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1 Introductie 

De Stichting WOL is in 1986 als werkgroep ingesteld door de toenmalige gemeenteraad van 
Limmen om op lokaal niveau iets te doen aan ontwikkelingssamenwerking. Op 6 maart 1991 is de 
WOL een stichting geworden. De WOL stelt zich ten doel voorlichting te geven en bewustwording te 
bevorderen over de problematiek van ontwikkelingslanden door het verstrekken van informatie, 
het organiseren van activiteiten en het betrekken van andere organisaties en particulieren bij 
acties en projecten. 
De WOL ondersteunt vanaf 1988 ontwikkelingsprojecten in Burkina Faso, West Afrika. Vanaf 1996 
werkt de WOL samen met een vaste partner: de Association Développement Sans Frontière (DSF), 
waarvan de WOL medeoprichter is. De WOL en DSF werken gezamenlijk aan de bestrijding van de 
armoede onder de plattelandsbevolking van de provincie Yatenga in het noorden van Burkina Faso. 
Door bemiddeling van de WOL is DSF sinds 2000 ook partner van ICCO, een grote Nederlandse 
medefinancieringsorganisatie. DSF is hierdoor uit kunnen groeien tot een professioneel werkende 
organisatie die participeert in armoedebestrijdingsprogramma’s van Burkina Faso, de Europese 
Unie, de Verenigde Naties en het Wereldvoedselprogramma. Met verschillende nationale en 
internationale organisaties is DSF een partnerschap aangegaan. 
 
In de visie van WOL en DSF is onderwijs de sleutel tot duurzame armoedebestrijding. De laatste 
jaren is daarom steeds meer de nadruk komen te liggen op onderwijsprojecten. Vanuit de 
internationale gemeenschap en de overheid van Burkina heeft DSF als opdracht gekregen 
onderwijs voor iedereen in de provincie Yatenga te realiseren. Deze opdracht is in 2005 uitgebreid 
naar de hele regio Noord: de provincies Yatenga, Loroum, Zondoma en Passoré. In november 2006 
heeft DSF van het Ministerie van Basisonderwijs en Alfabetisering de coördinatie gekregen om in 
het hele land onderwijshervormingen in de basiseducatie door te voeren. 
 
In samenwerking met DSF probeert de WOL per jaar een nieuw project te realiseren. Rondom dit 
project organiseert de WOL in Nederland voorlichtende en educatieve activiteiten en werft zij 
fondsen om het project in Burkina te financieren. DSF is verantwoordelijk voor de uitvoering van 
het project in Burkina Faso. In 2006 was dit de eerste fase van de bouw van een onderwijscomplex 
voor de ontwikkeling van lager beroepsonderwijs en kwaliteitsverbetering van het basisonderwijs 
en alfabetisering in de provinciehoofdstad Ouahigouya. Naast het actuele project ondersteunt de 
WOL ook nog lopende, meerjarige projecten en houdt zij een vinger aan de pols bij reeds voltooide 
projecten.  
 
 
 
 
 
Yvonne Zomerdijk-Vermeer 
Stichting WOL 
 
April 2007 



Stichting WOL Pagina 4 van 23 Jaarverslag 2006 

1.1 Gegevens 

1.1.1 Stichting WOL 

 
Naam: Stichting Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen (WOL). 

Correspondentieadres: Kapelweg 6A, 1906 EA Limmen 

Telefoon: 072 5052680 

E-mail: yvonnezomerdijk@quicknet.nl  

Contactpersoon: Yvonne Zomerdijk-Vermeer 

Website: www.stichtingwol.com  

KvK: Kamer van Koophandel Noordwest Holland 

Dossiernummer: 41240665 

Stichtingsdatum: 06-03-1991 

Jaar van oprichting: 1986 

1.1.2 Association DSF 

 
Naam: Association Développement Sans Frontière (DSF) 

Correspondentieadres: BP 152, Ouahigouya, Burkina Faso 

Telefoon: 00226 40554346 (Kantoor) 

 00226 70255184 (GSM) 

E-mail: assodsf@fasonet.bf  

Contactpersoon: Dhr. Salifou Sodré 

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

Erkenningsdatum: 12-12-1997 

 



Stichting WOL Pagina 5 van 23 Jaarverslag 2006 

2 Activiteiten in Nederland 

2.1 Fondsenwervende activiteiten 
Om de projecten in Burkina te kunnen financieren worden in Nederland fondsen geworven door: 
− meesturen van acceptgirokaarten met de jaarlijkse nieuwsbrief; 
− donaties van vaste donateurs; 
− giften en andere inkomsten tijdens activiteiten en manifestaties; 
− verkoop van kunstnijverheid uit Burkina Faso; 
− verhuur van Afrikaanse kleding en gebruiksvoorwerpen; 
− sponsoring van een schaap; 
− sponsoring van een scholier; 
− inschakelen van andere clubs en organisaties voor fondsenwerving; 
− structurele gemeentelijke subsidie; 
− projectsubsidie van medefinancieringsorganisaties; 
− projectsubsidie uit particuliere fondsen en van bedrijven. 

2.1.1 Subsidie en sponsoring 

In 2006 heeft de WOL subsidie ontvangen van: 
 Gemeente Castricum t.b.v. het organiseren van activiteiten in de gemeente Castricum, 

bestuurskosten en ondersteuning van DSF; 
 Impulsis t.b.v. de bouw van de eerste fase van het onderwijscomplex in Ouahigouya. 

 
Van de volgende particuliere fondsen of bedrijfsfondsen heeft de WOL een bijdrage ontvangen 
t.b.v. de bouw van de eerste fase van het onderwijscomplex in Ouahigouya: 
 Paul Tensen Stichting; 
 Henselman Holding BV; 
 Driessen Vastgoed. 

 
Andere organisaties van wie de WOL een bijdrage heeft ontvangen: 
 Rotary, afdeling Castricum, Akersloot, Limmen; 
 Cornelius Parochie Limmen 
 Protestantse Gemeente Limmen 
 Wereldwinkel Castricum 
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2.2 PR en voorlichting 

2.2.1 Informatiestands 

De WOL maakt van de jaarlijks terugkerende activiteiten in de regio gebruik om zich te 
presenteren met een informatiestand over de acties en voortgang van de projecten. Folders met 
informatie over het werk van WOL en DSF worden uitgereikt. Tevens wordt er kunstnijverheid uit 
Burkina Faso verkocht. In 2006 was de WOL aanwezig met een informatiestand tijdens: 
 Limmen Creatief, 4 en 5 maart 2006 
 Jaarmarkt in Limmen, 19 juli 2006 
 Uitmarkt in Castricum, 16 september 2006 
 Kerstmarkt in de Tuin van Kapitein Rommel in Castricum,13 december 2006. 

2.2.2 Presentaties 

In 2006 heeft de WOL drie presentaties verzorgd: 
− 29 januari 2006: bijdrage aan het armoededebat, georganiseerd door jongerencentrum “De 

Bakkerij” in Castricum; 
− 10 april 2006: Presentatie voor medewerkers van de Wereldwinkel Castricum 
− 23 november 2006: Presentatie voor studenten van de afdeling Welzijn van het Horizon College 

in Hoorn 

2.2.3 Gastlessen 

Van verschillende basisscholen in de regio is een uitnodiging ontvangen om een gastles te geven: 
− 10 mei 2006: Basisschool Toermalijn in Castricum, op uitnodiging van een leerling. Na de 

gastles hebben de kinderen met allerlei karweitjes geld bijeengespaard om 3 schapen uit het 
schapenproject te sponsoren. 5 juli was een vervolgles, waarbij het geld door de WOL in 
ontvangst is genomen. 

− 21 juni 2006: Vrijburgschool in Uitgeest in het kader van een Afrikaproject. De school heeft 
enige weken tentoonstellingsmateriaal en gebruiksvoorwerpen uit Burkina Faso geleend voor 
het project. 

− 28 juni 2006: Paulusschool in Castricum in het kader van een Afrikaproject. 

2.2.4 Nieuwsbrief 

De ‘Nieuwsbrief uit Yatenga’ is in september 2006 uitgekomen. In totaal zijn 1400 stuks gedrukt en 
gedistribueerd. De Nieuwsbrief wordt verstuurd naar donateurs en andere belangstellenden van de 
WOL. Dit jaar is het donateursbestand opgeschoond en adressen waar al vijf jaar niets meer van is 
vernomen verwijderd. Ruim 600 adressen bleven over. Ongeveer 2/3 van de adressen liggen 
binnen de gemeente Castricum, de overige adressen liggen verspreid door heel Nederland. De 
resterende nieuwsbrieven zijn uitgedeeld tijdens gastlessen, presentaties en manifestaties waar de 
WOL aan deelneemt. 

2.2.5 Media 

 Tussentijds nieuws uit Burkina Faso en aankondiging van activiteiten van de WOL in Nederland 
wordt geplaatst in de lokale en regionale huis aan huis bladen en in de ‘Limmer Toren’, het 
parochieblad van de katholieke kerk. 

 De WOL heeft een eigen website: www.stichtingwol.com . Hier is informatie over de projecten 
te vinden en activiteiten in Nederland. Ook de jaarverslagen en de jaarrekeningen worden op 
de website geplaatst. Er is ook een Frans deel. Hierop zijn o.a. de letterlijke teksten van ‘Le 
Partage’ te vinden, het eigen tijdschrift van DSF. 
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2.3 Projectactiviteiten in Nederland 

2.3.1 School en kerkproject 

Op 23 en 24 mei heeft de WOL in samenwerking met de 
Corneliusparochie in Limmen voor de Limmer 
basisscholen een Afrikaproject georganiseerd in de 
Corneliuskerk in Limmen. De groepen 6-7-8 van de Pax 
Christischool en de Sint Maartenschool kwamen om de 
beurt voor een 1 ½ uur durend programma naar de kerk. 
De kinderen kregen eerst een PowerPoint presentatie te 
zien met foto’s van het dagelijks leven van kinderen in 
Burkina Faso. Vervolgens gingen ze naar verschillende 
workshops die met het dagelijks leven van kinderen in 
Burkina te maken hebben. Aan het einde van het 
programma konden de kinderen aan elkaar laten zien wat zij in hun workshop hadden gedaan. 
In aansluiting hierop is tijdens de vieringen van 27 en 28 mei in de kerk aandacht gevraagd voor 
Burkina. De collecte was bestemd voor de projecten in Burkina. Dit weekend werd tevens het 60-
jarig jubileum van de voetbalvereniging in de kerk gevierd. Uit handen van de voorzitter van de 
voetbalvereniging, Siem Admiraal, kreeg Yvonne Zomerdijk 11 Limmer voetbalshirts en 5 
voetballen cadeau voor de kinderen in Burkina Faso. 

2.4 Deskundigheidsbevordering 
Leden van de werkgroep oriënteren zich ook breder om de eigen deskundigheid t.a.v. de 
ontwikkelingsproblematiek en internationale samenwerking te vergroten. In 2006 hebben zij 
deelgenomen aan: 
− 22 april 2006: Deelname aan landelijke Afrika Dag in Den Haag, georganiseerd door de Evert 

Vermeer Stichting (3 WOL afgevaardigden) 
− 1 juli 2006: KPA-dag, georganiseerd door NCDO en wilde Ganzen voor particuliere initiatieven 

(1 WOL afgevaardigde) 
 
De leden houden zich op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen door het lezen van tijdschriften op 
het gebied van internationale samenwerking. Op deze tijdschriften kan men zich gratis abonneren: 

 Internationale Samenwerking (IS), uitgave NCDO 
 Supporter, uitgave NCDO 
 Vice Versa, uitgave SNV in samenwerking met One World 

2.5 Samenwerkingscontacten 

2.5.1 ICCO / Impulsis 

Zowel WOL als DSF zijn partner van de Nederlandse ICCO Alliantie. De programma’s van DSF 
worden direct gesteund door ICCO. De WOL is partner van Impulsis, een initiatief van ICCO, Kerk 
in actie en Edukans om particuliere organisaties te ondersteunen. Projecten die de WOL met steun 
van Impulsis heeft gerealiseerd zijn te vinden op de website van Impulsis: www.impulsis.nl onder 
“projecten”. 
Jaarlijks organiseert Impulsis een partnerdag. Dit jaar was dat op 13 september 2006. De WOL 
was hier met 2 afgevaardigden bij aanwezig. Ook is van Impulsis een subsidie ontvangen van 
58.500 Euro voor de realisatie van de eerste fase van de school voor beroepsonderwijs in Yatenga. 

2.5.2 Burkina Faso Platform en Faso Yelle 

De WOL is een van de initiatiefnemers geweest om een landelijk platform voor Burkina Faso op te 
richten. In 2006 is hard gewerkt om het platform vorm te geven en een landelijke dag in maart 
2007 voor te bereiden. Het doel van het platform is het uitwisselen van kennis er ervaring en 
elkaar ondersteunen bij contacten en projecten in Burkina Faso. Het gaat hierbij niet alleen om 
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Nederlandse particuliere initiatieven, maar ook om in Nederland wonende Burkinabè bij de 
activiteiten te betrekken. 
Het platform heeft een eigen website waar ook de WOL een aantal pagina’s heeft. Zie 
www.burkinafasoplatform.nl  

2.5.3 Stichting Welzijn Castricum 

Op 17 oktober 2006 was een afgevaardigde van de WOL aanwezig bij de vrijwilligersconferentie. 

2.5.4 Gemeente Castricum 

Internationaal beleid begint binnen de gemeente Castricum vorm te krijgen. Op 17 oktober 2006 
was een afgevaardigde van de WOL aanwezig op een bijeenkomst van de gemeente over 
internationale samenwerking. Deze bijeenkomst werd geleid door professor Hoetjes en had als doel 
informatie te krijgen uit het maatschappelijke veld over internationale contacten. De resultaten van 
het onderzoek werden op 23 november 2006 door professor Hoetjes gepresenteerd in een 
raadsconferentie over Internationale Samenwerking. Hier was de WOL met 3 afgevaardigden 
vertegenwoordigd. 
Vanuit de gemeente ontvangt de WOL subsidie voor de onkosten voor de eigen organisatie en 
voorlichting en subsidie voor de partner DSF om samenwerking tussen WOL en DSF mogelijk te 
maken. 

2.5.5 Internationale groepen in de gemeente Castricum 

Mede naar aanleiding van het initiatief van de gemeente om internationaal beleid te ontwikkelen 
zijn er tussen diverse groepen die zich bezig houden met internationale activiteiten contacten 
gelegd. De WOL heeft een presentatie gehouden voor medewerkers van de Wereldwinkel 
Castricum. Ook met Stichting Castricum helpt Muttathara zijn contacten gelegd. Eind 2006 kregen 
we van Muttathara het bericht dat zij hebben besloten de inventaris voor de theorielokalen voor de 
school voor beroepsonderwijs te financieren. Deze contacten zullen in 2007 verder uitgebouwd 
gaan worden. 

2.6 Bestuur 
Het bestuur komt 1 maal per 4 à 6 weken samen om over de voortgang en ondersteuning van de 
projecten in Burkina te spreken en nieuwe aanvragen te beoordelen. Ook wordt gekeken welke 
activiteiten in Nederland gedaan kunnen worden. 
In 2006 had de WOL formeel drie bestuursleden: Mevr. D. van den Hoven van Genderen, 
voorzitter, Mevr. A. Vahl, secretaris, Mevr. Y. Zomerdijk-Vermeer, penningmeester. Daarnaast 
hebben in 2006 drie aspirant-bestuursleden aan de vergaderingen en aan de organisatie van 
activiteiten meegewerkt. 

2.6.1 Transparantie 

De WOL streeft naar zo groot mogelijke transparantie over beleid, activiteiten, fondsenwerving, 
organisatiekosten en bestedingen aan projecten. In verband met de kosten heeft de WOL nooit een 
keurmerk bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) aangevraagd, maar we leveren wel elk 
jaar ons jaarverslag in en leveren de financiële gegevens in volgens een bepaald stramien. 
Jaarverslag en financiële gegevens van de WOL zijn te vinden op de website van het CBF, 
www.cbf.nl . 
De jaarcijfers worden ook gepubliceerd in de jaarlijkse Nieuwsbrief van de WOL. 

2.6.2 Reis naar Burkina Faso 

2006 stond voor een groot deel in het teken van de voorbereiding op de reis naar Burkina Faso in 
december 2006. Op 16 december is een groep van 10 personen naar Burkina vertrokken. Tot de 
groep behoorden bestuursleden van de WOL en donateurs, waaronder mevrouw Emmens, 
burgemeester van Castricum. De kosten voor de reis zijn door de deelnemers betaald, evenals de 
ontvangsten die in Burkina georganiseerd zijn. Zie verder hoofdstuk 3. 
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3 Projecten van de WOL en DSF in Burkina Faso 

3.1 PAAPE 
In de regio Noord (4 provincies in het noorden van Burkina Faso) heeft DSF de 
verantwoordelijkheid om alfabetiseringsprogramma’s op te zetten voor de analfabete 
plattelandsbevolking. Vanaf 2004 voert DSF het ‘Programme – Agriculture – Alphabetisation - 
Petite Enfance’ (PAAPE). De belangrijkste onderdelen uit dit programma zijn: 

 Volwassenen, vooral vrouwen, alfabetiseren en trainen in betere landbouwmethoden, beheer 
van projecten, hygiëne en kinderverzorging en opvoeding 

 Beschikbaar stellen van ‘modern’ gereedschap en hulpmiddelen voor de landbouw 
 Toepassen van de nieuwe methoden en 

middelen op de akkers van de dorpsscholen 
om de schoolkantines van voedsel te voorzien 

 Opvang van jonge kinderen tijdens de cursus 
van hun moeder in de crèche en leidsters 
trainen in de opvoeding en zorg voor jonge 
kinderen 

 Promoten van het belang van crèches in 
andere regio’s. 

Het alfabetiseringsprogramma wordt grotendeels 
bekostigd uit het FONAENF, het nationale 
alfabetiseringsfonds van Burkina Faso. Crèches bij 
de centra zijn bekostigd door de WOL. Eind 2005 
heeft de WOL voor de financiering van 5 nieuwe 
crèches geld overgemaakt. Deze crèches zijn in 
februari 2006 in gebruik genomen. In totaal 
beschikt DSF nu over 10 crèches: 5 permanente 
crèches en 5 mobiele crèches. De permanente 
crèches staan in dorpen waar het hele jaar door 
cursussen gegeven worden. Ze zijn ondergebracht 
in een gebouwtje met omheining bij een 
alfabetiseringscentrum, de zogenoemde CPAF 
(Centre Permanent d’Alphabétisation et de 
Formation). De mobiele crèches worden ingezet in 
dorpen waar incidenteel een cursus wordt gegeven. 
De dorpelingen bouwen hier een tijdelijk 
onderkomen en DSF levert de inventaris, 
kindermaaltijden en gezondheidszorg voor de 
kinderen. Vrouwen uit het dorp passen op de 
kinderen en zij worden hierin begeleid door de 
hoofdleidster van het project. Aan het begin en 
einde van het cursusseizoen worden alle kinderen 
gewogen en gemeten en door een verpleegkundige 
onderzocht. Indien nodig worden de kinderen 
behandeld of doorverwezen naar het ziekenhuis in 
de stad. 
Verschillende dorpen met een crèche zijn tijdens 
het bezoek aan Burkina Faso door de WOL 
delegatie bezocht. 

 
De permanente crèche in Nimpouya 

 
In Nangho Fulcé is een mobiele crèche 

 
Aan het begin en einde van een cursus worden 

alle kinderen medisch onderzocht 
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3.2 Schapenproject 
Het schapenproject is nog steeds een 
succesvol project om de schooluitval 
tegen te gaan en de economische 
positie van scholen en ouders te 
verbeteren. De meest kwetsbare 
kinderen ontvangen een jong schaap 
en een tas met schoolmateriaal. Met 
het schaap kunnen de ouders 
inkomsten verwerven om de 
volgende schooljaren zelf 
schoolmateriaal voor het kind te 
kunnen kopen. De ouders gaan met 
het schaap fokken of mesten het vet 
en verkopen de lammeren of de 
vetgemeste ram. De ouders krijgen 
het schaap in bruikleen. Pas als het kind de basisschool heeft afgemaakt worden zij eigenaar van 
het schaap (of van een nakomeling). 
Het project is in 2006 uitgebreid met 176 nieuw aangekochte schapen en evenzoveel nieuwe 
kinderen hebben van het project kunnen profiteren. Verschillende scholen waar het project loopt 
zijn tijdens het bezoek aan Burkina Faso door de WOL delegatie bezocht. 

3.3 Scholieren Adoptie Project 
In september 2003 is gestart met het Scholieren Adoptie Project (SAP). Voor € 350,- per jaar 
sponsoren ‘adoptie’-ouders in Nederland een scholier in Burkina Faso. Het gaat om kansarme 
dorpskinderen die anders geen vervolgonderwijs kunnen volgen. De adoptieouders ontvangen een 
foto van het kind en jaarlijks een brief. In het schooljaar 2005-2006 maakten 23 jongeren deel uit 
van het project. Onder hen waren de drie jongeren die reeds klaar waren met hun opleiding, maar 
nog eenmaal het sponsorbedrag hebben ontvangen om een bedrijfje op te kunnen zetten. Een 
jongere moest door persoonlijke omstandigheden de school verlaten. 
Het schooljaar 2006-2007 is begonnen met de 19 overgebleven scholieren plus 9 nieuwelingen, 
totaal 28 deelnemende jongeren. De nieuwelingen hebben allen aan het begin van het schooljaar 
een fiets ontvangen om naar school te gaan. 

Tijdens het bezoek aan 
Burkina Faso was er een 
ontmoeting met 22 
jongeren op het kantoor 
van DSF. Hier werd de 
meerwaarde van het project 
duidelijk. In Burkina is een 
groot gebrek aan geschoold 
kader, aan mensen die 
leiding kunnen geven aan 
projecten die de armoede 
kunnen bestrijden. De 
jongeren van DSF 
ontvangen niet alleen het 

normale voortgezet onderwijs, zij worden daarnaast door DSF extra getraind om leidinggevende 
posities in te nemen. Verschillende jongeren zitten in leerlingenraden. Op de dag van ons vertrek 
ontving een van de afgestudeerde jongeren uit handen van de Minister van Jongerenzaken en 
Werkgelegenheid een prijs voor zijn inzet om in Yatenga de werkeloosheid onder jongeren te 
bestrijden. Een prachtig resultaat! 
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3.4 Bibliotheek 
Van de Stichting Read to Grow uit Helmond heeft de WOL 
180 boeken ontvangen. De boeken zijn gratis beschikbaar 
gesteld. Het zijn lesboeken om de Franse taal te leren en 
een paar leesboeken. De WOL delegatie heeft de boeken 
meegenomen tijdens de reis in december 2006. Via 
Amazon.fr zijn nog 23 prentenboeken en leesboeken voor 
kinderen en jongeren verstuurd. De schoolboeken zijn 
naar de school in het dorp Bouri gegaan. Voor de 
leesboeken voor kinderen heeft de WOL een plastic kist 
meegenomen die nu fungeert als mobiele bibliotheek. De 
35 DSF scholen mogen bij tourbeurt beschikken over de 
leeskist. 

3.5 Onderwijscomplex voor de ontwikkeling van beroepsonderwijs 
De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het basisonderwijs. Dit heeft geleid tot een grote 
toename van onderwijsdeelname van kinderen en volwassenen en verbetering van de 
onderwijskwaliteit door docenten te trainen. Er is echter te weinig onderwijs dat aansluit bij de 
ontwikkelingsbehoeften op het platteland. Beroepsonderwijs, gericht op de lokale mogelijkheden, is 
afwezig. De streek kan echter zonder gerichte opleidingen niet tot bloei komen. De motivatie om 
kinderen naar het basisonderwijs te sturen wordt minder als men niets met het onderwijs kan 
doen. Meisjes naar de stad sturen voor vervolgonderwijs is riskant en gebeurt al helemaal weinig. 
DSF wil daarom een experimentele school annex kenniscentrum opzetten voor de ontwikkeling van 
beroepsonderwijs in het bijzonder en kwaliteitsverbetering van de basiseducatie in het algemeen. 
Al in 2003 kreeg DSF van de gemeente Ouahigouya een terrein van 23.833 vierkante meter. Het 
centrum zou hierop gebouwd worden. Op het terrein moeten twee schoolgebouwen met 
theorielokalen komen, een voor basisonderwijs en een voor voortgezet onderwijs, praktijklokalen 
voor beroepsonderwijs, mediatheek, congreszaal, kantoorruimte, sportterrein, fietsenstalling en 
sanitaire voorzieningen. Maar de onderhandelingen over een groot onderwijsprogramma in heel 
West Afrika, waar DSF deel van zou gaan uitmaken lopen langzaam en ondertussen is DSF bang 
het terrein weer kwijt te raken. DSF heeft aan de WOL gevraagd alvast te beginnen met de bouw 
van de 6 theorielokalen voor het basisonderwijs om zo het behoud van het terrein te kunnen 
verzekeren. 
 

Voor de WOL is dit een zeer groot 
project. Deze eerste fase van het 
onderwijscomplex is begroot op 116.500 
Euro. Maar met steun van Impulsis zijn 
we toch begonnen. Impulsis heeft 
58.500 Euro beschikbaar gesteld. In 
september 2006 is 72.500 voor dit 
project overgemaakt naar DSF zodat nog 
in 2006 met de bouw kan worden 
begonnen. In november is men 
begonnen met het bouwrijp maken van 
de grond en 18 december 2006 is door 
Yvonne Zomerdijk de eerste steen 
gelegd. In 2007 zal de WOL het 
ontbrekende bedrag bij elkaar brengen. 
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4 Overige activiteiten van DSF 

4.1 Eervolle erkenningen voor DSF 
DSF is inmiddels een toonaangevende organisatie op het gebied 
van onderwijshervorming, armoedebestrijding, 
voorlichtingscampagnes, emancipatie en het mobiliseren van de 
bevolking bij de activiteiten. Tien jaar inspanningen hebben tot 
goede resultaten geleid en DSF heeft in 2006 verschillende 
erkenningen voor het verrichte werk ontvangen. In mei is DSF 
uitgeroepen tot beschermheer van de sport en cultuur in Yatenga. 
In november heeft DSF de nationale coördinatie gekregen om in 
het hele land het onderwijs te hervormen. Op 11 december, de 
nationale feestdag in Burkina Faso, is DSF gedecoreerd tot 
“Chevalier de l’orde du mérite Burkinabè”, vergelijkbaar met onze 
ridder in de orde van Oranje Nassau. Salif Sodré, de coördinator 
van DSF en de motor achter alle activiteiten, kreeg de versierselen 
opgespeld. Als medeoprichter van DSF is de WOL zeer trots op 
deze erkenningen! 

 
In april 2006 dreigden we de coördinator van DSF kwijt te raken. In het kader van de 
decentralisatie werden voor het eerst lokale verkiezingen gehouden voor de gemeenteraden. In 
ieder departement konden kandidaten zich verkiesbaar stellen. Onder grote druk van alle 
dorpshoofden van het departement Tangaye, waar de meeste bij DSF aangesloten dorpen liggen, 
heeft onze coördinator Salif Sodré zich verkiesbaar gesteld voor een zetel in de gemeenteraad. DSF 
en WOL zagen hierin een kans de ontwikkelingsproblematiek ook op politiek niveau aan te pakken. 
De uitslag was overweldigend. De partij waartoe Sodré behoort, had met grote meerderheid 
gewonnen en Sodré zelf had de meeste voorkeurstemmen gekregen. Uit zijn partij moest ook een 
burgemeester gekozen worden. Tot onze grote schrik was er maar een kandidaat acceptabel voor 
de bevolking en autoriteiten. Het heeft heel wat overredingskracht gekost om hen ervan te 
overtuigen dat, in het belang van de onpartijdigheid van DSF en de ontwikkeling van het gebied, 
Sodré geen burgemeester kon worden. De weigering van Sodré om het burgemeesterschap te 
aanvaarden was een enorme schok voor de bevolking en heeft zelfs de landelijke pers gehaald. 

4.2 Partners van DSF 
DSF participeert en functioneert op alle niveaus van beleidsvorming en beleidsvoering op het 
gebied van onderwijs in Burkina Faso. De projecten van DSF maken deel uit van het nationale 
programma van het ministerie van basisonderwijs en alfabetisering in Burkina Faso (PDDEB: Plan 
Décenal de Développement de l’Education de Base) en het mondiale programma ‘Education For All’ 
(Frans: Education Pour Tous / EPT) van de Verenigde Naties / UNESCO. Deze programma’s hebben 
tot doel voor iedereen ten minste basisonderwijs te realiseren in het jaar 2015. DSF participeert in 
onderstaande organen of heeft hier een samenwerkingsrelatie mee: 
 MEBA: Ministerie van basisonderwijs en alfabetisering 
 CCEB/BF: Nationale adviescommissie voor de basiseducatie, uitvoeringsorgaan van de VN 

campagne ‘Education for All’. DSF is lid van de adviesraad 
 CCTP/Yatenga: Provinciale overheidsraad om projecten op elkaar af te stemmen en overlapping 

te voorkomen 
 FONAENF: Nationaal fonds voor alfabetisering en informeel onderwijs. DSF is lid van de 

adviesraad 
 CSLP: Nationale commissie voor armoedebestrijding 
 OCADES: Ontwikkelingsorganisatie vanuit de RK kerk 
 PEEN/AMMIE: Nationale organisatie voor HIV/AIDS bestrijding 
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 MBDHP: Nationale mensenrechtenorganisatie 
 Lokale, provinciale, regionale en nationale overheden 

 
Voor de uitvoering van de projecten en programma’s ontvangt DSF financiële en technische 
ondersteuning van: Stichting WOL, ICCO, Stichting Kinderpostzegels Nederland (SKN), Wereld 
voedsel programma, FONAENF (Nationale alfabetiseringsfonds in Burkina). 

4.3 Overige projecten en programma’s van DSF 

4.3.1 Le programme d’appui à la scolarisation en zone rurale (PASZR) 

Het PASZR heeft als doel een bijdrage te leveren aan de promotie en kwaliteitsverbetering van het 
basisonderwijs en de basiseducatie in de provincie Yatenga en onderwijs voor iedereen, kinderen, 
jongeren en volwassenen, te realiseren. Speciale aandacht wordt gegeven aan de 
onderwijsachterstand van meisjes en vrouwen. Het programma loopt sinds 2000 en wordt 
gefinancierd door de Nederlandse medefinancieringsorganisatie ICCO. De resultaten worden 
periodiek onderzocht en geëvalueerd door een extern onderzoeksbureau en op basis hiervan wordt 
het programma verlengd en/of aangepast. Dit programma is een belangrijke factor in het succes 
van DSF. Bij het programma zijn 35 scholen in 4 departementen in Yatenga direct betrokken en 
indirect heeft het een voorbeeldfunctie naar de hele regio Noord. Mede door de inspanningen van 
DSF is de toename van het aantal schoolgaande kinderen in Yatenga en de regio Noord hoger dan 
het landelijke gemiddelde. Vooral de stijging van het aantal schoolgaande meisjes is opvallend. 
Voor het schooljaar 2006-2007 zijn op de DSF scholen 1909 nieuwe leerlingen ingeschreven, 928 
meisjes en 981 jongens. Alle nieuwe leerlingen hebben een tas met schoolmateriaal ontvangen en 
de meisjes bovendien een nieuwe jurk. 

4.3.2 Programme d’alphabétisation des parents d’élèves (PAPE) 

Ontwikkeling is niet mogelijk met een analfabete en onwetende volwassen bevolking. DSF 
organiseert daarom alfabetiseringscursussen voor volwassenen. De alfabetisering bestaat uit een 
tweedelige basiscursus (AI en FCB) waarin rekenen, lezen en schrijven in het Mooré geleerd wordt 
en onderwerpen behandeld worden op het gebied van hygiëne, gezondheidszorg, kinderverzorging, 
opvoeding, etc. Al 1529 volwassenen hebben hun certificaat behaald, waarvan 607 in 2006 met 
een slagingspercentage van 90%. 
Als vervolg op de basiscursus kan een aanvullende cursus over specifieke onderwerpen als 
seksueel overdraagbare aandoeningen, geboortebeperking, milieu en landbouwtechnieken gevolgd 
worden. In 2006 hebben 90 cursisten deze cursus (FTS) gevold met een slagingspercentage van 
100%. 
Na de basiscursus kan ook gekozen worden voor een cursus spreken, lezen en schrijven in het 
Frans (A3F). In een land waarin 68 verschillende inheemse talen worden gesproken is het Frans de 
officiële nationale taal. DSF streeft er naar om zo veel mogelijk burgers het Frans te leren als 
gemeenschappelijke taal voor informatievoorziening en communicatie met anderstaligen. In 2006 
hebben 81 cursisten deze cursus gevolgd en ook hier was een slagingspercentage van 100%. 
Opvallend is dat meer dan 2/3 van alle cursisten vrouwen zijn. 
Gealfabetiseerde volwassenen worden ingezet en verder getraind voor het functioneren in 
ouderraden, het ondersteunen van de onderwijzers bij hun taak, het beheer van 
ontwikkelingsprojecten in het dorp, leiden van gespreksgroepen, leiden van de crèches, etc. Voor 
vrouwen die actief zijn in vrouwenverenigingen zorgt DSF voor identiteitskaarten zodat zij vrij 
kunnen reizen naar bijeenkomsten in de stad en elders in het land. 
Het alfabetiseringsprogramma wordt bekostigd uit het nationale fonds voor de alfabetisering, het 
FONAENF. DSF heeft de verantwoordelijkheid om in de hele regio Noord (4 provincies) 
alfabetiseringscentra op te zetten. 
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4.3.3 Programme de Promotion et de Protection des Droits et du Bien-être de l’Enfant 
(PPDE) 

Dit programma loopt sinds 2004 en heeft 
als doel de rechten van kinderen op het 
platteland te beschermen. Het gaat hierbij 
niet alleen om het recht op onderwijs, maar 
ook om het recht op bescherming en 
lichamelijke integriteit, tegengaan van de 
besnijdenis van meisjes, uitbuiting van 
kinderen, kinderhandel, verwaarlozing, etc. 
DSF werkt in dit programma samen met de 
Burkinese mensenrechtenorganisatie 
MBDHP. Met theatervoorstellingen gaat men 
de dorpen langs om de bevolking bewust te 
maken van de rechten van het kind. 
Verschillende radio-uitzendingen zijn over 
deze onderwerpen verzorgd. Met mobiele 
videoapparatuur gaan medewerkers van DSF de scholen langs om films over deze onderwerpen te 
laten zien en met kinderen te praten over hun rechten en plichten. Jaarlijks organiseert DSF een 
tekenwedstrijd waarin kinderen over hun rechten tekenen. 
Een kwetsbare groep vormen de kinderen tussen 9 en 17 jaar die niet de kans hebben gehad om 
naar school te gaan. Speciaal voor deze groep heeft DSF avondonderwijs ontwikkeld. De kinderen 

leren rekenen en lezen en schrijven in het Frans en kunnen alsnog hun 
basisschooldiploma halen. Tijdens de lessen worden zij bewust gemaakt van 
hun rechten om uitbuiting en misbruik te voorkomen. In 2006 was het in 4 
dorpen voor jongeren mogelijk om avondonderwijs te volgen. Op deze scholen 
is verlichting op zonne-energie aangelegd. Dit project wordt gefinancierd door 
Stichting Kinderpostzegels Nederland. 

Tijdens het bezoek aan Burkina Faso heeft ook de delegatie van de WOL een avondschool bezocht.  

4.4 De toekomst 

4.4.1 Knelpunten en oplossingen 

Bij de uitvoering van de programma’s wordt DSF steeds weer geconfronteerd met regelmatig 
terugkerende problemen. Er zijn wel ideeën om de knelpunten op te lossen, maar de financiële 
middelen ontbreken vaak. 
− Het regelmatige terugkerende voedselgebrek en de ondervoeding van de kinderen heeft een 

negatieve invloed op de schoolprestaties van de kinderen. DSF streeft er naar dat iedere school 
een schooltuin, schoolakker en schoolkantine heeft. Met de opbrengst van de tuin en de akker 
kan tussen de middag een maaltijd voor de leerlingen klaargemaakt worden. Lang niet iedere 
school heeft een kantine. 

− Er zijn onvoldoende klaslokalen en schoolbanken beschikbaar. Bij vele scholen zijn noodlokalen 
van stro neergezet met banken van leem. In sommige dorpen is alleen maar een school van 
stro en leem. Kinderen die van deze lokalen gebruik maken hebben een kort schooljaar: als het 
begint te regenen in juni stort de school in en de ouders kunnen hem pas weer opbouwen na 
de oogst in november. Er moeten meer duurzaam gebouwde schoolgebouwen komen. 

− Veel klassen zijn overvol. Er is een tekort aan leerkrachten. Stagiaires worden direct voor een 
eigen klas geplaatst. De kwaliteit van het onderwijs is zorgelijk. Met het organiseren van 
bijscholingscursussen wil DSF de kwaliteit van het onderwijs verbeteren en de jonge 
onderwijzers ondersteunen bij hun zware taak. 

− Er is een groot gebrek aan doorstoommogelijkheden na de basisschool. Voor veel 
dorpskinderen is het college of lyceum in de stad onbereikbaar: door de afstand, maar ook 
omdat hun beheersing van de Franse taal onvoldoende is om het onderwijs goed te kunnen 
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volgen. Onderwijs op lager niveau in de vorm van beroepsonderwijs is er nauwelijks. DSF is 
bang dat het gebrek aan passende doorstroommogelijkheden de motivatie voor onderwijs doet 
verminderen. Ook is men bang dat zonder vervolgonderwijs kinderen weer vervallen in 
analfabetisme. Het nieuwe onderwijscomplex voor de ontwikkeling van beroepsonderwijs moet 
een bijdrage leveren aan de oplossing van dit probleem. 90% van de financiering is echter nog 
niet rond. 

− Voortgezet onderwijs aan meisjes geeft weer specifieke problemen, vooral voor dorpsmeisjes 
die in de stad naar school moeten en het beschermde milieu van het dorp verlaten. 
Ongewenste tienerzwangerschappen komen regelmatig voor. Een meisjesinternaat zou 
uitkomst kunnen bieden. 

− De kwaliteit van de meeste 
alfabetiseringscentra is zeer slecht. 
Vaak is er geen gebouw en worden 
de lessen in de schaduw van een 
boom gegeven. In ieder dorp zou 
een vormingscentrum moeten 
komen. 

− De onzekerheid voor de toekomst 
van DSF door de financiële 
afhankelijkheid van externe 
donoren en hun beleids- en 
financieringskeuzes. Het is ieder 
jaar weer spannend of de 
programma’s door kunnen gaan. Bij 
vertraging in de financiering 
ontvangen medewerkers soms 

maanden geen salaris. De vrijheid om een eigen vermogen of reservefonds op te bouwen zou 
de continuïteit meer kunnen waarborgen. 

− De verschillende eisen die donoren stellen aan hun rapportages. Dit kost DSF heel veel werk. 
Het liefst zouden zij een jaarrapport maken dat door alle donoren geaccepteerd wordt als 
programmarapportage en financiële verantwoording. 

4.4.2 De uitdaging 

Het onderwijs in Burkina Faso staat voor een grote uitdaging. DSF neemt deze uitdaging graag aan 
en rekent hierbij op de steun van de regering van Burkina Faso en van de internationale 
gemeenschap. De WOL zal hen hierin vergezellen voor zover dit in haar vermogen ligt. 
 
De uitdaging: 
 Meer kinderen op school, vooral meisjes 
 Versterking van de competenties van iedereen die iets met onderwijs te maken heeft 
 Verbetering en handhaving van de kwaliteit van het onderwijs 
 Opwaardering van de nationale talen 
 Verbeteren van de toegang tot internet 
 Opzetten en ontwikkelen van basiseducatie en beroepsonderwijs 
 Democratisering van het onderwijs / gelijke ontwikkelingskansen voor iedereen 
 Het bereiken van de onderwijsdoelen uit de millenniumdoelstellingen 

 
De sterke punten van de onderwijssituatie in Burkina Faso: 
• Gunstige politieke en sociale context 
• Nationaal onderwijsprogramma 
• Introductie van de nationale talen 
• Participatie van burgers 
• Ontwikkeling van nieuwe alternatieven 
• Gunstige wetgeving 
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5 Conclusie 

De aanpak van de WOL in Nederland en van DSF in Burkina wekt vertrouwen bij partners en 
donateurs. Dit blijkt wel uit de financiële steun van zowel Impulsis, particuliere fondsen, bedrijven 
en particulieren. Als kleine werkgroep blijkt de WOL in staat te zijn voldoende fondsen te kunnen 
generen om een project van bijna 120.000 Euro aan te nemen. 
Naast financiering van projecten is de WOL voor DSF een partner waar ze altijd op terug kunnen 
vallen. De samenwerking is gebaseerd op vertrouwen, gelijkwaardigheid en openheid over zowel 
financiële zaken als culturele verschillen. De WOL vervult een coachende rol om medewerkers van 
DSF tot prestaties aan te zetten op steeds hoger niveau. Voor DSF is de WOL belangrijk als 
ambassadeur bij het vinden van nieuwe ontwikkelingspartners en het bemiddelen in geval van 
nood. 
 
De investeringen in onderwijs en armoedebestrijding die DSF de afgelopen 10 jaren gedaan heeft 
met steun van Nederlandse partners, hebben tot zichtbare resultaten geleid op zowel het 
uitvoerende niveau van onderwijs en armoedebestrijding, als op het beleidsmatige niveau. Het feit 
dat DSF in veel nationale en internationale onderwijs- en armoedebestrijdingorganen participeert 
en de nationale coördinatie heeft gekregen om het onderwijs in het hele land te hervormen, bewijst 
dit wel. Onderwijzers die op de DSF scholen zijn bijgeschoold en getraind in nieuwe didactische en 
pedagogische benaderingen worden nu overgeplaatst naar scholen in het hele land om daar de 
onderwijsvisie van DSF vorm te gaan geven. 
 
DSF noemt de grote betrokkenheid van de WOL bij de ontwikkeling van Yatenga als een sterke 
factor om de bevolking te mobiliseren en zich in te zetten voor ontwikkelingsdoelen. WOL en DSF 
luisteren naar de ontwikkelingsbehoefte van de bevolking en spelen daar op in. Ook in moeilijke 
situaties, zoals de voedselcrisis van 2005, weet de bevolking zich gesteund door WOL en DSF. 
Hierdoor is een groot vertrouwen ontstaan in DSF en de Nederlandse partners van DSF. Dit 
vertrouwen heeft er toe geleid dat de bevolking open staat voor ontwikkeling. Tussen de bevolking 
van Yatenga en de WOL bestaat een sterke vriendschapsband die door het bezoek in december 
weer is versterkt.  
 
De kwaliteit van het werk van zowel WOL in Nederland als DSF in Burkina dient als voorbeeld voor 
anderen om het ook zo te doen. Op kleine schaal leveren de activiteiten van WOL en DSF een 
bijdrage aan het behalen van de doelstellingen in het kader van Education For All en de millennium 
ontwikkelingsdoelstellingen in Burkina en vooral in Yatenga. Namens DSF en de bevolking van 
Yatenga wil de WOL iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het behalen van deze 
doelen. 
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6 Jaarcijfers 2006 Stichting WOL 

6.1 Baten fondsenwerving 

Baten uit eigen fondsenwerving Euro 
Donaties Adoptieproject 10.895,00  
Donaties Schapenproject 3.855,18  
Donaties Beroepsonderwijs 8.791,20  
Donaties Scholen voor Scholen 800,00  
Donaties Algemeen 3.759,89  
Totaal baten uit eigen fondsenwerving  28.101,27
    
Kosten eigen fondsenwerving   
(In)directe fondsenwervingskosten 525,67  
Bankkosten binnenlandse transacties 220,72  
Uitvoeringskosten eigen organisatie t.b.v. fondsenwerving 253,90  
Totaal kosten eigen fondswerving  1.000,29
In % van de baten uit eigen fondswerving 3,56%  
    
Resultaat verkoop en verhuur artikelen  678,10
Resultaat bijdragen reisgenoten  1.872,92
    
Totaal resultaat eigen fondsenwerving  29.652,00
    
Overige inkomsten   
Subsidies en sponsoring van overheden en anderen:    

Subsidie Impulsis Beroepsonderwijs 58.500,00  
Subsidie en sponsoring particuliere fondsen 10.000,00  
Subsidie gemeente Castricum 2005 en 2006 1.951,26  

Totaal subsidies en sponsoring van overheden en anderen 70.451,26  
Overige baten:    

Rente 285,06  
Totaal overige baten 285,06  
Totaal overige inkomsten  70.736,32
     

Beschikbaar voor de doelstelling   100.388,32
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6.2 Besteding aan de doelstelling 

Besteding aan de doelstelling in Burkina Faso Euro 
Overboekingen naar BF voor projecten    

Ondersteuning DSF t.b.v. ontvangst reisgenoten 1.200,00  
Schapenproject 2.000,00  
Scholieren Adoptie Project 8.900,00  
Beroepsonderwijs 72.500,00  

Totaal overboekingen naar BF voor projecten 84.600,00  
Bankkosten transacties buitenland 92,40  
Uitgaven NL t.b.v. projecten BF 426,10  
Besteed aan doelstelling t.b.v. BF  85.118,50
    
Besteding aan de doelstelling in Nederland    
Algemene voorlichtingskosten    

Kopieerkosten 495,00  
Overige kosten 142,27  

Totaal algemene voorlichtingskosten 637,27  
Afrikaproject basisscholen 256,16  
Deskundigheidsbevordering 80,80  
Besteed aan de doelstelling in Nederland  974,23
     
Totaal besteed aan de doelstelling   86.092,73
  
Reservering voor projecten en kosten in 2007   14.295,59
Saldo 1-1-2005 6.819,06  
Saldo 31-12-2005 21.114,65  
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6.3 Balans 

  2006 2005 
  Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven 

Kosten en baten eigen fondsenwerving  
Baten eigen fondsenwerving 28.101,27 49.984,35 
Kosten eigen fondsenwerving 1.000,29  1.371,91
Resultaat overig 2.551,02 644,65 
Totaal resultaat eigen fondsenwerving 29.652,00 49.257,09 
   
Overige inkomsten  
Subsidie van overheden en anderen 70.451,26 44.143,00 
Overige baten 285,06 962,90 
Totaal overige inkomsten 70.736,32 45.105,90 
   
Beschikbaar voor de doelstelling 100.388,32 94.362,99 
   
Besteding aan de doelstelling in Burkina Faso  
Projecten in Burkina Faso 84.692,40  99.400,00
Kosten in NL t.b.v. projecten in BF 426,10  407,48
Totaal besteed aan doelstelling BF 85.118,50  99.807,48
   
Besteding aan de doelstelling in Nederland  
Voorlichting 893,43  3.066,32
Deskundigheidsbevordering 80,80  177,60
Totaal besteed aan de doelstelling 86.092,73  103.051,40
   
Saldo begin van het jaar 6.819,06 15.507,47 
Saldo einde van het jaar 21.114,65  6.819,06
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6.4 Exploitatie overzicht projecten en organisatie 
Project Kosten Baten Bijdrage 

aan 
algemene 
kosten 

Te kort / 
Over 

Beschikbaar 
voor project 
in 2006 

Beschikbaar 
voor project 
in 2007 

Verplichting 
voor project 
in 2007 

Scholieren Adoptie Project    
Donaties  10.895,00 3,8%   
Overboeking BF 8.900,00   
Cadeautjes 52,70   
 8.952,70 10.895,00 414,01 1.528,29 1.203,45 324,84 11.000,00
Schapenproject    
Donaties  3.855,18 3,8%   
Overboeking BF 2.000,00   
  2.000,00 3.855,18 146,50 1.708,68 197,95 1.906,63 2.500,00
Beroepsonderwijs    
Donaties  8.791,20 3,8%   
Subsidie Impulsis  58.500,00   
Bijdragen particuliere fondsen  10.000,00 3,8%   
Overboeking BF 72.500,00   
 72.500,00 77.291,20 714,07 4.077,13 955,00 5.032,13 46.500,00
Scholen voor Scholen    
Bijdrage scholen NL  800,00 3,8%   
Overboeking BF -   
  - 800,00 30,40 769,60 100,00 669,60 800,00
Opleiding/ondersteuning DSF   
Bijdragen reisgenoten 63,23 1.936,15 3,8%   
Subsidie gemeente Castr. 2005  567,22   
Overboeking BF 1.200,00   
Boeken en geschenken 373,40   
  1.636,63 2.503,37 71,17 795,57 496,28 299,29 1.000,00
Overige inkomsten / reserve t.b.v. projecten   
algemene donaties  3.759,89 3,8%   
verkoop en verhuur 573,75 1.251,85 3,8%   
rente  285,06 3,8%   
  573,75 5.296,80 179,48 4.543,57   
Nieuwe projecten in 2007    
Schoolbanken Nangho Fulce    2.500,00 
Kosten en baten t.b.v. fondsenwerving, voorlichting en organisatie   
(In)directe fondsenwervingsk. 525,67   
bankk. binnenlandse transacties 220,72   
uitvoeringsk. t.b.v. fondsenw. 253,90   
kopieerkosten voorlichting 495,00   
voorlichtingsproject NL 256,16   
overige voorlichtingskosten 142,27   
overboekingskosten buitenland 92,40   
deskundigheidsbevordering 80,80   
subsidie Castricum 20052006  1.384,04   
  2.066,92 1.384,04 1.555,62 872,74 867,59 5,15 2.500,00
Totaal kosten / baten 87.730,00 102.025,59   
Exploitatiesaldo  14.295,59   
Totaal gereserveerd voor specifieke projecten in 2007  8.237,65 
Overig in te zetten projectgeld in 2007  12.877,00 
Saldi 1-1-06 en 31-12-06  6.819,06 21.114,65 
Verplichtingen in 2007    66.800,00
Minimaal te verwerven fondsen in 2007   45.685,35

Toelichting:  
 In deze tabel is te zien wat er per project of kostenpost is binnengekomen of is uitgegeven. De 

kolom ‘beschikbaar voor het project in 2006’ is het bedrag uit 2005 dat nog over was van het 
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project. De kolom ‘beschikbaar voor het project in 2007’ is het bedrag dat er eind 2006 nog 
over was na berekening van beginsaldo, inkomsten, uitgaven en eventuele aftrek van kosten. 

 Bijdrage aan algemene kosten: Om de kosten voor voorlichting, informatie en organisatie zo 
laag mogelijk te houden wordt subsidie aangevraagd. Om de kosten te dekken die hierbuiten 
vallen wordt van de inkomsten uit fondsenwerving een klein percentage berekend dat gebruikt 
wordt voor algemene kosten. In 2006 is dit 3,8% van de inkomsten, wat neerkomt op een 
bedrag van € 1.555,62. De subsidie van Impulsis en de gemeente Castricum is hier niet in 
meegerekend. 

 De laatste kolom bevat de bedragen die nodig zijn om de afspraken met DSF over te 
financieren projecten na te komen en een globale berekening van het bedrag dat de WOL nodig 
heeft om de kosten in Nederland te dekken. 
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6.5 Overboekingen, ontvangsten en bestedingen DSF 

    

Overboeking 
in Euro's  

Omrekening 
FrCFA 

Wisselkosten 
BF 

Ontvangen 
door DSF 

12-09-06 Overb. BF project SAP 8.900,00 5.838.017     

12-09-06 Overb. BF project beroepsonderwijs 22.500,00 14.759.033 28.910 20.568.140

12-09-06 Overb. BF project beroepsonderwijs 50.000,00 32.797.850 28.910 32.768.940

01-11-06 Overb. BF onderst. DSF tbv bezoek 1.200,00 787.148 17.110 2.081.952

01-11-06 Overb. BF schapenproject 2.000,00 1.311.914     

    84.600,00 55.493.962 74.930 55.419.032
Toelichting: 
In deze tabel is te zien welke bedragen in Euro’s naar DSF zijn overgemaakt en wat DSF hiervoor 
in de nationale munteenheid heeft ontvangen. Wisselkoers: 1 Euro is 655,957 FrCFA 
 
Project Overboeking in 

Euro's  
Omrekening 
FrCFA 

Besteed aan 
projecten 

Scholieren Adoptie Project (SAP) 8.900,00 5.838.017 5.247.000

Schapenproject en crèches 2.000,00 1.311.914 5.250.000

Verkoop schapen  1.843.500   

Beroepsonderwijs 72.500,00 47.556.883 37.850.000

Wisselkosten beroepsonderwijs    57.820

Kosten bezoek WOL aan DSF 1.200,00 787.148 975.000

Wisselkosten bezoek    17.110

Organisatie en begeleiding DSF    350.000

Binnenlandse bankkosten BF    41.417
  84.600,00 57.337.462 49.788.347

 

Totaal overboekingen naar BF in FrCFA 55.493.962

Wisselkosten  74.930

Ontvangen door DSF  55.419.032

Eigen inkomsten DSF  1.843.500

Saldo WOL/DSF 1-1-06  3.896.585

Beschikbaar voor projecten in BF  61.159.117

Besteed aan projecten (excl wisselk) 49.713.417
Saldo 31-12-2006 op bankrekening in Burkina van 
WOL/DSF  11.445.700

 



Stichting WOL Pagina 23 van 23 Jaarverslag 2006 

7 Plannen 2007 

7.1 Activiteiten in Nederland 
Ook in 2007 zal de WOL weer present zijn bij regionale manifestaties om het publiek voorlichting 
en informatie te kunnen geven. Ook de ‘Nieuwsbrief uit Yatenga’ zal een of twee keer uitgebracht 
worden. 
 
Basisschoolactiviteiten 
Het streven is om weer een activiteit te organiseren met de RK Kerk en de basisscholen in Limmen. 
Op andere basisscholen zal de WOL op uitnodiging gastlessen verzorgen 
 
Presentaties 
Op uitnodiging van andere organisaties zal de WOL lezingen en diapresentaties verzorgen. 
 
Bezoek uit Burkina Faso 
In maart 2007 zal de coördinator van DSF op uitnodiging van het Burkina Faso Platform naar 
Nederland komen. Ook de WOL zal rondom zijn bezoek een aantal activiteiten organiseren. 
 
Contacten binnen de gemeente Castricum 
De WOL zal er naar streven de contacten met groepen die zich binnen de gemeente bezighouden 
met internationaal beleid te verstevigen. 
 
Contacten in Nederland 
Een afgevaardigde van de WOL participeert in het landelijke Burkina Faso Platform. 

7.2 Projecten in BF 
 Het schapenproject en het scholieren adoptieproject zullen voortgezet worden. Het streven is 

om het adoptieproject weer met 5 scholieren uit te breiden. 
 Voor de school in het dorp Nangho Fulcé zullen schoolbanken gefinancierd worden. 
 Het project van het onderwijscomplex voor de ontwikkeling van beroepsonderwijs zal in 2007 

nog niet voltooid zijn. De WOL zal dit project verder ondersteunen en in Nederland fondsen 
zoeken voor de financiering hiervan. 

 


