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1 Voorwoord 

2015 was een bijzonder jaar: het was het jaar dat de millennium ontwikkelingsdoelen van de Vere-

nigde Naties afliepen. In het jaar 2000 spraken bijna alle wereldleiders met elkaar af om zich in te 

spannen om de armoede in de wereld in 2015 te halveren ten opzichte van 1990. Hiervoor hebben 

zij acht doelen opgesteld die in 2015 bereikt zouden moeten worden. 

De afgelopen 15 jaar heeft onze partner DSF, samen met WOL en andere partners als ICCO, Kin-

derpostzegels en het nationale alfabetiseringsfonds, hard gewerkt om een bescheiden bijdrage te 

leveren aan deze mondiale doelen. We kunnen wel zeggen dat we in ons werkgebied, de regio 

Noord van Burkina Faso, succesvol zijn geweest. Ons accent lag op millenniumdoel 2: onderwijs 

voor iedereen. Maar onderwijs heeft een uitstraling op alle andere doelen en dit was ook zichtbaar 

in onze projecten. In 1990 ging in ons werkgebeid nog maar 10% van de kinderen naar school, 

voornamelijk jongens. Voortgezet onderwijs was er nauwelijks. Nu gaan bijna alle kinderen naar 

school en net zo veel meisjes als jongens. Steeds meer kinderen stromen door naar het voortgezet 

en hoger onderwijs. Er wordt een inhaalslag gemaakt voor de oudere kinderen met tweedekans 

onderwijs. Volwassenen, voornamelijk vrouwen, worden gealfabetiseerd en getraind in betere 

landbouw- en veeteeltmethoden en andere inkomsten generende activiteiten. De boeren en boe-

rinnen zijn zich bewust geworden van de waarde van hun producten en laten zich niet meer afzet-

ten door malafide handelaren die voor een habbekrats hun oogst op willen kopen. Door de alfabeti-

sering weten moeders nu waarom gezondheidszorg belangrijk is, voor zichzelf, bij zwangerschap 

en bevalling, en bij de zorg voor hun jonge kinderen. Hierdoor is de kindersterfte en moedersterfte 

sterk gedaald. In alfabetiseringscentra en op scholen wordt voorlichting gegeven over de gevaren 

van meisjesbesnijdenis, gedwongen huwelijken van jonge meisjes en ongewenste (tiener-) zwan-

gerschappen. Rondom alle scholen worden bomen geplant om de ontbossing tegen te gaan en leer-

lingen bewust te maken van de zorg voor het milieu. 

        

We zijn dan ook zeer trots op alles wat bereikt is de afgelopen 15 jaar. Alleen lijkt het nu wel alsof 

onze partner DSF op een dood punt is aanbeland. Na alle investeringen is het nu tijd om de kwali-

teit te verbeteren en te waarborgen, om te zorgen dat er beleid komt die uiteindelijk leidt naar 

zelfstandigheid en onafhankelijkheid van buitenlandse donoren. Maar het lijkt wel of DSF die stap 

niet kan of wil zetten. Tijdens ons bezoek in februari 2015 hebben we een aantal doelen gesteld 

waaraan gewerkt zou worden. Bewijsstukken dat men hiermee bezig was bleven echter uit. WOL 

was daarom heel terughoudend met het doen van nieuwe investeringen. Gereserveerd geld bleef 

ongebruikt op onze bankrekening staan. 

Bij mijn bezoek in maart 2016 bleek dat er maar weinig gerealiseerd was van de afspraken van 

februari 2015. Ik was ook zeer teleurgesteld in de manier waarop DSF ons grote project, onder-

wijscomplex Zoodo, beheerde. Er waren minder leerlingen, klassen waren gesloten en de (jonge) 

docenten worden onrechtmatig behandeld. DSF pretendeerde altijd te werken aan een nieuwe ge-

neratie, met een open mind, die de ontwikkeling in eigen hand zou kunnen nemen. Onze jonge 

docenten behoren tot die generatie, maar het lijkt wel of het management van DSF in de oude 

denkwijze is blijven steken en niet weet hoe ze de jongeren de ruimte moeten geven om het ont-

wikkelingsproces verder vorm te geven. Tijdens mijn bezoek heb ik veel gesproken met het perso-

neel. Alleen al het feit dat ik naar hen wilde luisteren en oog had voor hun ideeën en problemen, 

gaf hen weer nieuwe energie om zich voor het complex in te zetten. Zij beloofden mij hard te zul-

len werken om goede resultaten te behalen met de leerlingen. Niet voor DSF, maar voor mij… 

Voor mij werd het nu duidelijk dat het onderwijscomplex een zelfstandig bestuur moet krijgen met 

jonge mensen. Hier zullen we het komende jaar ook aan werken. Wij hopen dat u ons daarbij blijft 

steunen! 

 

Yvonne Zomerdijk-Vermeer, voorzitter 

April 2016  
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2 WOL in vogelvlucht 

Naam Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen (WOL) 

Correspondentieadres Kapelweg 6A, 1906 EA Limmen 

Telefoon 072 5052680 

E-mail info@stichtingwol.com 

Contactpersoon Yvonne Zomerdijk-Vermeer 

Website www.stichtingwol.com 

Facebook www.facebook.com/StichtingWOL 

Jaar van oprichting 1986 

Stichtingsdatum 06-03-1991 

Rechtsvorm Stichting 

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

Bankgegevens IBAN: NL18 RABO 0336 4265 77 

Doelstelling Bevorderen van de bewustwording op het gebied van ontwikkelingssa-
menwerking door het verstrekken van informatie, het inschakelen van 
organisaties bij acties en projecten en het betrekken van belangstellen-
den bij de activiteiten. 

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

Missie Verbeteren van de levensomstandigheden 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 bestaans-
zekerheid te kunnen realiseren. 

Projecten en programma’s  Bevorderen van algemeen voortgezet onderwijs 
 Bevorderen van lager beroepsonderwijs 
 Bevorderen van werkgelegenheid onder jongeren 
 Scholieren en studentenfonds 
 Voorlichting en fondsenwerving in Nederland 

Partners  Impulsis / Edukans 
 MyWorld / One World 
 Partin 
 Burkina Faso Platform 
 MRC Holland Foundation 
 Gemeente Castricum 

Fondsenwerving 2015 € 143.988 

Budget 2015 € 293.429 
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3 Projecten in Burkina Faso 

In 2015 hebben we bijgedragen aan vier grote projecten: onderwijscomplex Zoodo, de afronding 

van het college in het dorp Namssiguia, het Scholieren en studentenfonds en de ondersteuning van 

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. 

 

Onderwijscomplex Zoodo is een van de mooiste en best ingerichte scholen van de provincie Yaten-

ga. Het complex is gebouwd op een omheind terrein van 23.833 m2 en bestaat uit: 

 een gebouw van twee verdiepingen met 6 klaslokalen voor basisonderwijs, een kantoor voor de 

algemeen directeur en een magazijn; 

 een gebouw van twee verdiepingen met 8 klaslokalen voor het lyceum; 

 een gebouw van twee verdiepingen met een bibliotheek, computerlokaal en twee klaslokalen; 

 een gebouw voor de schooladministratie met kantoren en vergaderruimte; 

 6 toiletblokken met 28 latrines; 

 een schoolkantine met keuken en voorraadkamer; 

 een verpleegpost; 

 twee gebouwen voor de lasopleiding en de opleiding tweewielertechniek, ieder met werkplaats 

en theorielokaal; 

 een garage met magazijn en theorielokaal voor de opleiding autotechniek; 

 een grote loods voor de techniekopleidingen; 

 een atelier en twee grote klaslokalen voor de naaiopleiding; 

 een watertoren met 10 watertappunten verdeeld over het schoolterrein; 

 twee bewakerswoningen; 

 een sportveld. 

 

Schooljaar 2014-2015 waren 661 leerlingen ingeschreven op het onderwijscomplex: 

 156 leerlingen in de zes leerjaren van de basisschool, waarvan 87 meisjes; 

 359 leerlingen in de zeven leerjaren van het lyceum, waarvan 168 meisjes; 

 146 leerlingen verdeeld over de 4 beroepsopleidingen, waarvan 63 meisjes. 
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Schooljaar 2015-2016 zijn 623 leerlingen ingeschreven: 

 178 leerlingen op de basisschool, waarvan 98 meisjes; 

 295 leerlingen op het lyceum, waarvan 130 meisjes; 

 150 leerlingen in het beroepsonderwijs, waarvan 97 meisjes. 

3.1.1 De basisschool 

Het aantal leerlingen op de basisschool blijft gestaag groeien. De wijk om het onderwijscomplex 

groeit hard en er worden steeds meer kinderen geboren. De basisschool heeft ook een goede naam 

met een overgangpercentage van 100% en een slagingspercentage voor het CEP (diploma basis-

school) van 95% aan het einde van schooljaar 2014-2015. Landelijk behaalde 73,5% van de leer-

lingen het CEP. 

 

  

3.1.2 Het lyceum 

Schooljaar 2014-2015 is goed verlopen. De start was vertraagd door de politieke situatie, maar 

leerlingen en docenten hebben hard gewerkt om de achterstand weer in te lopen. WOL heeft het 

lyceum extra gefaciliteerd door tijd voor vergaderingen, leerling-ondersteuning en de organisatie 

van proefexamens te financieren. Over de schoolresultaten zijn we dan ook heel tevreden: Met een 

overgangspercentage van 65% of meer per klas op het lyceum en een slagingspercentage van 

51% voor het BEPC (Brévet d’Etude du Premier Cycle, een diploma na vier jaar voortgezet onder-

wijs) behoorde Zoodo tot de scholen met de beste resultaten van de provincie Yatenga. Van de 

examenkandidaten voor het BAC (VWO diploma) is 36% geslaagd, wat ongeveer het landelijke 

gemiddelde is. 

 

 
Extra lessen wiskunde voor examenkandidaten 

 
De beste leerlingen van iedere klas worden in het 

zonnetje gezet. 
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Ondanks deze goede resultaten is het leerlingenaantal op het lyceum in schooljaar 2015-2016 he-

laas weer teruggelopen. Dit wordt mede veroorzaakt door de landelijke onderwijspolitiek: de over-

heidsscholen voor voortgezet onderwijs zijn sinds vorig jaar verplicht alle leerlingen aan te nemen 

die zich met een basisschooldiploma aanmelden. Er worden ook steeds meer colleges en lycea op 

het platteland gebouwd. Dit heeft grote gevolgen voor het voortgezet onderwijs in de stad, zeker 

voor particuliere scholen zoals Zoodo. Voor schooljaar 2015-2016 heeft DSF moeten besluiten om 

de twee hoogste klassen van het lyceum te sluiten vanwege onvoldoende aanmeldingen. Ook voor 

het personeel heeft dit gevolgen: van twee leraren is het jaarcontract niet verlengd, evenals dat 

van vier leraren op uurbasis. 

 

  

3.1.3 De lasopleiding 

Helaas is met ingang van schooljaar 2015-2016 ook de lasopleiding gesloten. Ook hier hadden zich 

onvoldoende leerlingen aangemeld. De lasinstructeur is ontslagen. De 5 leerlingen die nog in het 

tweede en derde jaar zaten, zijn geplaatst op stageplaatsen en worden door de heer Nignan, alge-

meen directeur, begeleid.  

Voor ons is het onbegrijpelijk dat er niet voldoende leerlingen zijn voor de lasopleiding. Zeker niet 

na alle investeringen die we gedaan hebben om deze opleiding populair te maken en het vele las-

werk dat er in Burkina gedaan wordt. Wij hopen in 2016 zicht te krijgen op dit probleem en de 

opleiding weer te kunnen openen. 

3.1.4 De naaiopleiding 

 
De nieuwe lokalen van de naaiopleiding 
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Met de naaiopleiding gaat het heel 

goed. Met ingang van schooljaar 

2015-2016 volgen 95 meisjes en 

jonge vrouwen deze opleiding, 

verdeeld over drie leerjaren: 43 

eerstejaars, 22 tweedejaars en 30 

derdejaars. De naaiopleiding is al 

een aantal jaren uit hun gebouw 

gegroeid. De eerste- en tweede-

jaars waren tijdelijk ondergebracht 

in de grote loods. In 2015 hebben 

we twee grote klaslokalen annex 

naaiateliers bij kunnen bouwen. 

Ook is een nieuwe instructrice 

aangenomen. Ieder leerjaar heeft 

nu een eigen lokaal en een eigen 

instructrice. 

De nieuwe lokalen werden als eerste gebruikt voor een speciale cursus van 3 maanden voor 9 jon-

ge vrouwen in het kader van een project dat DSF met USAID uitvoert. Doel van dit project is om 

jongeren kennis te laten maken met de voordelen van beroepsopleidingen. Na afloop van deze 

cursus besloten 2 jonge vrouwen zich in te schrijven voor de driejarig naaiopleiding op Zoodo. 

3.1.5 Tweewielertechniek 

 

 

De opleiding voor fiets- en bromfietstechniek telt 25 leerlingen in schooljaar 2015-2016, ongeveer 

hetzelfde als vorig schooljaar, en verdeeld over 3 leerjaren. Dit is wel lastig, want er is maar een 

instructrice die haar aandacht over de leerlingen van verschillend niveau moet verdelen. Twee 

meisjes volgen deze technische opleiding. We ondersteunen deze opleiding met de aankoop van 

oefenmateriaal en onderdelen voor reparatie van fietsen en bromfietsen. 

3.1.6 Autotechniek 

De opleiding autotechniek heeft inmiddels ook een derde jaar. In totaal volgen 30 leerlingen deze 

opleiding, waarvan een meisje. Ook voor deze opleiding is maar een instructeur die zijn aandacht 

over de drie leerjaren moet verdelen.  
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Aan de opleiding autotechniek hebben we bijgedragen met de aankoop van oefenmateriaal en au-

to-onderdelen. 

 

 

 

3.1.7 Cursussen en trainingen 

Naast de reguliere opleidingen worden op Zoodo ook korte cursussen en trainingen georganiseerd 

ten behoeve van programma’s die DSF met andere organisaties uitvoert. 

 

 
Training seksuele en reproductieve gezondheidsrechten 

van jongeren 

 
Training inkomsten generende activiteiten voor vol-

wassenen 

 

3.1.8 Schoolleven 

Schooljaar 2014-2015 is hard gewerkt om de betrokkenheid van de leerlingen en hun ouders bij de 

school te vergroten en zo ook de motivatie van de leerlingen om goede resultaten te behalen. Hier-

onder een greep uit de activiteiten die in dit kader zijn georganiseerd. 
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Zoodo News 

In februari 2015 is het eerste nummer van “Zoodo 

News” uitgekomen. “Zoodo News” is de schoolkrant 

van het onderwijscomplex. Het doel van de krant is 

om de betrokkenheid van de leerlingen bij de school 

te vergroten en om de leerlingen meer dingen prak-

tisch te laten uitvoeren: fotograferen, interviews 

houden, verslagen uitwerken, (opmerkelijk) nieuws 

signaleren, samenwerken en overleggen en compu-

tervaardigheden in praktijk brengen. 

Leerlingen betalen een kleine bijdrage voor de krant. 

WOL sponsort papier en kopieerkosten. 

Het eerste nummer is op het schoolfeest tijdens ons 

bezoek in februari 2015 op professionele wijze aan de 

man gebracht door Adèle, de presentatrice van het 

schoolfeest en tevens redactrice van de schoolkrant. 

Een veelbelovende jongedame. Helaas ontvingen wij 

in februari 2016 het trieste bericht dat Adèle op ge-

welddadige manier om het leven was gebracht.  

 

Excursie 

 

 

Aan het einde van schooljaar 2014-2015 zijn de leerlingen met de beste schoolresultaten plus de 

leerlingen uit het scholieren adoptie project op excursie geweest. Ook dit was in het kader van 

meer ervaringsgericht onderwijs. De excursie ging naar de beschadigde regeringsgebouwen in Ou-

agadougou (opstand oktober 2014), de studio’s van de RTB (Radio en televisie van Burkina), de 

beeldentuin van Laongo en de dierentuin in Ziniaré. Van de schoolreis is uitgebreid verslag gedaan 

in het eerste nummer van schooljaar 2015-2016 van Zoodo News.  

In totaal hebben 70 leerlingen deelgenomen aan de excursie die door WOL gesponsord is. 

 

Schoonmaakdag 

Op het schoolterrein zijn overal vuilnisbakken geplaatst en zijn kruiwagen, schoppen en harken 

gekocht om het terrein netjes te houden. Iedere maand organiseert de leerlingenraad een schoon-

maakdag. Al het afval wordt verzameld in een grote betonnen bak en wordt daar in de brand ge-

stoken. Een vuilnisophaaldienst is er helaas niet in Ouahigouya. 
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De schoonmaakdagen maken onderdeel uit van burgerschapsvorming en zorg voor het milieu, les-

sen die niet in het reguliere programma zitten, maar wel opgenomen zijn in de educatieve activitei-

ten van Zoodo. 

  

 

Defilé 

11 december is het Onafhankelijkheidsdag, de nationale feestdag in Burkina. Dit gaat gepaard met 

een groot defilé waarop allerlei groepen zich presenteren op het Nationale Plein van Ouahigouya. 

Ook leerlingen van onderwijscomplex Zoodo liepen mee in dit defilé. 

 

 

 

Sport en cultuur 

Sport is een belangrijk bindmiddel. Op Zoodo wordt na schooltijd nog flink gevoetbald. Er worden 

wedstrijden georganiseerd tussen de verschillende afdelingen (college – beroepsonderwijs) of tus-

sen leerlingen en personeel. Bovendien neemt Zoodo deel aan regionale schoolvoetbal toernooien. 

WOL heeft voor twee teams voetbaltenues gefinancierd. 

Aan het einde van ieder trimester organiseert de leerlingenraad een sportieve en culturele activiteit 

voor alle leerlingen van het onderwijscomplex. Leerlingen kunnen dan laten zien waar ze goed in 

zijn: sport, dans, muziek, modeshow, sketches, koken, organiseren van spelletjes voor de klein-

tjes, fotograferen en natuurlijk verslag doen in Zoodo News. Een jury van leraren beoordelen de 

activiteiten. Alle leerlingen krijgen zo een kans om ergens in uit te blinken en een prijs te ontvan-

gen. 
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WOL sponsort de leerlingenraad jaarlijks met een klein bedrag om deze sport- en cultuurdagen te 

kunnen organiseren. 

 

 
Trots op het nieuwe sporttenue… 

 
…maar geen voetbalschoenen 

 

 
Ieder trimester wordt afgesloten met een activiteit, 

georganiseerd door de leerlingenraad. 

 
Een jury van leraren beoordeelt de presentaties 

 

Schoolkantine 

Schooljaar 2014-2015 heeft WOL bijgedragen aan de schoolkantine. De schoolkantine is gratis voor 

de leerlingen van de basisschool en de leerlingen uit het adoptieproject. De andere leerlingen beta-

len 75 FrCFA per maaltijd (± €0,12). De maaltijden bestaan afwisselend uit rijst, bonen, spaghetti, 

macaroni of couscous. De maaltijden worden door twee kokkinnen verzorgd. Ook schooljaar 2015-

2016 draagt WOL weer bij aan de schoolmaaltijden. 
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3.1.9 Personeel 

Goed personeelsbeleid is een voorwaarde om goede kwaliteit van onderwijs te kunnen bieden. WOL 

vindt het daarom erg belangrijk dat DSF zich inzet om goed personeelsbeleid op onderwijscomplex 

Zoodo te realiseren en WOL wil DSF daarbij ook ondersteunen. 

Schooljaar 2014-2015 zat het personeelsbeleid flink in de lift. Tijdens ons bezoek in februari 2015 

hebben we verschillende afspraken gemaakt om het personeel te faciliteren om goede resultaten 

met de leerlingen te behalen. 

Het personeel van de basisschool, de beroepsopleidingen en het onderwijs ondersteunend perso-

neel heeft een vast arbeidscontract en wordt het hele jaar betaald. De ‘vaste’ leraren van het lyce-

um hebben echter een contract per schooljaar en worden in de grote vakantie niet doorbetaald. In 

eerste instantie was dit een contract voor 9 maanden, maar WOL heeft zich garant gesteld voor de 

10e maand (juli) omdat er dan nog verschillende afrondende werkzaamheden moeten plaatsvinden. 

Ook hadden we een bonus van 50.000 CFA (± 75 euro) per personeelslid beschikbaar gesteld bij 

goede resultaten. De 10e maand en de bonus zijn uitbetaald.  

Om het verloop van personeel tegen te gaan, hadden we beloofd de vakanties van de leraren van 

het lyceum door te betalen, mits er een goed personeelsbeleidplan kwam en het financiële beheer 

van DSF zodanig zou zijn dat zijzelf de leraren 10 maanden kunnen betalen. Aan leraren die het 

volgende schooljaar terug zijn gekomen, hebben we een 

laptop beschikbaar gesteld. Deze krijgen zij drie jaar in 

bruikleen, mits zij op het onderwijscomplex blijven wer-

ken. Na drie jaar wordt de laptop hun eigendom. De 

laptops zijn gekocht en aan vier leraren beschikbaar 

gesteld. Onderdeel van het personeelsbeleidplan zou 

ook een scholingsplan zijn voor een aantal leraren die 

zich dan voor een aantal jaren aan het complex zouden 

verbinden. 

Ondanks onze veelvuldige verzoeken aan DSF is het 

personeelsbeleidsplan er nooit gekomen. Bij de start 

van schooljaar 2015-2016 hebben we de contracten van 

het personeel opgevraagd. Deze kregen we pas na lang 

aandringen. Toen bleek dat de leraren van het lyceum 

maar een contract van 8 maanden hadden gekregen…. 

Een andere afspraak die we in februari 2015 hebben gemaakt was de aanstelling van een financieel 

directeur voor het hele complex en een technisch directeur voor de beroepsopleidingen. De financi-

eel directeur zou moeten gaan zorgen voor een gezond en transparant financieel beheer, waaron-

der het werven van voldoende inkomsten om het complex uiteindelijk zelfstandig te laten draaien. 

De technisch directeur zou o.a. moeten zorgen voor een betere kwaliteit van de beroepsopleidin-

gen, opzetten van een verdienmodel om ten minste de verbruiksmaterialen te kunnen financieren 

en samenwerking met het lokale bedrijfsleven. Helaas heeft DSF bij de aanstelling van deze twee 

directeuren zich onvoldoende 

ingespannen en zijn deze 

functies tot op heden nog niet 

vervuld. 

We bespeuren veel weerstand 

bij DSF bij de realisatie van 

goed personeelsbeleid voor 

onderwijscomplex Zoodo. Wat 

hier precies achter zit, weten 

we niet, maar deze gang van 

zaken heeft ons vertrouwen in 

DSF ernstig beschadigd en zal 

gevolgen hebben voor onze 

samenwerking in 2016. 

Functie 
2014-2015 2015-2016 

M V M V 

Directie 3 0 2 0 

Surveillant / bibliothecaris 2 0 2 0 

Secretaresse 0 1 0 1 

Bewaker 2 0 2 0 

Kokkinnen 0 2 0 2 

Leraren basisonderwijs 6 0 6 0 

Instructeurs beroepsonderwijs 2 3 1 4 

Leraren VO met jaarcontract 9 1 7 1 

Leraren VO met uurcontract 9 0 4 0 

Totaal 32 7 24 8 
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Leraren van onderwijscomplex Zoodo bijeen in een vergadering. 

3.2 College in Namssiguia 

In 2014 hebben we een college met vier klaslokalen en een kantoortje voor de directeur gebouwd 

in het dorp Namssiguia, ongeveer 35 kilometer van Ouahigouya. Na de bouw heeft WOL het college 

overgedragen aan de overheid van Burkina. Deze is nu verantwoordelijk voor het beheer en de 

aanstelling van personeel. 

Schooljaar 2014 -2015 waren er drie klassen: 2 klassen 6ème (eerste leerjaar ieder bijna 50 leer-

lingen) en een klas 5ème (tweede leerjaar met 55 leerlingen). Tijdens ons bezoek in februari 2015 

is de school op feestelijke wijze officieel geopend. 

 

 
Speech van het dorpshoofd tijdens de officiële opening van het college van Namssiguia. 

 

In 2015 hebben we het laatste klaslokaal ingericht en latrines bij de school gebouwd. Voor school-

jaar 2015-2016 zou er weer een nieuwe eerste klas bijkomen. Maar het huidige dorpshoofd van 

Namssiguia is de gepensioneerde directeur van de provinciale onderwijsdienst. Hij heeft Namssi-

guia en omliggende dorpen weten te overtuigen van het belang van onderwijs, vooral onderwijs 

aan meisjes. Gevolg was dat er voor schooljaar 2015-2016 zo veel aanmeldingen waren voor het 

college, dat besloten is de tweede klassen samen te voegen en twee eerstejaars klassen te openen. 

In beide eerstejaars klassen zitten nu ruim 80 leerlingen, het merendeel meisjes. De schooldirec-

teur maakt zich ernstig zorgen voor schooljaar 2016-2017: er is geen lokaal meer over en op dit 

moment zitten er in Namssiguia en omliggende dorpen ruim 200 leerlingen in de hoogste klas van 

de basisschool die straks allemaal naar het college willen. 
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3.3 Scholieren- en studentenfonds 

Met het scholieren- en studentenfonds (voorheen scholieren adoptie project) ondersteunen we 

jongeren uit arme families om ze de kans te geven voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en/of 

hoger onderwijs te volgen. De opleiding van de jongeren wordt betaald door donateurs / adoptie-

ouders in Nederland. Deze donateurs betalen jaarlijks 350 euro per jongere. Schooljaar 2014-2015 

maakten 49 jongeren deel uit van dit project en schooljaar 2015-2016 zijn het er 47. De terugloop 

van het aantal jongeren in het project komt doordat het voor WOL steeds moeilijker wordt om voor 

iedere jongere een adoptieouder te vinden. Voor 2016-2017 hebben 5 adoptieouders, na jarenlan-

ge steun, besloten hun bijdrage te beëindigen. Dit betekent dat we ons beleid voor dit project moe-

ten aanpassen. 

Schooljaar 2014-2015 hadden we voor het eerst 5 jongeren in de examenklas van het zevenjarige 

lyceum zitten die hun hele schoolcarrière op Zoodo hebben gezeten. Zij zijn geen enkele keer blij-

ven zitten en hebben allen hun BAC (VWO diploma) gehaald. Dit is een bijzondere prestatie voor 

een school in Burkina! Vier jongeren gaan verder studeren op de universiteit en een is er naar de 

onderwijzersopleiding gegaan. Helaas is studeren aan een publieke universiteit een langdurige 

kwestie. Voor onze nieuwe studenten hoorden de colleges in november te beginnen, maar dit werd 

telkens uitgesteld omdat de ouderejaars nog niet klaar waren. Dit kan nog wel tot maart duren. 

Zeer frustrerend voor onze enthousiaste studenten. Dit jaar hebben we een student opgenomen 

die een master studie doet aan een particuliere universiteit. Zijn studie wordt volledig door een 

donateur betaald. De kwaliteit en het studietempo op de particuliere universiteit ligt vele malen 

hoger dan op de publieke universiteiten. 

Jongeren die naar de universiteit gaan ontvangen een studiebeurs en een laptop. 

 

 
Laptops voor de studenten in Koudougou 

 
Nieuwe studenten ontvangen hun studiebeurs 

 

Door het sluiten van de hoogste twee klassen op onderwijscomplex Zoodo zijn vier leerlingen uit 

het scholieren adoptie programma in schooljaar 2015-2016 op een andere school geplaatst. 

Schooljaar 2015-2016 volgen de jongeren het volgende onderwijs: 

 14 jongeren in de eerste t/m zevende klas van het lyceum, waarvan 8 meisjes, 

 9 meisjes in het eerste t/m derde leerjaar van de naaiopleiding, 

 2 jongens in het derde jaar van de lasopleiding, 

 2 jongens in het eerste jaar van de opleiding autotechniek, 

 2 jongens en 2 meisjes op de onderwijzersopleiding, 

 1 meisje op de opleiding tot verpleegkundige, 

 1 jongen en 1 meisje bezig met toelatingsexamen tot een functie op een basisschool van de 

overheid, 

 8 jongeren in het eerste t/m derde jaar van een universitaire studie, waarvan 1 meisje 

 1 jongen volgt een master studie, 

 1 meisje van de naaiopleiding en 3 jongens van de lasopleiding worden begeleid als startende 

ondernemer. 
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4 DSF 

De vereniging Développement Sans Frontière (DSF) is de partner van WOL in Burkina Faso. Zij 

werken in de regio Noord van Burkina Faso aan projecten en programma’s om de armoede te be-

strijden met speciale aandacht voor onderwijs en training. Naast WOL had DSF in 2015 nog twee 

andere belangrijke medefinancieringpartners: de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie ICCO en 

het nationale alfabetiseringsfonds van Burkina Faso (FONAENF). 

De dagelijkse gang van zaken wordt geleid door het coördinatiebureau. Dit bureau bestaat uit een 

staf van coördinator, secretaresse, boekhoudster, projectmanager, chauffeur en bewaker. Deze 

mensen zijn in vaste dienst van DSF.  

In 2015 heeft WOL 10% van het projectgeld beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van DSF 

voor de uitvoering van haar werkzaamheden en de begeleiding van de projecten. Ook ICCO en 

FONAENF hebben hier aan bijgedragen. 

Naast de vaste staf is er ook nog personeel dat in dienst is van de projecten en programma’s, zoals 

het personeel van onderwijscomplex Zoodo, de alfabetiseringsmedewerkers en de landbouwtrai-

ners. 

 

 
Personeel van DSF en Zoodo met familie 

 

Voor 2016 zijn de vooruitzichten voor DSF somber. ICCO stopt met haar financiering en ook het 

FONAENF heeft steeds minder geld beschikbaar. WOL is niet tevreden over de prestaties die DSF 

levert voor het beheer van projecten die door WOL gefinancierd worden. In 2016 zullen wij daarom 

ook onze steun aan DSF herzien. 

Hieronder een aantal programma’s van DSF in 2015. 

4.1 Landbouwtrainingen voor jongeren 

De werkeloosheid onder jongeren op het platteland is een 

groot probleem. In samenwerking met ICCO heeft DSF 

trainingsprogramma’s opgezet voor gealfabetiseerde 

jongeren en jongeren met een schooldiploma. Zij worden 

getraind om in groepen samen te werken aan een betere 

productie van landbouwproducten. 363 jongeren, waar-

van 205 vrouwen, zijn georganiseerd in 13 groepen. Elf 

groepen houden zich bezig met sesamzaadproductie en 

twee produceren uien. De productie verbetert jaarlijks, 

maar, zoals zo vaak in Afrika, als iets goed gaat, gaat 

iedereen hetzelfde doen met als gevolg dat bijvoorbeeld de prijs per kilo sesam is teruggelopen 

van 800 FrCFA (± €1,22) in 2014 naar 350 FrCFA (± €0,53) in 2015.   
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4.2 Seksuele en reproductieve rechten en gezondheid van jongeren 

Onderdeel van het ICCO programma is ook de voorlichting over seksuele en reproductieve rechten 

en gezondheid van jongeren (SRDS). Zowel ouders als jongeren worden voorgelicht over seksuali-

teit en jongeren worden getraind om deze onderwerpen met andere jongeren te bespreken.  

De doelen van dit programma zijn: 

 Voorkomen dat jongeren besmet raken met HIV/AIDS. 

 Tegengaan van gedwongen huwelijken van jonge meisjes. 

 Tegengaan van meisjesbesnijdenis. 

 Voorkomen van ongewenste zwangerschappen bij meisjes in het voortgezet onderwijs. 

Dit programma wordt uitgevoerd op vier scholen voor voortgezet onderwijs in de provincie Yaten-

ga, waar onder ons onderwijscomplex Zoodo. 

Het programma is een succes, vooral op het gebied van het voorkomen van tienerzwangerschap-

pen. Op de vier deelnemende scholen is het aantal ongewenste zwangerschappen teruggelopen 

van 46 gevallen in schooljaar 2011-2012 naar 9 gevallen in schooljaar 2014-2015. Van de 751 

onderzochte jongeren bleek niemand besmet te zijn met HIV. 

 

 
HIV test op Onderwijscomplex Zoodo 

 
Sketch over gedwongen huwelijk 

4.3 Alfabetisering van volwassenen 

In het jaar 2000 is DSF gestart met de alfabetisering van volwassenen op het platteland in de regio 

Noord. Dit eerste cursusjaar maakte onderdeel uit van het project Schapen voor Schoolmateriaal, 

een project om door middel van het beschikbaar stellen van een schaap een kind naar school te 

laten gaan. Dit was een project van WOL en DSF. Onderdeel van dit project was ook het alfabetise-

ren van de ouders om ze bewust te maken van het belang van onderwijs aan kinderen en om ze te 

trainen in het houden van een schaap in een hok. Vanaf 2001 maakte de alfabetisering deel uit van 

de programma’s die DSF met ICCO deed en vanaf 2003 werd dit steeds meer overgedragen aan 

het FONAENF, het nationale alfabetiseringsfonds. Nu is het FONAENF nog de enige geldverstrekker 

van de alfabetisering. 

DSF bouwde een grote expertise op dit terrein op met als hoogtepunt 105 centra met 2.975 cursis-

ten in het jaar 2012. De cursussen worden aangeboden tussen januari en juni op verschillende 

niveaus. Een volledige cyclus duurt 5 jaar.  

Het FONAENF is voor de vulling van haar fonds echter afhankelijk van buitenlandse donoren. De 

laatste jaren is de financiering steeds minder geworden en DSF kon dus steeds minder centra ope-

nen. Voor 2016 waren de voorspellingen nog somberder: DSF zou maar voor 16 centra in de pro-

vincies Yatenga en Loroum financiering krijgen. Hierop heeft WOL besloten om in 2016 nog 10 

centra te financieren. Het is heel jammer dat de opgebouwde expertise en de investering in mense-

lijk kapitaal verloren gaat. Aan alfabetisering op het platteland is grote behoefte omdat nog steeds 

meer dan 50% van de bevolking niet kan lezen en schrijven, vooral vrouwen. 
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De terugloop van het aantal alfabetiserings-

centra van DSF. 

 
Het merendeel van de cursisten zijn vrouwen. 

 

 

5 Reis naar Burkina Faso 

In februari 2015 zijn twee bestuursleden van WOL, Yvonne Zomerdijk en Gerrel Wissink op bezoek 

geweest in Burkina Faso. Zij werden vergezeld door hun echtgenoten.  

 
Wol delegatie tijdens de opening van het college in Namssiguia. 

 

Naast een aantal leuke zaken zoals de opening van het college in Namssiguia en het bijwonen van 

het schoolfeest op onderwijscomplex Zoodo, 

hadden we ook een aantal ernstige zaken te 

bespreken. We maken ons namelijk steeds 

meer zorgen over het functioneren van DSF en 

het beheer van Onderwijscomplex Zoodo. On-

der leiding van Paul, echtgenoot van Gerrel en 

docent organisatiekunde aan de Universiteit 

van Amsterdam, hebben we de knelpunten in 

kaart proberen te brengen en afspraken ge-

maakt ter verbetering. Na twee dagen verga-

deren kwamen we tot de afspraken in de table 

op de volgende pagina. Helaas bleek aan het 

einde van 2015 nog maar weinig van deze 

afspraken te zijn nagekomen / gerealiseerd. 

2012 2013 2014 2015 

Aantal 
centra 

105 76 58 40 
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Afspraken februari 2015 Resultaat december 2015 

DSF maakt een plan om de kwaliteit van de lasoplei-

ding te verbeteren, waaronder een betere opbouw in 

moeilijkheidsgraad van de lessen, de beroepshouding 

van de lasinstructeur, zuinig gebruik van verbruiks-

materialen en het maken van producten voor ver-

koop. 

Er is een poging tot het maken van een groter plan 

gemaakt voor de verbetering van de technische op-

leidingen en het opzetten van een werkplaats in de 

stad, maar dit is door WOL afgeketst omdat DSF de 

kasstromen (die zouden moeten leiden naar zelfvoor-

ziening) niet duidelijk kon maken. 

Resultaat: de lasopleiding is opgeheven en de lasin-

structeur is ontslagen. 

DSF stelt een technisch directeur aan voor een betere 

organisatie van de beroepsopleidingen en een financi-

eel directeur voor het beheer van het complex. WOL 

stelt zich voor drie jaar garant voor het salaris van 

deze directeuren. 

DSF startte pas in augustus 2015 met de werving. Tot 

op heden is er noch een technisch directeur noch een 

financieel directeur aangesteld. 

Onderzoek door DSF naar de oorzaken van de terug-

loop van het aantal leerlingen en het opstellen van 

een promotieplan voor het complex. 

Onduidelijke informatie van DSF over mogelijke oor-

zaken. Geen promotieplan ontvangen. WOL heeft wel 

wat geld overgemaakt voor de werving van leerlingen 

voor schooljaar 2015-2016. Resultaat: weer 38 leer-

lingen minder t.o.v. vorig jaar, sluiting van de lasop-

leiding en de twee hoogste klassen van het lyceum. 

DSF maakt een plan met begroting voor de uitbrei-

ding van de naaischool. WOL zal de bouw van twee 

grote naailokalen financieren. 

Plan met begroting ontvangen en naaischool ge-

bouwd. 

Resultaat: 95 leerlingen op de naaischool, verdeeld 

over 3 leerjaren en voor elk leerjaar een eigen klaslo-

kaal met instructrice. 

Om het verloop onder leraren op het lyceum tegen te 

gaan maakt DSF met de rector een personeelsbe-

leidsplan waaronder een scholingsplan voor 3 leraren 

waarvoor WOL de opleiding zal betalen, mits zij na 

hun studie nog 3 jaar op het complex blijven werken. 

Aan vier leraren die al langer in dienst zijn, wordt een 

laptop beschikbaar gesteld. Als ze na drie jaar nog in 

dienst zijn van het onderwijscomplex, wordt de laptop 

hun eigendom. 

Tot op heden geen personeelsbeleidsplan ontvangen, 

noch een scholingsplan voor 3 leraren. 

Vier leraren hebben in oktober 2015 een laptop ont-

vangen en een contract getekend waarin o.a. staat 

dat de laptop teruggegeven moet worden als zij bin-

nen drie jaar vertrekken. 

DSF vraagt een offerte aan bij OLVIDO, een gespecia-

liseerd media-instituut, voor het onderhoud van de 

computers in het computerlokaal en op de schoolad-

ministratie. 

WOL heeft de offerte ontvangen, maar afgekeurd 

omdat hier ook het onderhoud van de computers op 

het kantoor van DSF bij stonden. (Voor de kosten van 

het kantoor betaalt WOL 10% van het projectgeld, 

dus onderhoud van de computers op het kantoor 

moet hiervan betaald worden). Een nieuwe offerte of 

een contract hebben we in 2015 niet ontvangen. Wel 

bleek bij mijn bezoek begin 2016 dat er een contract 

was en dat de computers van het complex in oktober 

allemaal zijn nagekeken. Het contract was alleen op 

basis van hetzelfde bedrag wat WOL eerder had afge-

keurd…. 

Het complex heeft nog steeds geen vaste internetver-

binding. WOL stelt geld voor modems en mobiele 

toegang beschikbaar. Evaluatie van het internetge-

bruik aan het einde van het schooljaar. 

WOL heeft geld overgemaakt, maar in maart 2016 

bleek niemand van het personeel toegang tot internet 

op het complex te hebben. 

Het maken van een financieel jaarverslag over de 

hele organisatie DSF is voor hen moeilijk. Zonder 

goed financieel jaarverslag is er ook geen goede be-

groting voor het volgende jaar op te stellen. Goed 

financieel beleid is dan niet mogelijk. Afgesproken dat 

WOL DSF hierbij ondersteunt en dat DSF dan met een 

realistisch activiteitenplan en dekkingsplan komt voor 

het volgende jaar. 

Yvonne heeft samen met Agnès, de boekhoudster van 

DSF, een structuur opgesteld voor het maken van een 

transparant jaarverslag. Dit is aardig gelukt. Het 

maken van een realistisch activiteitenplan met bijbe-

horende begroting is niet gelukt, noch voor DSF voor 

kalenderjaar 2016, noch voor schooljaar 2015-2016 

voor het onderwijscomplex. 
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De passiviteit van DSF ten aanzien van het onderwijscomplex baart ons ernstige zorgen. In augus-

tus 2015 hebben we zelf, op basis van de wensen van DSF en het onderwijscomplex, een activitei-

tenplan opgesteld. Hierin hebben we aangegeven wat wij kunnen financieren, mits DSF bewijsstuk-

ken van de gewenste resultaten kan leveren. Tot op heden is hier nog maar heel weinig van te-

recht gekomen. Onze samenwerking met DSF rond het onderwijscomplex zullen we in 2016 dras-

tisch herzien. 

 

6 Activiteiten van WOL 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. 

6.1 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. 

 

In maart stonden we met een stand op de manifestatie “Limmen artistiek en creatief”. Van de vei-

ling van vorig jaar waren nog een aan-

tal schilderijen over die we daar aan de 

man hebben proberen te brengen. Het 

leverde maar een klein bedrag op, 

maar wel leuke publiciteit door de 

schenking van een van de schilderijen 

aan de wethouder van de gemeente 

Castricum. 

 

In mei 2015 hebben we 1.000 nieuws-

brieven laten drukken. 550 nieuwsbrie-

ven zijn verzonden naar geadresseer-

den uit het adresbestand van WOL, de 

overige nieuwsbrieven zijn uitgedeeld 

bij verschillende activiteiten van WOL. 

De nieuwsbrief van mei had een spe-

ciale bijlage met alle portretfoto’s van 

de jongeren uit het scholieren en stu-

dentenfonds. Bij iedere foto stond een 

korte tekst met uitspraken van de jon-

geren over hun deelname aan het pro-

ject. 

De medefinancieringpartners en de 

grote donateurs (≥ €1.000) hebben in 

juni het jaarverslag 2014 toegestuurd 

gekregen. Het jaarverslag is voor 

iedereen te downloaden van de website 

van WOL. Zie 

http://www.stichtingwol.com/joomla/in

dex.php/nl/informatie/jaarverslagen . 

De website is helaas niet meer zo actu-

eel. Het ontbreekt WOL aan mens-

kracht om dit goed bij te houden. 

http://www.stichtingwol.com/joomla/index.php/nl/informatie/jaarverslagen
http://www.stichtingwol.com/joomla/index.php/nl/informatie/jaarverslagen
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Actueel nieuws over de voortgang van de projecten en het (school)leven in Burkina Faso wordt 

geplaatst op de Facebook pagina van WOL. Zie https://www.facebook.com/StichtingWOL/ . 

Verder stuurt WOL een aantal keren per jaar 

een artikel in naar de regionale nieuwsbla-

den. Deze artikelen gaan over de voortgang 

van een lopend project in Burkina of over 

onze activiteiten in Nederland. 

In december 2015 is naar iedereen uit het 

adresbestand een nieuwjaarskaart verstuurd 

om de geadresseerden te bedanken voor 

hun steun en belangstelling van het afgelo-

pen jaar. 

 

In 2015 hebben we een nieuw logo gemaakt 

en een nieuw spandoek en een roll-up ban-

ner laten maken. Het spandoek wordt ge-

bruikt bij de buitenactiviteiten en de banner wordt neergezet bij binnenactiviteiten waarbij WOL 

aanwezig is.  

In Akersloot hebben we dit jaar wat extra publiciteit aan onze projecten gegeven. We hebben op de 

jaarmarkt gestaan met een spullenkraam en voorlichting gegeven over onze projecten. Vooraf-

gaand aan de jaarmarkt hebben we 1.000 flyers laten drukken met het verzoek spullen aan te le-

veren en informatie over ons werk in BF. De flyers zijn uitgedeeld bij verschillende winkels in Aker-

sloot. En er is een oproep gedaan in de regionale huis-aan-huisbladen. 

 

 
Jaarmarkt Limmen 

 
Jaarmarkt Akersloot 

 

In december 2015 nam WOL deel aan de Kerstmarkt in de Tuin van Kapitein 

Rommel in Castricum. Deze werd alleen voortijdig afgebroken vanwege het slech-

te weer. 

In oktober 2015 heeft WOL het CBF certificaat verkregen voor kleine goede doe-

len. Dit betekent dat WOL voldoet aan de criteria van het Centraal Bureau Fond-

senwerving voor werving en besteding van fondsen voor kleine goede doelen. 

Hierop hebben we 5.000 flyers laten drukken om onze projecten in Burkina te promoten. Op de 

flyers is zowel het CBF logo afgedrukt als het logo van Edukans partnership.  

6.2 Kerkprojecten 

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. Daarnaast ontvangt WOL jaarlijks een donatie namens de kinderen van de Pax Christischool. 

https://www.facebook.com/StichtingWOL/
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In januari 2015 stond het project in het teken van maskers. Maskers spelen een belangrijke rol in 

Burkina Faso en jaarlijks worden er grote maskerfeesten gehouden. We kozen voor de maskers 

omdat we ook in Limmen wat te vieren hebben: WOL zet zich al 30 jaar actief in voor ontwikke-

lingssamenwerking, waarvan de laatste 20 jaar voor het onderwijs in Burkina Faso. Ook lopen in 

2015 de millenniumdoelen af en vieren we wat we in die afgelopen jaren voor het onderwijs in 

Burkina hebben kunnen betekenen. 

Op donderdag 22 januari 2015 kwamen bijna 300 kinderen uit de groepen 6-7-8 van de Limmer 

basisscholen naar de Corneliuskerk om een masker te maken. Zij werden begeleid zo’n 50 studen-

ten van de opleiding Pedagogisch Werk van het Horizon College uit Alkmaar. Voorafgaand aan het 

programma met de kinderen hadden de studenten een presentatie gehad over het werk van WOL 

in Burkina Faso. 

 

Na afloop kregen de kinderen allemaal een folder mee met informatie over de maskers en het werk 

van WOL. De maskers zijn opgehangen in de Corneliuskerk en bleven daar hangen tot eind mei, 

waarna de kinderen ze mochten komen ophalen. 

In de nacht van 16 op 17 mei vond een nachtelijke fietstocht rond het IJsselmeer plaats als afslui-

ting van onze inzet voor de millenniumdoelen. De fietsers vertrokken na de dienst van 19.00 uur 

om voor de dienst van 10.00 uur weer terug te zijn. Verschillende fietsers die in 2010 de monster-

tocht van Limmen naar Ouahigouya gefietst hebben, en daarmee toen ruim 200.000 euro hebben 

opgehaald voor het onderwijs in Burkina Faso, reden nu weer mee. 
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De Willibrorduskerk in Heiloo steunde WOL dit 

jaar met de opbrengst van het communiepro-

ject. De communicantjes hebben actie gevoerd 

voor schoolmaaltijden voor hun leeftijdge-

nootjes op onderwijscomplex Zoodo. 

 

Ook vanuit de protestantse kerken van Limmen 

en Castricum wordt WOL ondersteund met 

structurele giften en de opbrengsten van spe-

ciale voor WOL bestemde collectes. 

 

6.3 Partners in Nederland 

Voor de werving van haar fondsen is WOL afhankelijk van haar donateurs en medefinanciering-

partners. Daarnaast participeert WOL in een aantal netwerken om de eigen deskundigheid te ver-

groten en/of om samen sterker te staan bij de inzet voor mensen in ontwikkelingslanden. 

 

In 2015 werkte WOL samen met de volgende partners: 

 Impulsis / Edukans: Van het begin af aan is WOL partner van Impulsis, het loket van ICCO, 

Kerk in Actie en Edukans om particuliere initiatieven te ondersteunen. In voorafgaande jaren 

heeft WOL veel steun van Impulsis ontvangen, zowel financieel als op het gebied van deskun-

digheidbevordering. In september 2015 hebben twee bestuursleden van WOL deelgenomen 

aan een bijeenkomst over crowdfunding. Eind 2015 is Impulsis opgeheven. WOL was echter 

zeer verheugd dat we mochten toetreden tot het partnerschap van Edukans. Edukans zal de 

beste onderwijsprojecten van Impulsis verder ondersteunen. 

 MRC Holland Foundation: De MRC Holland Foundation was ook in 2015 onze grote sponsor. 

We mochten weer een bedrag van 100.000 euro ontvangen!  

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

subsidie van 1.000 euro ten behoeve van de onderwijsprojecten in Burkina Faso. 

 Burkina Faso Platform: Dit platform is een samenwerkingsverband van particuliere initiatie-

ven met ontwikkelingsprojecten in Burkina. Ook Faso Yelle, de vereniging van Burkinabè in Ne-

derland, participeert in dit platform. De aangesloten PI’s houden elkaar op de hoogte middels 

digitale Nieuwsbrieven en de Facebook pagina. Yvonne Zomerdijk van WOL is een van de be-

stuursleden van het Burkina Faso Platform. 19 oktober 2015 organiseerde het Afrika Studie-

centrum in Leiden in samenwerking met het BF Platform een Landendag Burkina Faso. Naast 

de politieke situatie en de a.s. verkiezingen in Burkina, was er een presentatie over de macht 

rondom de goudwinning.  
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 Wereldwinkels in Castricum, Limmen en Egmond: In 2015 kregen we een donatie van 

drie wereldwinkels in de regio. Van de Wereldwinkel Castricum krijgen we jaarlijks een donatie 

van €1.000. Ook de Wereldwinkel Limmen verblijdde ons met een donatie van €2.500 en die 

van Egmond met een donatie van €500. 

 OneWorld Partnerschap: Dit partnerschap is voor grote en kleine bedrijven, organisaties en 

stichtingen die zich inzetten voor een duurzame en eerlijke wereld. WOL is een aantal jaren lid 

geweest, maar we deden hier weinig mee. In 2016 zullen de tarieven voor lidmaatschap weer 

verhoogd worden en WOL heeft daarom besloten dit partnerschap op te zeggen. 

 Partin is de brancheorganisatie voor kleinschalige particuliere initiatieven, de zogenaamde 

PI’s. 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 kennisuitwisselingen tussen particuliere initiatie-

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

ontwikkelingssamenwerking. 

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

fondsen te werven. WOL heeft hier een account. 

 Centraal Bureau Fondsenwerving: Sinds oktober 2015 beschikt WOL over het CBF certifi-

caat voor kleine goede doelen. De organisatie- en financiële gegevens van WOL staan op de 

website van het CBF: http://www.cbf.nl/Instelling/5927/Werkgroep-

Ontwikkelingssamenwerking-Limmen-St . 

 Kennisbank Filantropie / Geefwijzer: werkt aan een transparante en efficiënte filantropi-

sche 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 vergelijken. 

WOL scoort al jaren hoog op de drie categorieën: transparantie, organisatie en activiteiten. 

Meer informatie: http://www.geefwijzer.nl/details/445/wol-voor-onderwijs-in-burkina-

faso.aspx en http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/werkgroep-ontwikkelingssamenwerking-

limmen . 

 Wilde Ganzen: Wilde Ganzen ondersteunt particuliere initiatieven met subsidie en kennisde-

ling. Door de samenwerking met andere grote medefinancieringpartners heeft WOL in 2015 

geen gebruik gemaakt van subsidie van Wilde Ganzen, maar we hebben wel deelgenomen aan 

een bijeenkomsten over de duurzaamheid van ontwikkelingsprojecten. Dit werd gepresenteerd 

door Sara Kinsbergen, onderzoekster van het CIDIN, met als titel ‘Klein project, Groot verschil’. 

 

 

7 Bestuur 

Het bestuur vergadert ongeveer tien keer per jaar. Tijdens de vergaderingen worden besluiten 

genomen over de aanvragen voor de financiering van projecten in Burkina en de uit te voeren acti-

viteiten in Nederland op het gebied van interne organisatie, participatie in netwerken, publiciteit, 

fondsenwerving, voorlichting en educatie. De actuele financiële stand van zaken wordt door de 

voorzitter en penningmeester toegelicht en facturen en bankafschriften worden, na goedkeuring, 

tijdens de vergadering getekend. De lopende projecten in Burkina worden besproken aan de hand 

van rapportages en tussentijdse berichten. Door deze maandelijkse monitoring kunnen eventuele 

wijzigingen of problemen bij de uitvoering van de projecten in Burkina worden bijgestuurd. 

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Geen van allen vervult een (neven)functie die risico kan geven 

op belangenverstrengeling. WOL probeert de eigen organisatiekosten zo laag mogelijk te houden, 

zodat zo veel mogelijk fondsen besteed kunnen worden aan de projecten in Burkina Faso. 

De tijdsinvestering van de bestuursleden varieert van enkele uren tot soms wel 20 uur of meer per 

week. WOL heeft geen roerende en onroerende goederen. De bestuursleden maken gebruik van 

hun eigen computers, telefoons, werkruimtes en vervoermiddelen. Onkosten die bestuursleden 

maken kunnen vergoed worden, maar hier wordt lang niet altijd gebruik van gemaakt. De be-

stuursleden kiezen er meestal voor om (een groot deel van) de in Nederland gemaakte reiskosten, 

tijdinvestering en overige kosten als gift te schenken aan Stichting WOL. Kosten van bestuursleden 

voor vliegtickets en visa, in het kader van een werkbezoek aan Burkina, worden wel gedeclareerd. 

http://www.cbf.nl/Instelling/5927/Werkgroep-Ontwikkelingssamenwerking-Limmen-St
http://www.cbf.nl/Instelling/5927/Werkgroep-Ontwikkelingssamenwerking-Limmen-St
http://www.geefwijzer.nl/details/445/wol-voor-onderwijs-in-burkina-faso.aspx
http://www.geefwijzer.nl/details/445/wol-voor-onderwijs-in-burkina-faso.aspx
http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/werkgroep-ontwikkelingssamenwerking-limmen
http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/werkgroep-ontwikkelingssamenwerking-limmen
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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 jaarver-

slag. 

 Opstellen van de jaarcijfers in overleg met de 

accountant. 

 Jaarlijks werkbezoek in Burkina Faso. 

 En nog veel meer… 

7.1 Benoemingen 

In februari 2015 liep de benoemingsperiode van 

de heer Ton Mutsaers af en hij heeft aangege-

ven, gezien zijn leeftijd, niet voor een nieuwe 

periode herbenoemd te willen worden. De heer 

Eric Ido is, na een proefperiode van een jaar, in 

mei 2015 tot het bestuur toegetreden. Eind 2015 

bestond het bestuur uit 6 leden. 

 

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 01-02-2015 Bestuurslid 01-02-2018 

Dhr. E. Ido (Eric) 01-05-2015 01-05-2015 Bestuurslid 01-05-2018 

 

  

Uit onze statuten: 

“Het bestuur van de stichting bestaat uit mini-

maal drie en maximaal zeven leden. Het aantal 

leden wordt door het bestuur met algemene 

stemmen vastgesteld. De leden van het bestuur 

worden benoemd door het bestuur zelf voor een 

periode van drie jaar. Overeenkomstig een door 

het bestuur op te stellen rooster zal één van de 

in functie zijnde bestuursleden aftreden na drie 

jaar. Het afgetreden bestuurslid is terstond 

herbenoembaar. 

De leden van het bestuur genieten geen belo-

ning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel 

recht op vergoeding van de door hen in de uit-

oefening van hun functie gemaakte kosten.” 
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8 Financiële verantwoording 

Dank zij de grote donatie van de MRC Holland Foundation beschikten we in 2015 over een ruim 

budget. We zijn echter heel terughoudend geweest met de overboeking van geld naar DSF. Een 

nieuw project om de werkgelegenheid van jongeren van de beroepsopleidingen te bevorderen, 

hebben we afgeblazen omdat DSF het effect hiervan onvoldoende kon onderbouwen. Ook het niet 

nakomen van de gemaakte afspraken tijdens ons werkbezoek in februari 2015 gaf onvoldoende 

vertrouwen om tot financiering over te gaan. Hierdoor hebben we aan het einde van 2015 nog veel 

geld op de bank staan. 

 

In 2015 heeft WOL €109.974 uitgegeven 

aan projecten en kosten in Nederland en 

Burkina Faso: 

Totaal overboekingen naar 

Burkina Faso 

98.507 

Uitgaven in Nederland ten 

behoeve van de projecten 

in Burkina Faso 

3.100 

Educatie in Nederland 667 

Fondsenwerving, publiciteit 

en algemene organisatie-

kosten in Nederland 

6.017 

Reis- en verblijfkosten van 

twee bestuursleden naar 

Burkina Faso 

1.683 

 

Deze bestedingen zijn als volgt verdeeld: 

 

 

8.1 Financiering DSF 

WOL is al jaren de grootste financieringspartner van DSF, zelfs nu we dit jaar terughoudend zijn 

geweest met onze overboekingen. De financiering van SKN (Stichting Kinderpostzegels Nederland) 

is in 2015 gestopt. Voor ICCO was 2015 het laatste financieringsjaar. Het PDEV (Amerikaans subsi-

dieprogramma van USAID) is ook niet doorgezet. Ten opzichte van 2012 zijn de inkomsten van 

DSF in 2015 gehalveerd, wat grote 

gevolgen heeft voor de program-

ma’s en projecten en de expertise- 

en capaciteitsopbouw van DSF en 

haar medewerkers. 

In januari 2016 is de boekhoudster 

van DSF vanwege familieomstan-

digheden plotseling vertrokken. 

Hierdoor waren er weer problemen 

met het opstellen van de jaarreke-

ning 2015. Volgens de boekhouding 

lijkt het er op dat DSF zelf een flink 

bedrag aan inkomsten heeft ge-

worven. Maar mogelijk wordt de 

groei op de rekening van DSF voor 

een groot deel veroorzaakt door 

interne overboekingen en heeft 

DSF minder externe inkomsten 

ontvangen. De coördinator was niet 

in staat om de herkomst van be-

paalde bedragen te verklaren. 

26% 
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Balans DSF op 31 december (alle DSF rekeningen) Saldo per  
31-12-2015 

Saldo per 
31-12-2014 

Bankrekeningen 18.598.876 73.689.531 

Contanten 128.492 185.056 

Nog te betalen -700.000 -74.197* 

Nog te vorderen 1.325.000  

 19.352.368 73.800.390 

De bedragen in de tabel zijn in Fr CFA: 1 euro = 655,957 Fr CFA. 

 

 

 

In 2015 heeft WOL 98.507 euro overgemaakt naar DSF. Afhankelijk van het doel van het geld is 

80.817 euro naar een van de drie bankrekeningen overgemaakt die DSF beheert voor onze projec-

ten. Daarnaast is 17.690 euro overgemaakt naar de bankrekening van onderwijscomplex Zoodo als 

bijdrage in de exploitatiekosten van het complex.  

In totaal heeft DSF van WOL 64.571.455 FrCFA ontvangen. Dit is als volgt besteed: 

 

                                                
* Was niet in balans 2014 opgenomen 

2012 2013 2014 2015 

WOL 94.832.472  125.062.480  105.162.370  64.571.455  

ICCO 63.542.279  30.486.258  20.790.557  11.151.269  

SKN 22.664.358  38.511.236  5.313.600    

FONAENF 80.305.197  43.334.022  10.697.351  25.861.122  

PDEV     4.094.439    

DSF overige inkomsten 5.526.110  6.862.500  17.866.675  14.248.000 

CEZ (Schoolgeld en subsidie)     19.138.113  21.922.754 

 -    

 20.000.000  
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  2015 2014 

Beginsaldo ECOBANK Projectrekening 14.924.335 17.779.523 

Ontvangsten 36.509.254 95.339.414 

Vordering vorig jaar 1.385.000   

Bestedingen Onderwijscomplex bouw naaischool 26.425.000 
 

Bestedingen Onderwijscomplex overig 16.231.590 49.201.760 

Bestedingen College Namssiguia 8.627.500 34.077.500 

Bestedingen auto voor DSF - 6.559.500 

Bestedingen ondersteuning DSF (naar BICIA-B) - 8.355.842 

Nog te betalen of te vorderen -1.325.000 1.385.000† 

Eindsaldo Projectrekening 209.499 14.924.335 

      

Beginsaldo ECOBANK Scholieren en studentenfonds 1.974.761 1.369.615 

Ontvangsten 12.469.742 9.822.956 

Bestedingen 13.590.140 9.217.810 

Eindsaldo Scholieren en studentenfonds 854.363 1.974.761 

      

Beginsaldo BICIA-B ondersteuning DSF 3.990.717 5.075.763 

Ontvangsten (in 2014 van ECOBANK Projectrekening) 3.598.580 8.355.842 

Bestedingen 7.193.463 9.440.888 

Eindsaldo ondersteuning DSF 395.834 3.990.717 

      

Totaal restsaldo op bankrekeningen DSF / WOL 1.459.696 20.889.813 

Saldo contanten Scholieren en studentenfonds 10.880 380 

Contant betaald scholieren en studentenfonds 390.000   

Overgemaakt naar exploitatierekening onderwijscomplex 11.603.879 
 

Totaal ontvangen door DSF van WOL 64.571.455 105.162.370 

 

8.2 Jaarcijfers 2015 Stichting WOL 

Als CBF certificaat houder voor kleine goede doelen is Stichting WOL gehouden om de jaarrekening 

op te stellen conform Richtlijn 650 voor “Fondsenwervende instellingen”, van de Raad van de Jaar-

verslaggeving. 

WOL heeft geen eigen vermogen. Het saldo van baten en lasten wordt aan fondsen toegevoegd, in 

overeenstemming met de doelstelling waartoe Stichting WOL in het leven is geroepen. De be-

stemmingsfondsen zijn gevormd voor ontvangen gelden waaraan door derden een specifieke be-

stemming is gegeven. Deze gelden dienen derhalve uitsluitend te worden besteed aan het aange-

geven doel. 

8.2.1 Accountantsverklaring 

De jaarrekening is gecontroleerd door accountantsbureau Vanhier B.V., Bankrashof 3, 1183 NP 

Amstelveen. Het accountantsrapport met de jaarrekening en de accountantsverklaring is als aparte 

bijlage te downloaden van onze website: 

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

Hierna de jaarcijfers uit het rapport. 

                                                
† Stond niet in overzicht van 2014 

http://www.stichtingwol.com/joomla/index.php/nl/informatie/jaarverslagen
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8.2.2 Balans per 31 december 2015 

ACTIEF 31-12-2015 
€ 

31-12-2014 
€ 

VLOTTENDE ACTIVA     

Liquide middelen  193.455  149.441 

  193.455  149.441 

PASSIEF     

Voorzieningenfondsen Burkina Faso     

Onderwijscomplex en DSF 155.377  132.731  

Scholieren en studentenfonds 5.993  5.882  

Schapenproject 1.025  725  

Overige fondsen 18.810  7.854  

   181.205  147.191 

Overige schulden en overlopende passiva  12.250  2.250 

   193.455  149.441 

8.2.3 Staat van baten en lasten over 2015 

 Werkelijk 
2015  

Begroot 
2015  

Werkelijk 
2014  

Baten:       

Baten uit eigen fondsenwerving 136.490 99.059 134.645 

Baten uit acties van derden 5.000 30.000 52.400 

Subsidies van overheden 1.000 1.000 1.000 

Rentebaten 1.498 1.000 1.110 

Som der baten 143.988 131.059 189.155 

        

Lasten:       

Besteed aan doelstellingen       

Onderwijscomplex Zoodo 68.623 150.000 70.350 

Scholieren en studentenfonds 21.059 20.000 15.000 

College Namssiguia 6.152 15.000 51.951 

Ondersteuning DSF 5.774 15.000 12.738 

Overige uitgaven t.b.v. projecten BF   71.000 10.203 

Voorlichting, educatie, bewustwording in NL 667 500 166 

 102.275 271.500 160.408 

Werving baten       

Kosten eigen fondsenwerving 1.467 1.500 1.276 

Beheer en administratie       

Kosten beheer en administratie 6.232 7.500 3.783 

Som der lasten 109.974 280.500 165.467 

        

Saldo van baten en lasten 34.014 -149.441  23.688  

        

Bestemming saldo 2015    

Toevoeging/onttrekking aan:    

Voorzieningsfondsen Burkina Faso    

Onderwijscomplex 22.646   

Scholieren en studentenfonds 111   

Schapenproject 300   

Overige fondsen 10.957   

 34.014   
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8.2.4 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans en de staat van 

baten en lasten 

 

 31-12-2015 31-12-2014 

Liquide middelen €  

Rabobank spaarrekening 96.902 82.036 

ASN Bank 817 7.371 

Rabobank 37.516 2.517 

Regiobank 58.112 57.457 

Contanten 108 60 

  193.455 149.441 

Voorzieningenfondsen Burkina Faso 2015 2014 

Onderwijscomplex Zoodo en college Namssiguia € € 

Stand per 1 januari 132.731 110.569 

Ontvangsten 97.421 157.201 

Bestedingen -74.775 -135.039 

Stand per 31 december 155.377 132.731 

Scholieren en studentenfonds   

Stand per 1 januari 5.882 3.592 

Ontvangsten 21.170 17.290 

Bestedingen -21.059 -15.000 

Stand per 31 december 5.993 5.882 

Schapenproject   

Stand per 1 januari 725 375 

Ontvangsten 300 350 

Bestedingen 0 0 

Stand per 31 december 1.025 725 

Overige fondsen   

Stand per 1 januari 7.854 8.967 

Ontvangsten 23.599 13.204 

Ondersteuning DSF -5.774 -10.203 

Bestedingen educatie in Nederland -667  

Kosten eigen organisatie en het saldo van financiële baten en lasten -6.202 -4.114 

Stand per 31 december 18.810 7.854 

    

Overige schulden en overlopende passiva   

Reservering accountantskosten 2.250 2.250 

Restitutie subsidie Edukans‡ 10.000  

 12.250 2.250 

    

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 0 0 

 

  

                                                
‡ In 2015 is onterecht €10.000,- van Edukans ontvangen. Dit bedrag is in januari 2016 weer teruggestort. 
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8.2.5 Staat van baten en lasten 

 

  Werkelijk 
2015 

Begroot 
2015 

Werkelijk 
2014 

Fondsenwerving    

Donaties en Subsidie    

Impulsis / Edukans§ 5.000 30.000 33.000 

MRC Holland Foundation 100.000 50.000 100.000 

Muttathara - - 15.000 

Gemeente Castricum 1.000 1.000 1.000 

Wereldwinkels 4.000 1.000 1.000 

Kerken en scholen 2.726 2.000 1.903 

Stichting Yelkabé - - 4.400 

Schilderijenveiling 210 - 3.610 

Donaties en overige acties 29.804 47.059 27.132 

Overige particulieren fondsen - - 1.000 

  142.490 131.059 188.045 

Deze inkomsten zijn als volgt over de fondsen 
verdeeld: 

   

Onderwijsprojecten en DSF 97.421 80.000 157.201 

Scholieren en studentenfonds 21.170 20.000 17.290 

Schapenproject 300 1.000 350 

Overige fondsen 23.599 30.059 13.204 

  142.490 131.059 188.045 

Besteed aan de doelstelling    

Overboeking naar DSF 98.507 268.000 159.344 

Uitgaven NL t.b.v. projecten Burkina Faso 3.100 3.000 898 

Educatie 667 500  

  102.274 271500 160.242 

Deze bestedingen zijn als volgt over de fondsen 
verdeeld: 

   

Onderwijscomplex / college Namissiguia (en DSF in 
2014) 

74.775 234.000 135.039 

DSF 5.486 15.000  

Scholieren en studentenfonds 21.059 20.000 15.000 

Schapenproject - 1.000 - 

Overige fondsen 954 1.500 10.203 

  102.274 271.500 160.242 

Kosten eigen organisatie    

Kosten voorlichting en fondsenwerving 3.136 3.000 1.406 

Accountantskosten 2.420 2.250 2.299 

Werkbezoek Burkina Faso 1.683 3.000 - 

Overige algemene kosten - 750 1.058 

  7.239 9.000 4.763 

Financiële baten (per saldo)    

Bankkosten -460 -500 -461 

Rente 1.497 1.000 1.110 

  1.037 500 649 

                                                
§ Van Edukans is per abuis 15.000 euro ontvangen. In januari 2016 is 10.000 euro teruggestort. 



8.2.6 Kostenverdeelstaat conform bijlage III Richtlijn 650 

Bestemming Doelstellingen Werving 
baten 

Beheer en 
administra-

tie 

Totaal 
2015 

Begroot 
2015 

Totaal 
2014 

Lasten Onderwijs 
complex 

Zoodo 

Scholieren 
en studenten 

fonds 

College 
Namissiguia 

Ondersteu-
ning DSF 

Voorlichting, 
educatie en 

bewustwording 
in Nederland 

Eigen fond-
senwerving 

       

Subsidies en bij-
dragen 

68.623 21.059 6.152 5.774 667   102.275 271.500 160.408 

Publiciteit en com-
municatie 

     1.902  1.902 2.000 1.406 

Kantoor- en alge-
mene kosten 

      5.337 5.337 6.500 3.192 

Afschrijving en 
rente 

      460 460 500 461 

Totaal 68.623 21.059 6.152 5.774 667 1.902 5.797 109.974 280.500 165.467 
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9 Geplande en gerealiseerde activiteiten 

Planning 2015 Realisatie 2015 

In Nederland 

 Reis naar Burkina Faso in februari 2015  Twee bestuursleden en hun echtgenoten zijn op 

bezoek geweest in februari 2015 

 Drukken en verspreiden van nieuwsbrieven en 

ander promotiemateriaal 

 1.000 Nieuwsbrieven gedrukt en verspreid 

 550 Nieuwjaarskaarten verstuurd 

 Nieuw logo voor WOL 

 Nieuw spandoek 

 Nieuwe roll-up banner 

 1.000 Flyers voor promotie in Akersloot 

 5.000 Algemene flyers voor promotie projecten. 

 Contacten onderhouden met donateurs, sponsors 

en andere belangstellenden 

 Nieuwsbrieven en nieuwjaarskaarten verstuurd 

 Overleg met Impulsis / Edukans over voorzetting 

samenwerking 

 Presentatie kinderen communieproject Heiloo. 

 Project met basisscholen en kerken  Maskerproject met bijna 300 leerlingen van de 

basisscholen in Limmen in de Corneliuskerk met 

medewerking van 50 leerlingen van de opleiding 

Pedagogisch Werk uit Alkmaar. 

 Participatie in regionale en landelijke netwerken  Participatie in Burkina Faso Platform 

 Participatie in Partin 

 WOL is onderdeel van Edukans Partnership 

 Deelname bijeenkomst Wilde Ganzen 

 Onderzoek naar machines beroepsopleidingen  Contacten gelegd met groepje heren die beroeps-

onderwijs in Burkina Faso willen ondersteunen. 

In Burkina Faso 

 Uitbreiding naaischool  Naaischool uitgebreid met twee grote klaslokalen 

 Invoering Frans en rekenen op de beroepsoplei-

dingen 

  

 Samenwerking lokale bedrijfsleven  Open Dag en bijeenkomst met lokale onderne-

mers en stageverlenende bedrijven 

 Werkplaats voor gediplomeerde jongeren  Na veelvuldig overleg afgeketst omdat DSF geen 

concreet businessplan kon maken 

 Carrièreplan voor drie leraren van het lyceum  Niet gerealiseerd door uitblijven scholingsplan en 

personeelsbeleidsplan voor het personeel van on-

derwijscomplex Zoodo 

 Beschikbaar stellen van vier laptops voor leraren 

die meerdere jaren in dienst zijn. 

 Vier leraren die meerdere jaren in dienst zijn 

hebben ieder een laptop ontvangen. 

 Mobiele toegang tot internet  Schooladministratie had een maand toegang. 

Weinig actie van de kant van DSF op dit gebied. 

 Bouw latrines bij college in Namssiguia  Vier latrines gerealiseerd 

 Inrichting twee klaslokalen van het college in 

Namssiguia 

 Twee klaslokalen ingericht. 

 50 jongeren in het Scholieren en Studentenfonds 

voor schooljaar 2015-2016 

 46 jongeren in het Scholieren en Studentenfonds 

in schooljaar 2015-2016 

 Ondersteunen van DSF met 10% van de investe-

ringen in projecten 

 10% van de investeringen in projecten overge-

maakt naar rekening DSF. 

 Schapenproject  Komt in 2016 ten goede aan het schooltuinpro-

ject. 
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9.1 Meerjarenoverzicht financiën 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Fondsenwerving en financiële baten 143.987 189.155 164.020 237.381 113.768 

Besteed aan de doelstelling 102.274 160.242 160.755 146.297 174.193 

Kosten fondswerving, eigen organisatie en 

financiële lasten 

7.699 5.224 4.755 5.325 6.832 

      

Liquide middelen per 31 december 193.455 149.441 125.753 129.493 41.734 

      

Percentage baten fondsenwerving t.o.v. 

bestedingen aan de doelstelling 

71% 85% 98% 62% 153% 

Percentage baten fondswerving t.o.v. 

kosten fondswerving en eigen organisatie 

5% 3% 3% 2% 6% 

 

9.2 Meerjarenbegroting 2016-2018 

  Begroot 
2016 

Begroot 
2017 

Begroot 
2018 

Baten:       

Baten uit eigen fondsenwerving 120.000 100.000 75.000 

Baten uit gezamenlijke acties       

Baten uit acties van derden 28.000     

Subsidies van overheden 1.000 1.000 1.000 

Rentebaten 1.000 750 500 

Overige baten       

Som der baten 150.000 101.750 76.500 

        

Lasten:       

Besteed aan doelstellingen       

Onderwijscomplex Zoodo 95.475 149.324 51.214 

Scholieren en studentenfonds 23.984 18.294 18.300 

College Namssiguia 51.375 24.392   

Ondersteuning DSF 7.235 3.811 2.000 

Overige uitgaven t.b.v. projecten BF 10.992     

Voorlichting, educatie, bewustwording in NL 500 500 500 

Werving baten       

Kosten eigen fondsenwerving 3.054 3.000 3.000 

Beheer en administratie       

Kosten beheer en administratie 6.187 6.000 6.000 

Som der lasten 198.802 205.321 81.014 

        

Saldo van baten en lasten -48.802 -103.571 -4.514 

        

 132.403 28.832 24.318 

 



 

 

 

 

 
WOL dankt allen die een bijdrage hebben 

geleverd aan onze projecten in Burkina Faso! 
 

In het bijzonder: 
 
 

 
 

 



 

 


