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1 Gegevens 

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 

Fiscaal nummer: 8167 88 637 

Bankrekeningnummer: 3364.26.577 

De Stichting WOL is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Dit betekent dat giften aan WOL aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen, mits de schenking 

voldoet aan de overige eisen van de belastingdienst. Meer informatie: www.anbi.nl  

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  

Website: www.assodsf.org 

Contactpersoon: Dhr. Salifou Sodré 

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

Erkenningsdatum: 12-12-1997 

Jaar van oprichting: 1995 
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2 Voorwoord 
In het jaar 2000 hebben 189 lidstaten van de Verenigde Naties met elkaar 

afgesproken om vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. 

In dat jaar moeten honger en armoede in de wereld gehalveerd zijn ten 

opzichte van de situatie in 1990. De gemaakte afspraken hebben zij 

vastgelegd in acht concrete doelstellingen: de millennium 

ontwikkelingsdoelen. De millenniumdoelen zijn gebaseerd op de 

internationale verdragen van de Verenigde Naties, waarin is vastgelegd dat 

iedereen wereldburger recht heeft op bestaanszekerheid en dat alle 

wereldburgers gelijkwaardig zijn. 

Bij het maken van deze afspraken beloofden de regeringsleiders van de rijke 

landen om voldoende kennis en middelen beschikbaar te stellen en zich in te 

spannen voor internationale samenwerking en eerlijke handel. De 

regeringsleiders van de ontwikkelingslanden beloofden zich in te spannen om 

de millenniumdoelen in hun land te realiseren. 

Het zijn mooie beloften. Maar die beloften moeten waargemaakt worden voor 

‘de man in de straat’, voor die moeder van tien kinderen in het afgelegen 

dorpje op het Afrikaanse platteland. En dat is een gigantische klus die alleen 

kan slagen als iedereen meehelpt. Overheden en NGO’s scheppen 

voorwaarden en zorgen voor infrastructuur om kennis en middelen te 

distribueren en beschikbaar te maken, daar waar de projecten en 

programma’s uitgevoerd worden. Bedrijven en ondernemingen zullen 

maatschappelijk verantwoord moeten ondernemen en investeren in duurzame 

ontwikkeling. En ook ‘de man of vrouw in de straat’, in arme en in rijke 

landen, zal zich in moeten zetten voor het realiseren van de millenniumdoelen 

en een rechtvaardige wereld voor iedereen. 

Stichting WOL en haar partner DSF in Burkina Faso zetten zich al vanaf het 

begin in voor het realiseren van millenniumdoel 2 en 3: iedereen naar school 

en gelijke kansen voor jongens en meisjes. De millenniumdoelen kunnen niet 

los van elkaar worden gezien. Door te werken aan millenniumdoel 2 en 3, 

wordt ook indirect bijgedragen aan de overige millenniumdoelen.  

De inspanningen van WOL en DSF op dit gebied worden zowel in Nederland 

als Burkina Faso erkend. In juni 2009 werd WOL genomineerd voor de 

Millenniumdoelen Award 2009. In december 2009 heeft Yvonne Zomerdijk-

Vermeer van WOL een onderscheiding ontvangen in Burkina Faso vanwege de 

inzet voor de ontwikkeling van het land. Eervolle erkenningen die tevens een 

verantwoordelijkheid scheppen om door te gaan. We zijn op de goede weg, 

maar het werk is nog lang niet af. De huidige recessie en economische crisis 

in de rijke landen hebben grote gevolgen voor mensen in 

ontwikkelingslanden. Niet alleen de hulp loopt terug, maar ook wordt het 

dagelijks leven in ontwikkelingslanden duurder, waardoor mensen, die het net 

een beetje beter kregen, weer tot armoede vervallen. En ook wij kunnen met 

een Euro minder doen in Burkina dan voorheen. Maar we gaan door en wij 

hopen dat u ons vergezelt op weg naar 2015! 

 

 

 

Bestuur Stichting WOL 

Maart 2010 

 

Meer informatie over de millenniumdoelen: www.millenniumdoelen.nl 
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3 Introductie, visie, missie en doelstellingen 
De statutaire naam van WOL luidt: Stichting Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen. In 

1986 is WOL als werkgroep in de toenmalige gemeente Limmen opgericht. In 1991 is WOL een 

stichting geworden. Na de fusie met de dorpen Castricum, Akersloot en de Woude is het 

werkterrein uitgebreid. Niet alleen binnen de gemeente Castricum, maar ook naar de omringende 

gemeenten. Bestuursleden en vrijwilligers komen uit de hele regio. Stichting WOL is min of meer 

als eigen naam in gebruik geraakt. Donateurs en belangstellenden associëren de naam WOL met 

het project ‘Schapen voor Schoolmateriaal’, een project dat WOL al vanaf het jaar 2000 uitvoert 

om met behulp van schapenhouderij meer kinderen op school te krijgen. 

 

De Stichting WOL heeft zich ten doel gesteld de bewustwording te bevorderen op het gebied van 

ontwikkelingssamenwerking door het verstrekken van informatie, het inschakelen van organisaties 

bij acties en projecten en het betrekken van belangstellenden bij de activiteiten. Om dit concreet te 

maken is WOL een samenwerkingsrelatie aangegaan met de vereniging Développement Sans 

Frontière (DSF) in de provincie Yatenga in Burkina Faso. In 1996 was WOL medeoprichter van deze 

organisatie. WOL heeft DSF ondersteund om meerdere partners te zoeken en zich verder te 

professionaliseren. Dit is een bewuste keus geweest. Voor ons is ontwikkelingssamenwerking 

vrijwilligerswerk. Wij zijn leken op dit gebied. Voor DSF is het van groot belang om een deskundige 

en professionele organisatie te worden op het gebied van onderwijs en ontwikkeling in Burkina 

Faso. Als organisatie, die samenwerkt met en participeert in grote nationale en internationale 

netwerken, is DSF in staat invloed uit te oefenen op veranderingsprocessen op het gebied van 

onderwijs en ontwikkeling van het land. Van een groepje idealistische onderwijzers is DSF 

uitgegroeid tot een toonaangevende onderwijsontwikkelingsorganisatie die de overheid van Burkina 

adviseert in het hele onderwijshervormingsproces van het land. In de regio Noord van Burkina Faso 

is DSF het steunpunt voor de mondiale campagne Education For All. 

 

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

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

veiligheid en bestaanszekerheid. WOL wil een steentje bijdragen om de levensomstandigheden van 

de plattelandsbevolking van Burkina Faso te verbeteren door hen te ondersteunen in het 

ontwikkelen van kennis, vaardigheden en competenties om zo hun eigen bestaanszekerheid te 

kunnen realiseren. 

In de samenwerking met onze partner gaan we uit van gelijkwaardigheid, vriendschap en 

vertrouwen. Elkaar kennen, in elkaars land geweest zijn en elkaars gastvrijheid en vriendschap 

ervaren hebben zijn belangrijke onderdelen van de samenwerkingsband tussen WOL en DSF. 

Bij ontwikkelingsprojecten gaat het om het belang van de bevolking. Zij moeten zelf ook dit belang 

zien, een eigen bijdrage leveren en hun verantwoordelijkheden hiervoor dragen. WOL is alleen 

ondersteunend. DSF is de eindverantwoordelijke. 

 

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

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

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

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

In Nederland proberen we deze visie en missie uit te dragen door het geven van voorlichting, 

waaronder gastlessen op scholen en lezingen en presentaties voor belangstellende organisaties. 

Het tegengaan van vooroordelen over Afrika en ontwikkelingssamenwerking en bewustwording van 

internationale vraagstukken op dit gebied is een belangrijk onderdeel. Onze bekendheid met de 

situatie in Burkina Faso en de ervaring met onze eigen projecten worden als voorbeeld gebruikt. 

Door de voorlichtingsactiviteiten proberen we voldoende steun te krijgen om de projecten in 

Burkina Faso te kunnen financieren. 

 

De projecten en programma’s van DSF en haar partners hebben geleid tot een grote toename van 

het aantal schoolgaande kinderen in de provincie Yatenga. DSF heeft een enorme expertise 
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ontwikkeld op het gebied van kwaliteitverbetering van het reguliere onderwijs en het ontwikkelen 

van nieuwe vormen van onderwijs, afgestemd op de ontwikkelingsbehoefte van de bevolking. Deze 

expertise mag niet verloren gaan en moet zich verder kunnen ontwikkelen. Daarom zijn WOL en 

DSF in 2006 begonnen met de realisatie van Onderwijscomplex Zoodo. Zoodo moet een 

kenniscentrum worden met experimentele scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs, 

tweedekans onderwijs en beroepsonderwijs. Tevens wordt het een trainingscentrum voor iedereen 

die een bijdrage wil leveren aan het onderwijs en ontwikkelingsproces in de regio. 

3.1 Bestuur 

Het bestuur van WOL bestaat uit: Mevrouw Y. Zomerdijk-Vermeer, voorzitter, mevrouw J.H. Klein, 

secretaris, mevrouw G.E.M. Meijer-Koot, penningmeester, mevrouw M.F.W. Hoogeboom en 

mevrouw A. Vahl. Het bestuur vergadert 8 à 10 keer per jaar om de lopende activiteiten en 

projecten te bespreken, nieuwe activiteiten op te zetten en aanvragen en rapportages uit Burkina 

Faso te behandelen. Voor de organisatie en uitvoering van activiteiten worden aparte groepen 

samengesteld van een of meer bestuursleden en vrijwilligers. 
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4 Activiteiten in Nederland 
De doelstelling van WOL is tweeledig: Aan de ene kant een bijdrage leveren aan de bewustwording 

in Nederland op het gebied van internationale samenwerking. Aan de andere kant het 

ondersteunen van onderwijs- en ontwikkelingsprojecten in Burkina Faso en hiervoor fondsen 

werven in Nederland. In 2009 heeft WOL verschillende activiteiten ondernomen om hier in 

Nederland vorm aan te geven. 

4.1 Kunstveiling 

In samenwerking met de Rotaryclub CAL (Castricum, Akersloot, Limmen) is op 1 februari 2009 een 

grote kunstveiling georganiseerd ten behoeve van Onderwijscomplex Zoodo. De veiling werd 

gehouden in Restaurant Blinckers in Castricum aan Zee.  

Amateurkunstenaars en professionele kunstenaars hebben hun werk beschikbaar gesteld. 

Uiteindelijk waren er 130 kunstwerken. De hele maand januari zijn de kunstwerken in wisselende 

expositie getoond in Restaurant Blinckers. Ook waren de kunstwerken te bezichtigen op aparte 

pagina’s van de website van WOL. Johanna Klein, bestuurslid van WOL, is op radio Castricum 

geïnterviewd over de veiling en de projecten in Burkina Faso. De opname is meerdere keren 

uitgezonden. De hele maand januari zijn er artikelen verschenen in de regionale huis-aan-

huisbladen. Na afloop van de veiling heeft in het Noord-Holland Dagblad een verslag van de veiling 

gestaan. 

De voorbereiding van de veiling is gedaan door een kerngroep van 3 vrijwilligers van WOL en 2 

Rotaryleden. Tijdens de veiling zelf hielpen 12 vrijwilligers en bestuursleden van WOL en 5 

Rotaryleden. Ruim 200 belangstellenden waren er op afgekomen en de veiling heeft uiteindelijk 

ruim 7.000 Euro opgeleverd. 

4.2 Muziekgroep uit Burkina Faso 

De jaarlijkse activiteit met de basisscholen in de Corneliuskerk stond dit jaar in het teken van het 

optreden van een muziekgroep uit Burkina Faso: Djiguiya Minime. De groep was door Mundial 

Productions naar Nederland gehaald. Op vrijdag 17 april traden zij drie keer op in de Corneliuskerk 

in Limmen. Het was een groot succes. Voorafgaand aan ieder optreden lieten we een PowerPoint 

presentatie zien over de projecten in Burkina Faso. Hierbij sloten we aan bij de millenniumdoelen 

en de internationale onderwijsactieweek. Het belang van alfabetisering en lezen stond centraal. 

Iedere basisschool kreeg na afloop een leesboek met een verhaal over een meisje uit Burkina Faso: 

“Offer aan de vissen” van Ben Buytendorp. 

Ruim 300 leerlingen met hun leraren en begeleiders genoten ’s middags van een geweldig 

optreden. ’s Avonds waren er bijna 200 bezoekers. Door de bijdrage van de basisscholen en de 

verkoop van toegangskaarten waren de kosten voor het optreden gedekt. 
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4.3 Millenniumdoelen Award 2009 

In 2009 behoorde WOL tot een van de vijf genomineerde projecten 

voor de Millenniumdoelen Award 2009. Dit was een verkiezing, 

uitgeschreven door het COS Noord Holland in samenwerking met 

de provincie en het Noord Hollands Dagblad. Voor de Award 

hadden zich 48 organisaties aangemeld. 25 mochten zich op 4 juni 

2009 presenteren voor een vakjury. Vijf werden er genomineerd 

voor de uiteindelijke verkiezing. Het publiek kon tussen 26 

september en 14 oktober 2009 zijn/haar stem uitbrengen via een 

bon uit het Noord Hollands Dagblad, via de website van het NHD of door een sms te sturen. 

In de aanloop naar de verkiezingsperiode werden alle genomineerden geïnterviewd en kregen een 

groot artikel in de zaterdageditie van de NHD. Het artikel van WOL heeft op 22 augustus in de 

krant gestaan. De lokale TV zender Regio22 heeft van iedere organisatie een promotiefilmpje 

gemaakt. De filmpjes werden, voorafgaand aan de verkiezing, om de beurt ieder uur uitgezonden. 

De start van de verkiezing werd gegeven door Minister Koenders van Ontwikkelingsamenwerking. 

In een filmpje, dat geplaatst is op de campagnepagina ‘Noord Holland helpt’ van het NHD, gaf de 

minister zijn visie op alle vijf genomineerde projecten. 

15 oktober 2009 werd de verkiezingsuitslag bekend gemaakt in het provinciehuis. Na anderhalve 

week op de eerste plaats te hebben gestaan, eindigde WOL uiteindelijk als derde. Stichting Satara 

uit Amsterdam mocht de Award in ontvangst nemen.  

De verkiezing heeft veel publiciteit gegeven voor kleine organisaties die zich inzetten voor het 

behalen van de millenniumdoelen. Van de 14.000 uitgebrachte stemmen waren er ruim 3.000 voor 

WOL. 

4.4 Partners 

In Nederland werkt WOL met verschillende organisaties samen. Dit kunnen organisaties zijn die 

helpen bij fondsenwerving, die helpen bij het vergroten van de deskundigheid of waarmee WOL 

samenwerkt in het kader van voorlichting en bewustwording op het gebied van internationale 

samenwerking en het behalen van de Millenniumdoelen. 

4.4.1 Impulsis 

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

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

door het bieden van toegang tot een breed netwerk en trainingen. 

Voor de realisatie van onderwijscomplex Zoodo heeft WOL in alle fasen een bijdrage ontvangen. 

WOL participeert in de landelijke onderwijswerkgroep van Impulsis. 

Voor meer informatie: www.impulsis.nl.  
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4.4.2 NCDO: 

NCDO betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen met 

informatie, subsidies en adviezen. In 2009 heeft WOL voor het college op onderwijscomplex Zoodo 

van NCDO subsidie ontvangen uit het KPA-programma. Het project van WOL is ter inspirerend 

voorbeeld geplaatst op de NCDO website over de millenniumdoelen. Zie www.millenniumdoelen.nl. 

3 oktober 2009 waren twee bestuursleden van WOL aanwezig bij de landelijke KPA / Wilde 

Ganzendag in Fort Voordorp te Groenekan, Utrecht. : Het thema van deze dag was: De toekomst 

van het particuliere initiatief. 

Voor meer informatie: www.ncdo.nl.  

4.4.3 Linkis 

Linkis is een samenwerkingsverband van adviserende en financierende organisaties op het gebied 

van internationale samenwerking. Zij willen de projecten van particuliere initiatieven toegankelijk 

maken voor iedereen. In de projectengids van Linkis staan ook de projecten van WOL die door 

NCDO en Impulsis ondersteund worden. Op uitnodiging van Impulsis participeert WOL in de pilot 

van de Linkis Werknetten. Meer informatie: www.linkis.nl. 

4.4.4 Gemeente Castricum en Platform IS Castricum 

Al vele jaren ontvangt WOL een waarderingssubsidie van de gemeente Castricum. Door deze 

subsidie kunnen de organisatiekosten grotendeels gefinancierd worden. Hierdoor kunnen giften 

bijna volledig ingezet worden voor de projecten in Burkina Faso. 

Binnen de gemeente is het Platform Internationale Samenwerking actief. Onder voorzitterschap 

van de burgemeester, mevrouw Aaltje Emmens-Knol, werken groepen uit de gemeente, die actief 

zijn op het gebied van internationale samenwerking, samen om internationale samenwerking en de 

millenniumdoelen onder de aandacht van de inwoners van Castricum te brengen. 

In 2009 zijn twee activiteiten georganiseerd: op 26 september een millenniumevenement in 

samenwerking met leerlingen van het Jac. P. Tijsse College en op 12 november een raadsactiviteit 

voor gemeenteraadsleden en burgers over de bijdrage Castricum aan het behalen van de 

millenniumdoelen. 

Meer informatie: 

www.castricum.nl  

 

26 september was tevens 

de startdatum van de 

verkiezing voor de 

Millenniumdoelen Award 

2009. Ook hiervoor werd 

door de meiden van het 

organisatiecomité, de 

burgemeester en Yvonne 

Zomerdijk van WOL het 

startschot gegeven. 

4.4.5 COS Noord-Holland 

COS Noord-Holland is het regionale centrum voor internationale samenwerking in Noord-Holland. 

Zij bieden netwerk, informatie en advies rondom mondiale vraagstukken. In 2009 nam het COS 

o.a. het initiatief voor de verkiezing van de Millenniumdoelen Award 2009. Ook ondersteunt het 

COS de activiteiten van het Platform Internationale Samenwerking Castricum. Voor meer 

informatie: www.cosnoordholland.nl.  

Het COS beheert de website van de Noord-Hollandse wereldatlas. Hierop zijn alle particulieren 

initiatieven van Noord-Holland te vinden. Ook WOL staat hierop. Voor meer informatie: 

www.noordhollandsewereldatlas.nl.  
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4.4.6 Turing Foundation 

De Turing Foundation is een erkend Goede Doelen-fonds, opgericht in 2006 door Pieter Geelen en 

zijn vrouw uit de opbrengsten die hij als mede-oprichter verkreeg bij de beursgang van TomTom 

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

Onderwijscomplex Zoodo. In 2009 hebben we het derde deel van de subsidie ontvangen. In 

september vond de evaluatie plaats over de afgelopen drie jaar, waarin we een totaalbedrag van 

150.000 Euro hebben ontvangen. De evaluatie was zeer positief en WOL kreeg de uitnodiging om 

voor nog een onderdeel van het onderwijscomplex een subsidieaanvraag in te dienen. 

4.4.7 Marthe van Rijswijck Foundation 

De Stichting Marthe van Rijswijck Foundation wordt gefinancierd door Sprangers Bouwbedrijf. De 

Marthe van Rijswijck Foundation richt zich met name op het verlenen van financiële steun aan 

duurzame ontwikkelingshulp ten behoeve van kansarme kinderen over de hele wereld. In 2008 

heeft WOL van deze stichting een bijdrage ontvangen voor de bouw van het college op 

Onderwijscomplex Zoodo. 2009 was voor de stichting een jubileumjaar en ter gelegenheid hiervan 

hebben ze een jubileumboek uitgegeven: “Het creëren van een toekomst voor kansarme kinderen”. 

Ook het project van WOL is hierin opgenomen. 

4.4.8 Stichting Castricum helpt Muttathara 

De Stichting Castricum helpt Muttathara ondersteunt ontwikkelingsprojecten in India en 

ontwikkelingsprojecten van inwoners uit de gemeente Castricum in andere ontwikkelingslanden. De 

stichting krijgt haar inkomsten uit de verkoop van tweedehands goederen. Voor de realisatie van 

onderwijscomplex Zoodo heeft WOL diverse malen een bijdrage ontvangen. De stichting 

participeert ook in het Platform Internationale Samenwerking van de gemeente Castricum, waarin 

ook WOL een van de participanten is. 

4.4.9 Fietsen voor Burkina 

Voorlichting en fondsenwerving 

zijn dit jaar voor een groot deel in 

samenwerking met Stichting 

Fietsen voor Burkina gegaan. 

Deze stichting is in november 

2008 opgericht met als doel een 

fietstocht van Limmen naar 

Burkina Faso te organiseren en 

hiermee € 150.000 aan 

sponsorgeld op te halen voor 

onderwijsprojecten in Burkina 

Faso. Zo’n 25 fietsers zullen het 

hele traject of een deel van het 

traject fietsen. Zij worden 

begeleid door een truck en een 

terreinwagen met vier begeleiders. De fietstocht zal plaats vinden van eind augustus tot eind 

november 2010. 

Rondom de fietsers en hun begeleiders is een enthousiaste groep van supporters ontstaan. 

Fietsers, begeleiders en supporters zetten zich in om het streefbedrag bij elkaar te halen. Stichting 

WOL ondersteunt hen bij de aanvraag van subsidie en door het geven van informatie over de 

situatie in Burkina Faso en de onderwijsprojecten. Ook bij presentaties voor potentiële sponsors 

levert WOL een inhoudelijke bijdrage. 

4.4.10 Kerken van Limmen 

Zowel de rooms katholieke Corneliuskerk als de protestants christelijke kerk in Limmen 

ondersteunen de projecten van WOL in Burkina Faso. Jaarlijks wordt in beide kerken gecollecteerd. 
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In april, ronde de internationale onderwijsactieweek, is er altijd in samenwerking met de 

werkgroep Kerk en Samenleving een activiteit voor de basisscholen in de Corneliuskerk. Dit jaar 

was dit het optreden van de muziekgroep uit Burkina Faso, Djiguiya Minime. 

Tot de deelnemers aan de fietstocht naar Burkina Faso behoren zowel de pastor als de dominee. 

Voor het kerkseizoen 2009-2010 staan daarom in beide kerken Burkina Faso en de 

millenniumdoelen centraal. De aftap hiervoor werd in de Corneliuskerk gegeven op 20 september 

met als thema “Op de pedalen”. In acht speciale vieringen zal, naast de fietstocht, een van de 

millenniumdoelen centraal staan. In de Protestantse kerk werd op 4 oktober het onderwijsspel 

gespeeld. Dit is een spel dat WOL ontwikkeld heeft om mensen in Nederland bewust te maken van 

de problemen die kinderen in Burkina Faso ondervinden als zij naar school willen. 

Meer informatie: www.corneliuskerk-limmen.nl.  

4.4.11 Basisscholen 

In 2009 ondersteunden drie basisscholen de projecten in Burkina Faso: de Pax Christischool en Sint 

Maartenschool in Limmen en de Uilenburchtschool in Grootebroek. De kinderen van de Pax 

Christischool nemen maandelijks 20 cent mee. De Sint Maartenschool heeft het schapenproject 

ondersteund. De groepen 6-7-8 van de Pax Christischool en de Sint Maartenschool waren aanwezig 

bij het optreden van Djiguiya Minime. De Uilenburchtschool had op 27 maart een kermis 

georganiseerd waarvan een deel van de opbrengst bestemd was voor onderwijsprojecten in 

Burkina. Ook WOL medewerkers waren hierbij aanwezig om de kinderen in Grootebroek kennis te 

laten maken met het leven van kinderen in Burkina, o.a. door zelf pindakaas te maken. 

4.4.12 Burkina Faso Platform 

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

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

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

Burkinbè in Nederland, is een nauwe samenwerking. 

WOL was een van de initiatiefnemers voor het platform. Na 4 jaar voorzitterschap door Yvonne 

Zomerdijk is deze taak in 2009 overgenomen door Cees Boekelo van Stichting Faso. Yvonne is nog 

als gewoon bestuurslid betrokken bij het platform. 

Op 1 september 2009 is in de hoofdstad van Burkina Faso, Ouagadougou, ernstige wateroverlast 

geweest. Veel woningen van leem zijn ingestort en 150.000 mensen zijn in tentenkampen 

ondergebracht. Het BF Platform heeft het initiatief genomen om enkele families te ondersteunen bij 

de wederopbouw en heeft hiervoor een beroep gedaan op de aangesloten organisaties. Dit project 

zal in 2010 afgerond worden. 

4.4.13 Overige partners en bijdragen 

� Pifworld: In 2008 was WOL een samenwerkingsrelatie aangegaan met Play It Forward, later 

omgedoopt tot Pifworld. Het doel van deze organisatie in om on-line fondsen te werven voor 

goede doelen. De samenwerking leverde in 2009 niet het gewenste resultaat en is beëindigd. 

Meer informatie: www.pifworld.com  

� Partin: In 2009 heeft WOL zich aangesloten bij Partin. Partin is een nieuwe brancheorganisatie 

voor kleinschalige particuliere initiatieven. Meer informatie: www.partin.nl.  

� OneWorld: In 2009 is WOL partner geworden van OneWorld, het Platform voor Duurzame 

Ontwikkeling en Internationale Samenwerking. Meer informatie: www.oneworld.nl.  

� Gemeente Heiloo: Op 2 april 2009 organiseerde de gemeente Heiloo en bijeenkomst over de 

millenniumdoelen. Dineke Vahl, bestuurslid en Marian Zoon, vrijwilliger van WOL, hebben aan 

deze bijeenkomst deelgenomen. Beiden wonen in Heiloo. 

� CIDIN en Dag van het Particulier Initiatief: WOL heeft haar medewerking verleend aan 

een onderzoek van het Centre for International Development Issues Nijmegen (CIDIN). De 

onderzoeksresultaten werden op 19 april 2009 tijdens de ‘Dag van het Particulier Initiatief’ in 

Nijmegen gepresenteerd. Het thema van de dag: ‘Wat hebben de particuliere initiatiefnemers 

geleerd van het kritische rapport van Lau Schulpen over de kwaliteit van de 
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ontwikkelingsprojecten?’ 

WOL was hierbij aanwezig. Niet alleen om de uitkomsten van het onderzoek aan te horen, 

maar we waren ook uitgenodigd om te vertellen hoe een stichting door de jaren heen groeit en 

verandert. 

� Trouw Idealendag: Op 10 oktober 2009 vond de Trouw Idealendag plaats in Amsterdam met 

als thema "Idealen realiseer je samen". Het doel van de Idealendag was om gelegenheid te 

bieden aan initiatiefnemers, overheden, bedrijven en ondersteuningsorganisaties om op diverse 

manieren met elkaar in contact te komen en om samenwerking te vinden of uit te breiden. Ook 

hier was WOL deelnemer en genodigde. Onder leiding van een medewerkster van GreenWish 

was WOL een van de panelleden van de workshop ‘Creatieve manieren om financiering te 

vinden’. 

� Students for students: In 2009 heeft een groep studenten uit Nijmegen contact gezocht met 

WOL. Zij willen een rally naar Burkina Faso organiseren in juli 2010 en hiermee geld inzamelen 

voor onderwijscomplex Zoodo. Meer informatie: www.students-for-students.nl. 

� Stichting Geef Gratis: WOL is aangesloten bij Stichting Geef Gratis en maakt gebruik van hun 

internetconcepten om on-line fondsen te werven. Informatie over WOL is te vinden op de 

website van een van de concepten: www.allegoededoelen.nl. Meer informatie: 

www.geefgratis.nl  

 

4.5 Publiciteit 

4.5.1 Nieuwsbrief 

Om donateurs en belangstellenden te informeren over de projecten van WOL en DSF in Burkina 

Faso, wordt een of tweemaal per jaar de Nieuwsbrief uit Yatenga uitgegeven. In 2009 is de 

nieuwsbrief tweemaal verschenen: in januari en in mei. Hij is verstuurd naar 800 adressen van 

donateurs en belangstellenden. Van beide edities zijn zo’n 300 exemplaren uitgedeeld bij 

presentaties en manifestaties. 

4.5.2 Website en filmpjes 

De projecten van WOL en DSF zijn te volgen op de website www.stichtingwol.com. Vanaf 2009 

worden hier ook filmpjes op geplaatst. DSF beschikt over een filmcamera en stuurt regelmatig 

filmpjes op. Filmpjes van DSF en films van WOL tijdens bezoeken aan Burkina Faso worden 

bewerkt voor plaatsing op de website of om te tonen tijdens presentaties en 

voorlichtingsbijeenkomsten. 

4.5.3 Informatiestands 

WOL probeert zo veel mogelijk bij regionale activiteiten met een informatiestand aanwezig te zijn. 

In 2009 namen we deel aan de volgende activiteiten: 

� 7 en 8 maart 2009: Informatie- en kunstnijverheidstand tijdens Limmen Creatief 

� 13 april 2009: Informatie- en kunstnijverheidstand tijdens Lady’s Fair in Limmen 

� 13 juni 2009: Kunstmarkt Egmond aan de Hoef 

� 1 juli 2009: Jaarmarkt Limmen 

� 26 september 2009: Millenniumevenement JPT, Castricum 

� 16 december 2009: Kerstmarkt Castricum 

4.5.4 Regionale nieuwsbladen 

Naast de eigen Nieuwsbrief en website worden ook regelmatig stukjes geplaatst in lokale en 

regionale nieuwsbladen. Meestal zijn dit stukjes die door WOL zelf zijn ingestuurd naar aanleiding 

van een project up-date in Burkina of een activiteit in Nederland. Yvonne Zomerdijk van WOL is 

twee maal geïnterviewd door een verslaggever van het Noord Hollands Dagblad: eenmaal voor het 

artikel over de Millenniumdoelen Award en eenmaal naar aanleiding van de ontvangen 

onderscheiding in Burkina Faso. Ook heeft het NHD verslag gedaan van de kunstveiling. 
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Overige bladen waarin stukjes over WOL zijn gepubliceerd: 

� Limmer Toren, kerkblad van de Corneliusparochie in Limmen 

� Kerkblad Protestantse Gemeente Heiloo en Limmen 

� LOV krant 

� De Castricummer 

� Zondagochtendblad regio Heiloo / Castricum 

� Nieuwsblad voor Castricum 

� Uitkijkpost, waaronder een paginagrote ‘Verenigingspagina’ over WOL 

� Noord Hollands Dagblad 

� Alkmaar op zondag 

4.6 Resultaten fondsenwerving 

Fondsenwerving met behulp van bovenstaande activiteiten en partners hebben voornamelijk 

betrekking op het onderwijscomplex. In 2009 is hiervoor bijna 100.000 Euro binnengekomen plus 

12.000 Euro die door Impulsis direct overgemaakt is naar Burkina. Partners in de medefinanciering 

van het complex en grote donateurs ontvangen over de fase waaraan ze hebben bijgedragen een 

eindrapport. 

WOL heeft in Burkina nog twee specifieke projecten waarvoor fondsen worden geworven: het 

project Schapen voor Schoolmateriaal (Projet Mouton Fourniture / PMF) en het Scholieren Adoptie 

Project (SAP / Projet de Parrainage Scolaire).  

4.6.1 Schapen voor Schoolmateriaal 

In Nederland sponsoren donateurs eenmalig voor 50 Euro een schaap in Burkina Faso. Zij 

ontvangen een foto van het schaap en het kind dat hierdoor naar de basisschool kan. In een 

begeleidend schrijven staan wat achtergrond gegevens over het kind. Via de website, mond-op-

mond reclame of de nieuwsbrief wordt dit project onder de aandacht gebracht. In 2009 is 1.500 

Euro binnen gekomen voor dit project. Dit bedrag is in januari 2010 overgemaakt naar DSF. 

4.6.2 Scholieren Adoptie Project 

In Nederland ‘adopteren’ donateurs een 

scholier in het voortgezet onderwijs voor 

350 Euro per schooljaar. Zij beloven dit 

minimaal 4 jaar te doen. De 

adoptieouders ontvangen informatie over 

de scholier en jaarlijks een foto. Ook 

ontvangt de adoptieouder minimaal een 

keer per jaar een brief van de scholier. 

Indien gewenst wordt deze brief door 

WOL vertaald. Als een WOL-delegatie 

naar Burkina gaat, kunnen Franstalige 

brieven en/of kaarten meegegeven 

worden.  

De verantwoordelijke voor het project bij 

DSF maakt 1 à 2 maal per schooljaar een 

rapportage over de resultaten van de 

scholieren. De gegevens uit deze rapportages worden in een speciale nieuwsbrief verwerkt voor de 

adoptieouders. Na afloop van het schooljaar ontvangen de adoptieouders specifieke informatie over 

de resultaten en eventuele bijzonderheden van hun scholier. Tevens wordt hen dan gevraagd de 

bijdrage voor het nieuwe schooljaar over te maken. 

Door middel van de Nieuwsbrief uit Yatenga, stukjes in de regionale nieuwsbladen en de website 

worden nieuwe adoptieouders geworven. Schooljaar 2009-2010 maken 45 jongeren deel uit van 

het project. Zij worden gesponsord door 40 adoptieouders. 
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5 Bezoek aan Burkina Faso 
In 2009 is vanuit Nederland verschillende keren een bezoek gebracht aan de projecten van WOL en 

DSF in Burkina Faso. Een WOL delegatie was aanwezig bij de opening van het college op 

Onderwijscomplex Zoodo, de heer Gert Kuiper van Impulsis heeft het onderwijscomplex bezocht en 

in december is Yvonne Zomerdijk weer naar Burkina gegaan om een onderscheiding in ontvangst 

te nemen. 

5.1 Opening college 

In oktober 2009 was een grote afvaardiging van WOL in Burkina aanwezig bij de opening van het 

college: Yvonne Zomerdijk, Johanna Klein, Maria Hoogeboom en Dineke Vahl, allen bestuursleden 

van WOL. Ook Hans van Dongen, partner van Maria, en ander Nederlands paar waren aanwezig. 

De opening vond plaats op 31 oktober 2009 in het bijzijn van alle leerlingen van het complex en 

hun ouders. Ook partners en leden van DSF waren aanwezig en verschillende 

hoogwaardigheidsbekleders, waaronder Naaba Kiiba, de Mossi koning van Yatenga, en Joseph Paré, 

minister van voortgezet en hoger onderwijs. De WOL-delegatie mocht twee oorkonden in ontvangst 

nemen. Eén namens de directeur van de basiseducatie in Yatenga. De tweede oorkonde kwam van 

de burgemeester van Tangaye, de gemeente 

waarin de meeste bij DSF aangesloten 

scholen liggen. Beide oorkonden kregen we 

voor onze bijdrage aan het bevorderen van 

het onderwijs in Yatenga / Tangaye. 

Tijdens de reis zijn verschillende scholen en 

dorpen bezocht. Speciale aandacht was er 

voor het opzetten van het beroepsonderwijs 

op het onderwijscomplex. Ook zijn 

beleefdheidsbezoeken gebracht aan relaties 

van DSF, waar onder de Hoge Commissaris 

van de provincie Yatenga en Naaba Kiiba, de 

Mossi koning van Yatenga. 

5.2 Vertegenwoordiger van Impulsis 

Op zaterdag 28 november heeft de heer Gert Kuiper, relatiebeheerder bij Impulsis, een bezoek 

gebracht aan het kantoor van DSF en het onderwijscomplex. Helaas was de dag niet zo gunstig 

gekozen: het was de dag na het Tabaskifeest (Offerfeest). Formeel waren de scholen gesloten en 

veel leerlingen en docenten verbleven in hun geboortedorpen. Toch was een groot aantal leerlingen 

en leraren speciaal gekomen om de heer Kuiper een indruk te geven van het complex. Over dit 

bezoek heeft de heer Kuiper verslag uitgebracht aan Impulsis. 

5.3 Ridder in Burkina Faso 

Dit jaar zou de nationale feestweek ter gelegenheid 

van de viering van de 49e Onafhankelijkheidsdag (11 

december) in Ouahigouya gehouden worden. En, net 

als in Nederland op Koninginnedag, worden dan 

personen en organisaties onderscheidingen die van 

grote betekenis zijn voor de gemeenschap. In juni 

2009 werd Yvonne Zomerdijk gevraagd om haar CV 

met betrekking tot WOL activiteiten op te sturen 

naar Burkina Faso. DSF was uitgenodigd om een van 

haar partners voor te dragen voor een 

onderscheiding en dit werd Yvonne. Speciaal voor de 

onderscheiding zijn Yvonne en Kees Zomerdijk begin 

december naar Burkina gereisd. De lintjes werden op 
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10 december uitgereikt. Op het nationale plein van Ouahigouya waren duizenden mensen 

bijeengekomen. Zo’n 100 personen werden onderscheiden. Yvonne werd benoemd tot “Chevalier 

de l’ordre du Mérite Burkinabé”, Ridder in de Orde van Verdienste van Burkina Faso. Zij kreeg de 

medaille opgespeld van de gouverneur van de regio Noord van Burkina Faso. De onderscheiding 

symboliseerde 20 jaar partnerschap met Burkina Faso. 

 

6 Projecten in Burkina Faso 
Burkina Faso is een van de armste landen in de wereld. Een belangrijke oorzaak is het 

analfabetisme en de onwetendheid onder de bevolking. Het onderwijs kampt met grote problemen 

zoals het tekort aan klaslokalen en schoolbanken, te weinig en te laag opgeleide leraren, 

onderwijsmethoden die niet aangepast zijn aan de ontwikkelingsbehoefte van de bevolking, gebrek 

aan leermiddelen, naslagwerken, schoolboeken, etc. De overheid heeft onvoldoende middelen om 

deze problemen zelfstandig op te lossen en heeft hierbij de hulp ingeroepen van nationale 

organisaties en de internationale gemeenschap.  

DSF ziet het als haar missie om de spiraal van armoede, analfabetisme en onwetendheid te 

doorbreken. DSF wordt hierin gesteund door de overheid van Burkina en nationale en 

internationale ontwikkelingsorganisaties. Vanuit Nederland zijn dit WOL, ICCO en Kinderpostzegels. 

DSF heeft onderwijs tot speerpunt van armoedebestrijding genomen. In de provincie Yatenga 

coördineert zij de activiteiten om alle kinderen op school te krijgen. In drie provincies van de regio 

Noord is DSF verantwoordelijk voor de alfabetisering van volwassenen. 

Onder de leus ‘Eduquer pour Développer’ (Onderwijs voor Ontwikkeling) draagt DSF bij aan het 

behalen van millenniumdoel 2 en 3: Onderwijs voor iedereen en gelijke kansen voor jongens en 

meisjes / mannen en vrouwen. DSF maakt het onderwijs bereikbaar en toegankelijk voor iedereen 

zodat het haar rol in het ontwikkelingsproces van het land kan vervullen.  

 

  

6.1 De programma’s en projecten van DSF 

Met technische en financiële ondersteuning van nationale en internationale partners voert DSF een 

aantal projecten en programma’s uit om het onderwijs te verbeteren. In 2009 waren dit de 

volgende programma’s en projecten: 

� ‘Programme d’Appui à l’Education (PAE). Met dit programma levert DSF een bijdrage aan de 

verbetering van de basiseducatie (basisonderwijs aan kinderen en alfabetisering van 

volwassenen) in de regio Noord. Het accent ligt op de versterking van de competenties van de 

actoren in het onderwijsontwikkelingsproces (leraren, inspecteurs, alfabetiseringsmedewerkers, 

oudercomités, etc.) 

� ‘Programme de Promotion et de protection des Droits et du bien être de l’Enfant en milieu rural’ 

(PPDE). Met dit programma werkt DSF aan gedragsverandering onder de traditionele 

dorpsgemeenschappen om zo de rechten van kinderen te waarborgen, waaronder gelijke 

kansen voor meisjes en jongens en het bestrijden van genitale verminking van meisjes. 
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� Onderwijscomplex Zoodo, een project om een kenniscentrum te bouwen met experimentele 

scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs, tweedekans onderwijs, beroepsonderwijs 

en trainingen voor iedereen die een rol speelt in het onderwijs- en ontwikkelingsproces van de 

regio. 

� ‘Projet de parrainage scolaire’, het scholieren adoptie project (SAP) dat het mogelijk maakt dat 

kinderen uit kansarme families voortgezet onderwijs kunnen volgen. 

� ‘Projet Mouton – Fourniture’ (PMF), het schapenproject dat kinderen uit kanarme familie een 

grotere kans geeft op het voltooien van de basisschool. 

� ‘Projet d’appui au opérateurs émergents’, een project om zelfhulpgroepen van startende 

ondernemers te ondersteunen d.m.v. alfabetisering en training. 

� ‘Projet de lutte contre les IST et VIH-SIDA’, een project om te voorkomen dat geschoolde 

kinderen, jongeren en volwassenen slachtoffer worden van seksueel overdraagbare 

aandoeningen en HIV-AIDS en daardoor verloren gaan voor het ontwikkelingsproces. 

� ‘Programma d’alphabétisation des parents d’élèves’, een programma om ouders van leerlingen 

te alfabetiseren en te trainen in het opzetten en beheren van projecten, gericht op het 

verbeteren van de levensomstandigheden. 

� ‘Projet des Centres de Développement et d’Alphabétisation Fonctionelle’, een zelfde project als 

het vorige, maar werkend vanuit permanente centra in een aantal dorpen. 

6.2 Resultaatgebieden 

Alle projecten en programma’s zijn op elkaar afgestemd en versterken elkaars resultaten. In 2009 

lag het accent op vier resultaatgebieden: 

 

1. Activiteiten om de toegang tot basiseducatie te verbeteren: 

� Bewustwording van het belang van onderwijs door het houden van sportieve en culturele 

manifestaties, theater- en filmvoorstellingen en radio-uitzendingen. 

� Verstrekken van schoolmateriaal en schoolkleding 

� Ondersteunen van ouders bij het verwerven in inkomsten om schoolkosten te kunnen 

betalen 

� Ontlasten van de werkzaamheden van vrouwen en meisjes om tijd vrij te maken voor 

onderwijs 

� Alfabetisering en ondersteunen van startende ondernemersorganisaties 

 

2. Activiteiten om de kwaliteit van de basiseducatie te verbeteren: 

� Bijscholen van basisschoolleraren en trainen van ouderraden van dorpsscholen 

� Ondersteunen van onderwijsautoriteiten en onderwijsinspecteurs met schrijf- en 

registratiemateriaal en brandstof voor bezoeken aan de dorpsscholen 

� Verbeteren van de werkomstandigheden van leraren 

� Trainen van alfabetiseringsmedewerkers 

� Inrichten van alfabetiseringscentra 

� Opzetten van crèches bij 

alfabetiseringscentra 

� Beschikbaar stellen van bouwmateriaal 

voor permanente alfabetiseringscentra 

� Opzetten van tweedekans 

avondonderwijs voor oudere kinderen 

en jongeren. 

� Trainen van jongeren om de schoolse 

vaardigheden in te zetten voor 

inkomensverwervende activiteiten 

� Ondersteunen van jongeren om 

voortgezet onderwijs te volgen 

� Opzetten van een onderwijscomplex 
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met experimentele scholen en kenniscentrum 

� Ontwikkelen van beroepsonderwijs 

 

3. Activiteiten om op alle niveaus in de samenleving draagvlak voor 

kwaliteitsverbetering van het onderwijs te creëren: 

� Organiseren van de internationale onderwijsactieweek in de regio Noord 

� Radio- en Tv-uitzendingen 

� Voorzitterschap van- en participatie in netwerken van soortgelijke organisaties en 

overheidsinstanties 

 

4. Activiteiten gericht op institutionele steun en capaciteitsopbouw van DSF 

� Training personeel en leden DSF 

� Internationale samenwerking en training 

� Verslaglegging, registratie en archivering van kennis en ervaring 

� Evaluaties, rapportages en verantwoording van resultaten 

� Aangaan van partnerschappen met organisaties met soortgelijke doelen 

� Studiereizen naar en stages bij andere organisaties 

� Onderhouden van relaties met belangrijke vertegenwoordigers van overheid en 

samenleving 

� Personeelsbeleid en betaling van salarissen met afdracht van belasting en sociale 

verzekering 

� Verwerven van communicatie- en transportmiddelen 

� Maken van promotiemateriaal: film, tijdschrift, brochure, website, etc. 

 

6.3 De projecten van WOL en DSF 

De projecten van WOL en DSF maken onderdeel uit van alle activiteiten van DSF om de 

millenniumdoelen te realiseren. In 2009 heeft WOL steun verleend aan 4 projecten. 

6.3.1 Onderwijscomplex Zoodo 

Onderwijscomplex Zoodo is een particuliere school voor basisonderwijs, tweedekans onderwijs, 

beroepsonderwijs en algemeen voortgezet onderwijs. Tevens is het een trainingscentrum voor 

leraren in het kader van kwaliteitsverbetering en onderwijsvernieuwing en worden er trainingen 

gegeven aan alfabetiseringsmedewerkers, aan leden van ouderraden en aan andere actoren in het 

onderwijs- en ontwikkelingsproces van de regio.  

Onderwijscomplex Zoodo is een autonoom functionerende eenheid binnen de Vereniging DSF. DSF 

is eigenaar van het complex. De gemeente Ouahigouya heeft een terrein van 23.833 m2 aan de 

rand van de stand beschikbaar gesteld. WOL en DSF zijn in 2006 begonnen met de bouw van het 

eerste schoolgebouw. Schooljaar 2007-2008 is dit in gebruik genomen voor basiseducatie aan 

kinderen en jongeren. Schooljaar 2008-2009 werden hierin ook twee klassen voortgezet onderwijs 

gehuisvest. Eind 2008 zijn twee praktijklokalen voor beroepsonderwijs in gebruik genomen.  

In 2009 is de derde fase van Onderwijscomplex Zoodo gerealiseerd: het schoolgebouw voor 

voortgezet onderwijs met acht klaslokalen, de watertoren met elektrische pomp en waterleiding 
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naar de schoolgebouwen, het derde toiletblok en twee fietsenstallingen. Vier lokalen zijn volledig 

ingericht voor het eerste t/m vierde leerjaar van het college. In een van lokalen is de 

schooladministratie gevestigd en in een ander lokaal de docentenruimte. In de loop der jaren zullen 

alle klassen vol komen met leerlingen en willen we een apart gebouw neerzetten voor de 

schooladministratie en de docentenruimte. 

Schooljaar 2008-2009 telde het onderwijscomplex 201 leerlingen, verdeeld over 7 klassen: 

 

Klassen 2008-2009 Meisjes / 

Vrouwen 
Jongens / 

Mannen 
Totaal 

CP1 / 1e klas basisonderwijs (groep 3) 07 11 18 
CP2 / 2e klas basisonderwijs (groep 4) 07 11 18 
Tweedekans avondonderwijs 1e leerjaar 14 36 50 
Modevakschool 14  - 14 
Vakopleiding fiets- en bromfietstechniek 01 07 08 
6 ème / 1e leerjaar voortgezet onderwijs 23 35 58 
3 ème / 4e leerjaar voortgezet onderwijs 20 15 35 
Totaal aantal leerlingen 86 115 201 

 

Schooljaar 2008-2009 was voor de leerlingen van de examenklas van het voortgezet onderwijs 

succesvol: Met een slagingspercentage van 42% behaalde Onderwijscomplex Zoodo hoogste 

percentage geslaagde leerlingen van de provincie Yatenga1.  

 

Met ingang van schooljaar 2009-2010 telt het onderwijscomplex 382 leerlingen in het 

basisonderwijs, tweedekans avondonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Tussen 

oktober en december hebben 518 volwassenen en jongeren een cursus of training gevolgd. De 

leerlingen en deelnemers aan onderwijs, cursussen en trainingen waren als volgt verdeeld: 

 

Klas / cursus 2009-2010 Meisjes / 

Vrouwen 
Jongens / 

Mannen 
Totaal 

CP1 / 1e klas basisonderwijs (groep 3) 05 06 11 
CP2 / 2e klas basisonderwijs (groep 4) 06 08 14 
CE1 / 3e klas basisonderwijs (groep 5) 11 12 23 
Tweedekans avondonderwijs 1e leerjaar 14 25 39 
Tweedekans avondonderwijs 2e leerjaar 15 27 42 
Modevakschool 28  - 28 
Vakopleiding fiets- en bromfietstechniek 01 06 07 
6 ème / 1e leerjaar voortgezet onderwijs 38 44 82 
5 ème / 2e leerjaar voortgezet onderwijs 12 18 30 
4 ème / 3e leerjaar voortgezet onderwijs 18 17 35 
3 ème / 4e leerjaar voortgezet onderwijs 47 24 71 
Training trainers alfabetisering volwassenen 36 51 87 
Training oudercomités dorpsscholen 88 38 126 
Bijscholing leraren basisonderwijs 56 96 152 
Bijscholing leraren voortgezet onderwijs   10 10 
Bijscholing leraren tweedekans onderwijs - 12 12 
Jongerentraining voor participatie in 

ontwikkelingsproces 
20 20 40 

Training groeperingen / verenigingen voor 

ontwikkeling en armoedebestrijding 
56 35   91 

Totaal aantal leerlingen / cursisten 451 449 900 

                                                
1 Landelijk lag het percentage geslaagde leerlingen op 36%. In Yatenga lag het gemiddelde op 28%. 
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Het college 6ème, het eerste leerjaar van het college 

 
Watertoren Kraan bij het college 

Een van de twee fietsenstallingen Het derde toiletblok 

De modevakschool zit met 28 leerlingen bijna helemaal vol: 14 eerstejaars leerlingen en 14 

tweedejaars leerlingen.  

De vakopleiding voor fiets- en bromfietstechniek kampt met grote problemen. Schooljaar 2009-

2010 zijn er slechts 7 leerlingen: twee leerlingen voor het tweede jaar, waaronder het meisje, en 

vijf nieuwe leerlingen. Lager technisch beroepsonderwijs is nog onbekend in Burkina. Er wordt 

gedacht dat je voor beroepen als fiets- en bromfietsreparateur, loodgieter, elektricien, lasser, 

bouwvakker, etc. niet naar school hoeft. Als je niet naar school wilt, ga je bij een (vaak analfabete) 

baas werken. De kwaliteit die dit soort bedrijfjes afleveren is bedroevend. Helaas ziet men nog niet 

in dat dit soort beroepen geprofessionaliseerd kunnen worden.  

Aan het einde van schooljaar 2008-2009 gaf DSF al aan dat er problemen waren met de 

techniekopleiding. Vooral het gebrek aan gereedschap speelde een rol. Veel gereedschap is in 

Burkina niet te krijgen. In juli 2009 kon WOL een kubieke meter gereedschap meesturen met een 
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container van stichting Tele-Vie-Deo. De container werd in oktober 2009 gelost, precies toen de 

WOL-delegatie in Burkina aankwam. 

 

 
Een volle naaiklas 

 
Gereedschap uit Nederland 

 

6.3.2 Schapenproject 

Het schapenproject is in 2000 gestart en nog steeds een 

succesvol project om de schooluitval in het basisonderwijs 

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). 

In 2009 hebben 200 leerlingen uit 10 verschillende dorpen 

een schaap ontvangen, deels door sponsoring uit Nederland, 

deels door eigen fok uit de kudde van DSF. 

 

6.3.3 Scholieren Adoptie Project 

In september 2002 is gestart met het 

Scholieren Adoptie Project (SAP). Het 

gaat om kansarme dorpskinderen die 

anders geen vervolgonderwijs kunnen 

volgen. Schooljaar 2008-2009 maakten 

40 jongeren deel uit van het project, 21 

meisjes en 19 jongens. Helaas zijn 12 

leerlingen aan het einde van het 

schooljaar blijven zitten. Een meisje heeft 

het project verlaten vanwege de zorg 

voor haar baby.  

Schooljaar 2009-2010 hebben we 45 

jongeren, waaronder 6 nieuwe leerlingen. 

In totaal 22 jongens en 23 meisjes tussen 

de 12 en 23 jaar. De meesten volgen 
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algemeen voortgezet onderwijs op een college of lyceum. Twee zitten er op een beroepsopleiding. 

Twee jongeren hebben hun middelbare school afgesloten, maar blijven opgenomen in het project. 

Zij studeren verder aan de universiteit en lerarenopleiding. Veel van de zittenblijvers van het 

vorige schooljaar zijn geplaatst in een klas op onderwijscomplex Zoodo. Dit zijn vooral de 

zittenblijvers die van hun oude school zijn weggestuurd vanwege te geringe prestaties of meiden 

met een baby. Op Zoodo krijgen ze een extra kans en speciale aandacht. Totaal 20 jongeren uit 

het SAP volgen nu onderwijs op Zoodo. 

6.3.4 Coup DSF 

In 2006 is DSF begonnen met de introductie van sport en 

cultuur op de basisschool. Dit krijgt zijn hoogtepunt in de 

‘Coup DSF’. In mei 2009 organiseerde DSF dit evenement 

voor de derde keer. 126 scholen uit de provincie Yatenga 

hebben hier aan mee gedaan. Zij konden zich inschrijven 

voor voetbal, atletiek, muziek, dans, dichtkunst en theater. 

De finale vond plaats op het sportterrein van het college van 

Tangaye in het bijzijn van formele en traditionele 

gezagsdragers. 

DSF gebruikt dit soort evenementen om veel mensen op de 

been te krijgen. Mensen die op het evenement afkomen, 

kunnen niet alleen genieten van het schouwspel van de 

kinderen, maar worden tegelijkertijd voorgelicht over het 

belang van onderwijs en HIV/AIDS preventie. 

Dit evenement werd mogelijk gemaakt door bijdragen van 

Nederlandse partners van DSF: ICCO, Kinderpostzegels en 

WOL. WOL heeft 1.000 Euro bijgedragen van het geld dat 

door de basisscholen in Nederland is gedoneerd. 
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7 Analyse van de huidige situatie in Yatenga 
Door al deze projecten en activiteiten en de samenwerking tussen alle partners en 

belanghebbenden gaan er in het interventiegebied van DSF steeds meer kinderen naar de 

basisschool. Bij aanvang van schooljaar 2009-2010 was 83% van de kinderen in de 

basisschoolleeftijd in de provincie Yatenga op een school ingeschreven. In het jaar 2000 was dit 

nog maar 31%. Op provinciaal niveau zijn er nog grote verschillen tussen schoolgaande meisjes en 

jongens: 98% jongens en 68% meisjes. Bij nieuwe aanmeldingen wordt dit verschil kleiner. Op de 

scholen die direct onder de verantwoordelijkheid van DSF vallen (41 van de 471 basisscholen in 

Yatenga) is er gemiddeld 6% verschil tussen de aanmelding van meisjes en jongens.  

De kwaliteit van het onderwijs verbetert. Het aantal zittenblijvers en voortijdige schoolverlaters 

loopt terug en steeds meer kinderen halen hun diploma van de basisschool. In 2009 slaagde 72% 

van de kinderen voor hun basisschoolexamen.  

Het is een enorme klus om alle kinderen op school te 

krijgen en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. 

Alleen al in Yatenga zijn 400 noodlokalen gebouwd van 

leem en stro. Dit bouwsel stort in als het regenseizoen 

begint en kan pas weer in november, na de oogst, 

opgebouwd worden. Kinderen hebben daardoor een 

kort schooljaar. 120 klassen zitten zonder leraar. De 

kinderen zitten in overvolle combinatieklassen of staan 

onder toezicht van een surveillant die instructies krijgt 

van de hoofdonderwijzer. Vooral scholen in afgelegen 

dorpen kampen met een lerarentekort of hoog verzuim 

van leraren door gebrek aan fatsoenlijke personeelswoningen. 

De doorstroom van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs wordt een steeds groter probleem. Er 

komen steeds meer kinderen met een diploma van de basisschool, maar het aantal beschikbare 

plaatsen in het voortgezet onderwijs groeit niet mee. In 2009 is slechts 26% van de kinderen met 

een basisschooldiploma doorgestroomd naar het college. In 2008 was dit nog 28%. 

 

De alfabetisering van volwassenen komt op een steeds hoger niveau. Vrouwen maken hierbij een 

inhaalslag. Veel volwassenen volgen na de alfabetisering specifieke trainingen om hun 

basisvaardigheden in te zetten voor (economische) ontwikkeling. Steeds meer volwassenen worden 

de officiële taal Frans machtig en krijgen daarmee toegang tot informatiebronnen die nodig zijn 

voor de ontwikkeling van de gemeenschap. Steeds meer gealfabetiseerde volwassenen weten hun 

verworven competenties om te zetten in inkomsten verwervende activiteiten. Niet alleen bij 

verbeterde landbouw, veeteelt en handel, maar ook als alfabetiseringsmedewerker, trainer om 

anderen te trainen, voorlichter, centrumbeheerder, crècheleidster, etc.  

Maar ook bij de alfabetisering van volwassenen speelt gebrek aan duurzaam gebouwde centra en 

crèches een rol. Vaak wordt er lesgegeven onder een boom en worden de kleintjes opgevangen in 

een bouwvallige overkapping. 
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8 Conclusie en dankbetuiging 
De activiteiten van WOL in Nederland worden steeds bekender. Mede door de activiteiten van 

Fietsen voor Burkina is Burkina Faso in de hele regio bekend. WOL wordt gezien als een gedegen 

en ervaren organisatie die behaalde resultaten in Burkina zichtbaar weet te maken en daarmee het 

vertrouwen wint van bestaande en nieuwe sponsors en donateurs. Dit uit zich o.a. in de vragen om 

advies die we krijgen van andere organisaties en de uitnodigingen om een inhoudelijke bijdrage te 

leveren aan evenementen op het gebied van internationale samenwerking, armoedebestrijding en 

de millenniumdoelen. De nominatie voor de Millenniumdoelen Award in Nederland en de 

onderscheiding van Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè in Burkina Faso zijn grote blijken van 

erkenning van het werk van WOL en DSF. 

 

In samenwerking met de provinciale en regionale onderwijsautoriteiten deelt DSF haar expertise 

met andere organisaties op het gebied van onderwijs en armoedebestrijding. De professionaliteit 

en daarmee de effectiviteit van zowel DSF zelf als de partnerorganisaties neemt steeds meer toe. 

 

In Burkina Faso zijn duidelijke tekenen van vooruitgang te zien. Streed Burkina voorheen met 

Niger en Sierra Leone om de laatste drie plaatsen van de Human Development Index, in 2009 

kwam ze uit op de 177e plaats van de 182 onderzochte landen. Dit betekent dat er nog heel veel 

blijft te doen. Het vasthouden en inzetten van schoolse vaardigheden in het productieve leven is 

nog zeer fragiel. Het risico dat jongeren na de basisschool weer opnieuw tot analfabetisme 

vervallen door gebrek aan geletterde omgeving is zeer groot. De doorstroom van basisonderwijs 

naar voortgezet onderwijs is een groot punt van aandacht. Ook het imageprobleem van het lager 

beroepsonderwijs is een aandachtspunt. Doordat deze vorm van onderwijs als minderwaardig 

wordt gezien, lopen juist de meest kwetsbare jongeren het risico om weer tot analfabetisme te 

vervallen. Terwijl zij juist degenen kunnen zijn die de economie op gang kunnen helpen met een 

gedegen beroepsopleiding. Voor DSF is het daarom een grote uitdaging om beroepsonderwijs tot 

een volwaardige onderwijsvorm te ontwikkelen. Onderwijscomplex Zoodo zal hierin een belangrijk 

rol spelen. 

 

De exploitatie van het onderwijscomplex is een voortdurende bron van aandacht. WOL investeert in 

infrastructuur en trainingen, maar niet in exploitatiekosten. DSF is hierdoor gedwongen om 

schoolgeld te vragen aan de ouders van leerlingen. Zij moeten minimaal 80% betalende leerlingen 

hebben om de school draaiende te houden. Dit betekent dat kinderen van ouders die de 

schoolkosten niet kunnen betalen, minder kans hebben op een plekje op Zoodo. De middelen van 

de staat zijn zeer beperkt en de eerste drie jaren komt Zoodo dan ook nog niet in aanmerking voor 

overheidssubsidie. DSF zou daarom graag in aanmerking komen voor een bijdrage in de betaling 

van de salarissen. Ook willen ze gratis schoolmaaltijden verstrekken om meer leerlingen te trekken 

en vooral om kinderen uit kansarme families een kans te geven op goed onderwijs. De 

schoolresultaten worden nu negatief beïnvloed doordat kinderen tijdens de schooldag niets eten. 

 

Voor het komende jaar wordt actie gevoerd om een schoolkantine, een verpleegpost, een 

computerlokaal met mediatheek en een derde beroepsopleiding op Onderwijscomplex Zoodo te 

realiseren. Impulsis, Fietsen voor Burkina, Turing Foundation, Students for Students en Muttathara 

hebben hiervoor al hun medewerking geven. Het Scholieren Adoptie Project zal uitgebreid worden 

naar 50 leerlingen van wie het merendeel onderwijs op Zoodo zullen volgen. Dit betekent dat een 

flinke groep jongeren uit kansarme families verzekerd is van goed onderwijs en dagelijks een 

schoolmaaltijd. 

 

 

Namens DSF en de bevolking van Yatenga wil WOL iedereen bedanken die een bijdrage heeft 

geleverd aan het behalen van de geboekte resultaten in Burkina Faso. 
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9 Financiële verantwoording 2009 Stichting WOL 

9.1 Accountantsverklaring 

Op verzoek van subsidieverstrekkers heeft WOL over 2009 een accountantscontrole laten 

verrichten. Deze is uitgevoerd door Vanhier BV, Postbus 98, 1906 ZH Limmen, bezoekadres 

Rijksweg 103, 1906 BG Limmen.  

Op 28 mei 2010 gaven zij een accountantsverklaring af waarin zij verklaarden dat de “verkregen 

controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel”. 

Als oordeel gaven zij: “Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 

en samenstelling van het vermogen van Stichting Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen 

per 31 december 2009 ad € 7.139 en van het saldo van baten en lasten over 2009 ad negatief € 

21.706 in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging.” 

 

Subsidieverstrekkers ontvangen een hard copy van het accountantsrapport. 

9.2 Jaarcijfers 

9.2.1 Balans per 31 december 2009 

(na bestemming saldo baten en lasten) 

ACTIEF  31-12-2009  31-12-2008 
    €   € 
VLOTTENDE ACTIVA      
Liquide middelen  9.639  31.345 

   9.639  31.345 

PASSIEF      
Voorzieningenfondsen Burkina Faso      
Adoptieproject 2.871  2.576   
Onderwijscomplex -479  22.391   
Overige fondsen 4.747  3.878   
   7.139  28.845 
Overige schulden en overlopende passiva  2.500  2.500 

   9.639  31.345 

          

9.2.2 Staat van baten en lasten over 2009 

    2009    2008 
   €   € 
Fondsenwerving       
Sponsoring en donaties 120.558   113.380   
Overige opbrengsten 942   1.204   
   121.500   114.584 
        
Besteed aan de doelstelling 138.830   93.396   
Kosten eigen organisatie 4.835   6.269   
   143.665   99.665 

   -22.165   14.919 
Financiële baten, resp. lasten (per saldo)  459   428 

Saldo tekort resp. overschot  -21.706   15.347 
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9.2.3 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 

  31-12-2009  31-12-2008 
  €  € 
Liquide middelen      
ASN Bank 5.520  5.752 
Rabobank 1.145  544 
Rabobank spaarrekening 1.581  4.587 
SNS Bank 889  20.133 
Kas 504  329 

  9.639  31.345 

      
Voorzieningenfondsen Burkina Faso  2009  2008 
  €  € 
Adoptieproject     
Stand per 1 januari 2.576  2.077 
Ontvangsten 16.070  13.335 
Bestedingen -15.775  -12.836 

Stand per 31 december 2.871  2.576 

      
Onderwijscomplex     
Stand per 1 januari 22.391  4.382 
Ontvangsten 99.185  97.819 
Bestedingen -122.055  79.810 

Stand per 31 december -479  22.391 

      
Overige fondsen     
Stand per 1 januari 3.878  7.039 
Ontvangsten 6.245  3.430 
Bestedingen -1.000  -750 
Kosten eigen organisatie en het saldo van financiële baten en lasten -4.376  -5.841 

Stand per 31 december 4.747  3.878 

      
Overige schulden en overlopende passiva      
Accountantskosten 2.500  2.500 

      
Niet uit de balans blijkende verplichtingen      
Geen.     
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9.2.4 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 

    2009    2008 
   €   € 
Fondsenwerving        
Donaties en sponsoring       
Turing Foundation 20.000   44.000   
Muttathara 7.600   -   
Marthe van Rijswijck Foundation -   10.000   
NCDO 46.177   -   
Donaties en eigen acties 37.781   54.880   
Overige particulieren fondsen 9.000   4.500   
   120.558   113.380 
Overige opbrengsten       
Verkoop artikelen 1.701   2.717   
Inkoop artikelen -759   -1.513   
   942   1.204 

   121.500   114.584 

Deze inkomsten zijn als volgt over de fondsen verdeeld:      
Adoptieproject  16.070   13.335 
Onderwijscomplex  99.185   97.819 
Overige fondsen  6.245   3.430 

   121.500   114.584 

        
Besteed aan de doelstelling        
Overboeking naar DSF  124.775   65.987 
Overboeking naar Edukans / Impulsis  12.000   27.409 
Uitgaven t.b.v. projecten Burkina Faso (gereedschap) 2.055   - 

   138.830   93.396 

Deze bestedingen zijn als volgt over de fondsen verdeeld:     
Adoptieproject  15.775   12.836 
Onderwijscomplex  122.055   79.810 
Overige fondsen  1.000   750 

   138.830   93.396 

Kosten eigen organisatie        
Kosten voorlichting en fondsenwerving  -   2.416 
Accountantskosten  2.261   2.666 
Overige algemene kosten  2.574   1.187 

   4.835   6.269 

Financiële baten (per saldo)        
Bankkosten  -409   -202 
Rente  868   630 

   459   428 

            
De kosten voor voorlichting en fondsenwerving en de overige algemene kosten zijn in het 

accountantsrapport helaas niet gescheiden zichtbaar gemaakt. De kosten voor voorlichting en 

fondsenwerving in 2009 bedroegen € 1.256 en de overige algemene kosten bedroegen € 1.318. 
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9.3 Ontvangsten en bestedingen DSF in Burkina Faso 

 
Projecten WOL/DSF 2009 in Burkina   Euro    Fr CFA 
       
Budget DSF voor projecten WOL/DSF    131.904.275 
       
Herkomst en bestemmingen van deze fondsen:      
Restant budget DSF 2008    1.137.235 
Onderwijscomplex:      

WOL overboeking eind 2008  50.000  32.771.612 
WOL / NCDO 2009  108.000  70.843.356 
WOL / Impulsis / Edukans 2009  24.000  15.727.225 

Scholieren Adoptie Project  15.775  10.321.172 
Bijdrage Coup DSF  1.000  635.307 
Schapenproject overboeking eind 2008  750  468.368 
     131.904.275 

       
Bestedingen DSF in Burkina      
Onderwijscomplex Zoodo    120.450.160 
Scholieren Adoptie Project    9.724.540 
Schapenproject    500.000 
Coup DSF    635.307 
       
     131.310.007 

       
Restant budget 2009    594.268 
          
 

Toelichting: 

1. Voor omrekening van Euro naar Fr CFA: 1 Euro = 655,957 Fr CFA, exclusief bank- en 

wisselkosten. 

2. WOL heeft eind 2008 nog € 50.000 overgemaakt voor het onderwijscomplex en € 750 voor het 

schapenproject. DSF heeft dit bij hun budget voor 2009 gerekend. 

3. Van de € 24.000 van WOL / Impulsis / Edukans is € 12.000 door WOL naar de rekening van 

Edukans overgeboekt. Impulsis heeft dit verdubbeld en Edukans heeft € 24.000 naar de 

rekening van DSF overgemaakt. 
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De activiteiten en projecten van Stichting WOL en DSF 

in Nederland en Burkina Faso werden in 2009 mede 

mogelijk gemaakt door: 
 

 

 

   
 

 

 

       
 

 

           

 
En vele grote en kleine donateurs 

 
Allemaal hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 


