Ondersteuning scholieren en opzetten stu-
diefonds 

 50 scholieren en studenten ontvangen een 
onderwijsbeurs. 

 Buffer opgebouwd om studenten extra te 
kunnen ondersteunen. 

 Schapenproject en DSF cup  Niet gerealiseerd. 

 Ondersteunen van DSF  Medefinanciering van een nieuwe terreinwa-

gen. 
 Financiële bijdrage in de overheadkosten. 
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8.1 Toekomstplannen 2015-2016 

8.1.1 Onderwijscomplex Zoodo 

Op onderwijscomplex Zoodo zal verder gewerkt worden aan de verbetering van de kwaliteit van 

het onderwijs met speciale aandacht voor de verdere ontwikkeling van het beroepsonderwijs.  

Veel leerlingen in het beroepsonderwijs hebben onvoldoende algemene en taalvaardigheden. Dit is 

van grote invloed op het succes van hun opleiding en hun mogelijkheden om na de opleiding voor 

zichzelf te beginnen. DSF heeft voorgesteld om in het beroepsonderwijs ook meer algemeen vor-

mende vakken in te voeren, vooral Frans en rekenen. 

Voor de naaiopleiding zal een nieuw gebouw neergezet worden met twee grote lokalen. De grote 

loods komt dan weer beschikbaar voor de techniekopleidingen en zal ingericht worden met machi-

nes en gereedschappen t.b.v. deze opleidingen. 

De samenwerking met het bedrijfsleven wordt verder uitgewerkt. Mogelijkheden worden onder-

zocht voor het opzetten van een microfinancieringssysteem en een gezamenlijke werkplaats voor 

gediplomeerde jongeren. 

Om het personeelsverloop onder de leraren van het voortgezet onderwijs tegen te gaan, wordt 

voor 3 leraren een carrièreplan gemaakt: zij krijgen een tweejarig opleiding aan de Ecole National 

Superieur de Koudougou (ENSK), een opleiding om gekwalificeerde leraren voortgezet onderwijs op 

te leiden. WOL zal deze opleiding financieren. De leraren tekenen met DSF een contract dat zij na 

hun opleiding nog 3 jaar op Zoodo les zullen geven. WOL stelt zich garant om hun salaris geduren-

de die 3 jaar te betalen. 

Er zullen vier laptops gekocht worden voor docenten die al langer in dienst zijn. Blijven zij ook 

schooljaar 2015-2016, dan wordt de laptop aan het einde van dat schooljaar hun eigendom. 

De hoop op een vaste internetverbinding op het complex is vervlogen. We zullen het komend jaar 

experimenteren met mobiele toegangspunten tot internet voor het computerlokaal. 

8.1.2 College Namssiguia 

Bij het college in Namssiguia zullen in 2015 latrines gebouwd worden. In 2014 is de helft van het 

schoolmeubilair gekocht. De andere helft zal in 2015 aangeschaft worden. 

Bij voldoende financiële middelen kunnen we in nog een groot dorp een college bouwen. 

8.1.3 Scholieren en studentenfonds 

We blijven zo’n 50 jongeren per jaar ondersteunen. Wel zullen we de regels voor toelating aan-

scherpen. DSF kiest nu de meest kansarme kinderen uit voor het project. We hebben afgesproken 

dat de kinderen wel aan een bepaald niveau moeten voldoen als ze op het college geplaatst wor-

den. Dit om veelvuldig zittenblijven, voortijdige uitval en daardoor verlies van motivatie bij de 

sponsorouders te voorkomen. 

We blijven jongeren steunen als ze na de middelbare school naar een hogeschool of universiteit 

willen, maar ook hier scherpen we de regels aan. Voor jongeren die naar een hogeschool gaan, 

betalen we jaarlijks het volledige lesgeld à 375.000 FCFA (± € 575). Voor jongeren die naar de 

universiteit gaan betalen we een bijdrage aan het collegegeld van 200.000 FCFA (± € 305). Zij 

ontvangen daarnaast bij aanvang van hun studie een laptop. De extra kosten worden uit het stu-

dentenfonds gefinancierd. De overige kosten, als studieboeken en kosten voor levensonderhoud, 

moeten de jongere en zijn/haar familie zelf betalen. De sponsorouders blijven hun normale bijdra-

ge van € 350 per jaar betalen. 

8.1.4 Ondersteunen van DSF 

In 2015 en 2016 zal WOL 10% van de projectgelden bestemmen voor de ondersteuning van DSF. 

Wel maken we onderscheid tussen kosten voor investering in projecten en bijdragen in de exploita-

tiekosten van het onderwijscomplex. Over exploitatiekosten als salarissen en aanvullingen op be-

grotingstekorten wordt geen 10% betaald. 
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8.1.5 Schapenproject 

We hebben weer wat donaties ontvangen voor dit project. Dit geld zal in 2015 overgemaakt wor-

den ten behoeve van vrouwengroepen die met elkaar verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van 

een dorpsschool. 

8.1.6 Activiteiten in Nederland 

Voor 2015 en 2016 staan de volgende activiteiten op de planning: 

 Reis naar Burkina Faso in februari 2015. 

 Voorbereiden reis naar Burkina Faso in februari 2016. 

 Drukken en verspreiden nieuwsbrieven en ander promotiemateriaal. 

 Contacten onderhouden met donateurs, sponsors en andere belangstellenden. 

 Project met basisscholen en HALE kerken, waaronder het Vastenactieproject in 2016. 

 Participatie in regionale en landelijke netwerken. 

 Onderzoek naar machines t.b.v. de beroepsopleidingen. 

 Fondsenwervende activiteiten. 

8.2 Realisatie 2014 en begroting 2015 

De ambities voor 2014 bleken te hoog. We hebben niet alle plannen kunnen realiseren. Dit is mede 

veroorzaakt door het burgemeesterschap van de coördinator van onze projecten en de verwarring 

over de boekhouding. Wij hopen dat deze problemen nu zijn opgelost en wij de plannen voor 2015 

kunnen realiseren. 

 

Begroting 2013-2014 Stichting WOL Begroot Gerealiseerd Begroot 

2014 2014 2015 

Onderwijscomplex Zoodo 147.000 70.350 120.000 

Salarisgarantie personeel onderwijscomplex   16.500 

Carrièreplan 3 leraren (2 jaar)   13.500 

Scholieren en studentenfonds 20.000 15.000 20.000 

Schapenproject 2.000 0 1.000 

Bijdrage DSF Cup 1.000 0 0 

Bouw en inrichting college Namissiguia 74.000 51.951 15.000 

Overige projecten 10.000 10.203 70.000 

Ondersteuning en capaciteitsversterking DSF 15.000 12.738 15.000 

Totaal begroting / realisatie projecten in Burkina 269.000 160.242 271.000 

Overige kosten in Nederland    

Kosten voorlichting, fondsenwerving en eigen organisa-

tie in NL 

7.000 5.224 7.000 

Reis- en verblijfkosten Burkina Faso 2.500 0 2.500 

 278.500 165.466 280.500 

8.3 Dekkingsplan 

Totaal begroot 2015 
 

280.500 

Beschikbaar 
 

149.441 

Nog te verwerven 
 

131.059 

Donateurs en eigen acties 30.000 
 

Kerkbijdragen 2.000 
 

Subsidies en particuliere fondsen 99.059 
 

Verwachte inkomsten 
 

131.059 
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WOL en DSF danken alle donateurs, 
subsidieverstrekkers, vrijwilligers en 

belangstellenden heel hartelijk voor 
de steun! 


