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VOORTGEZET ONDERWIJS GAAT VAN START! 
De uitbreiding van onderwijscomplex Zoodo gaat gestaag verder. Zijn we in oktober 2007 van start gegaan met een 
eerste klas basisonderwijs en een klas tweedekans onderwijs in het eerste schoolgebouw, in oktober 2008 zullen 3 
klassen basisonderwijs (waaronder tweedekans onderwijs), 2 beroepsopleidingen en een eerste klas voortgezet on-
derwijs van start gaan. 

In 2006 is de WOL, samen met de Afrikaanse partner Développement 
Sans Frontière (DSF), begonnen aan de realisatie van onderwijscom-
plex Zoodo (Vriendschap). Zoodo moet een kenniscentrum worden 
met experimentele scholen om beroepsonderwijs te ontwikkelen en de 
kwaliteit van het bestaande basisonderwijs en voortgezet onderwijs te 
verbeteren en uit te breiden. Op het platteland van Yatenga heeft DSF 
jarenlang hard gewerkt om ouders zo veel mogelijk te stimuleren hun 
kinderen naar school te sturen. Dit lukt goed, maar geeft tevens weer 
een nieuw probleem: wat doen we met de kinderen die van de basis-
school afkomen? In het huidige voortgezet onderwijs is veel te weinig 
plaats: van iedere 1000 kinderen is er na de basisschool maar voor 283 
plaats in het voortgezet onderwijs. Bovendien sluit dit onderwijs niet 
echt aan bij de mogelijkheden en behoeften van de plattelandsbevol-
king van Yatenga. En zonder passend vervolgonderwijs zijn de meeste 
kinderen na een paar jaar het lezen en schrijven verleerd. Hierdoor 
dreigen ouders hun motivatie te verliezen om hun kinderen naar de 
basisschool te sturen. En dan zijn we weer terug bij af… 
In Zoodo krijgen de kinderen op een nieuwe manier les, afgestemd op 
hun mogelijkheden, belevingswereld en de ontwikkelingsbehoeften 
van de gemeenschap. Daarom krijgen kinderen in Zoodo ook de mo-
gelijkheid om beroepsonderwijs te volgen. Twee praktijklokalen zijn 
klaar: een voor een naaiopleiding en een voor een opleiding fiets- en 
bromfietstechniek. De naaiopleiding gaat in ieder geval van start in 
het nieuwe schooljaar. DSF heeft het grootste deel van de benodigde 
machines in Burkina kunnen kopen. De techniekopleiding is nog even 
spannend. Het benodigde gereedschap bleek nauwelijks verkrijgbaar 
in Burkina. We zijn in overleg met stichting Gered Gereedschap om 
via hen het benodigde gereedschap geleverd te kunnen krijgen. 
Naast de bouwactiviteiten is er hard gewerkt aan het ontwikkelen van 
nieuwe lesprogramma’s voor de basiseducatie, de beroepsopleidingen 
en het algemeen voortgezet onderwijs. Leraren zijn getraind en heb-
ben stage gelopen bij scholen elders in het land die ook met hervor-

ming van het onderwijs bezig zijn. De trainingen 
hebben in de nog leegstaande lokalen van het 
eerste schoolgebouw plaatsgevonden.  
Voor de verdere training van leraren en het groei-
ende aantal klassen hebben we dringend behoefte 
aan meer lokalen. De derde fase van de realisatie 
zal dan ook zijn de bouw en inrichting van het 
schoolgebouw voor voortgezet onderwijs.  
Wij hopen dat we weer op uw steun mogen reke-
nen!

Praktijklokaal van de naaiopleiding 

Naaimachines klaar voor gebruik 

Het technieklokaal is bijna klaar De Nieuwsbrief uit Yatenga is een uitgave van de Stichting 
WOL om donateurs en belangstellenden op de hoogte te hou-
den van de ontwikkelingsprojecten in de provincie Yatenga in 
Burkina Faso, West Afrika. In Yatenga ondersteunt de WOL 
het werk van de Association Développement Sans Frontière 
(DSF). DSF heeft als opdracht ‘onderwijs voor ontwikkeling’ 
in Yatenga te realiseren, om ze de armoede te bestrijden. 
U kunt het werk van WOL en DSF steunen door een gift over 
te maken op bankrek. 96.97.79.267 t.n.v. Stichting WOL te 
Limmen of gebruik maken van de acceptgirokaart. Voor in-
formatie: tel. 072 5052680 (’s avonds) of per e-mail: 
yvonnezomerdijk@quicknet.nl website: www.stichtingwol.com
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Stichting WOL en DSF langs de meetlat 

MILLENNIUMDOELEN … DICHTER BIJ HUIS DAN U DENKT
Midden 2008, we zijn ruim voorbij de helft van de periode 
waarin de millenniumdoelen moeten worden gerealiseerd. 
Even een geheugen opfrisser: de VN hadden ter gelegen-
heid van het millennium acht doelstellingen geformuleerd 
die in 2015 zouden moeten zijn bereikt om de armoede in 
de wereld te bestrijden. De VN? Klinkt ver! Zulke globale 
doelstellingen? Onhaalbaar! Afrika? Dat continent is 
toch opgegeven? 

Tijd voor de Stichting WOL om de activiteiten van DSF, 
en indirect haar eigen bijdragen daaraan, langs de meet-
lat van de millenniumdoelen te leggen. De WOL wil 
daarmee laten zien dat de stichting, en daarmee u, als 
haar trouwe of nieuwe donateurs, met kleine stappen 
goed op weg is naar duurzame ontwikkeling in Burkina 
Faso en … zelfs in de eigen gemeente. De millenniumdoe-
len zijn werkelijk dichter bij huis te vinden dan u denkt. 
 

☺ Voor gealfabetiseerde volwassenen 
organiseert DSF specifieke vaardigheids-
trainingen op het gebied van landbouw en 
veeteelt. Deze stellen de plattelandsbevolking 
in staat hun productie op te voeren.  

☺ Sinds 2000 is het percentage schoolgaande 
kinderen meer dan verdubbeld: van 31% naar 
66%, o.m. door bewustwordingscampagnes in 
de dorpen, door gealfabetiseerde ouders, door 
het lobbyen voor gratis onderwijs. Vrouwen 
kunnen in de alfabetiseringscentra een 
inhaalslag maken. Meisjes worden positief 
gediscrimineerd door het verstrekken van 
schoolkleding. Op school moeten jongens en 
meisjes dezelfde klusjes opknappen. Door 
bijv. graanmolens beschikbaar te stellen 
worden de taken van vrouwen en meisjes 
verlicht en hebben zij meer tijd voor onder-
wijs. 

☺ Voorlichting over gezondheid en 
kinderverzorging tijdens de alfabetiserings-
cursus leidt tot betere hygiëne, family 
planning, bewustwording van medische zorg 
rondom de zwangerschap en bewustwording 
van de risico’s van vrouwenbesnijdenis, HIV, 
jong uithuwelijken, etc. Tijdens de cursus van 
hun moeder krijgen de kleintjes in de crèche 
een verrijkte kindermaaltijd waardoor hun 
weerstand wordt verhoogd. Ook worden ze 
medische onderzocht en tijdig doorverwezen 
naar een gezondheidscentrum. 

☺ Rondom alle scholen van DSF vinden 
herbebossingsprogramma’s plaats. Kinderen 
leren voor de bomen en hun leefmilieu te 
zorgen. Het gebruik van houtbesparende 
oventjes wordt gestimuleerd. 

☺ Op school worden de beginselen van de-
mocratie, goed bestuur en burgerzin bijge-
bracht. Door te leren rekenen en kennis te 
hebben van bv. de actuele graanprijzen laten 
boeren zich minder snel door malafide hande-
laren afzetten. Op school en tijdens de alfabe-
tiseringslessen, wordt de bevolking bewust 
gemaakt van hun rechten. Initiatieven om dit 
recht op te eisen worden door DSF zo veel 
mogelijk ondersteund en gefaciliteerd. Mede-
werkers van DSF zijn getraind in ICT vaar-
digheden en hebben toegang tot internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castricum millenniumgemeente 
Steeds meer gemeenten worden zich er van 
bewust dat ook op lokaal niveau een bijdrage 
geleverd moet worden aan het behalen van de 
millenniumdoelen. De gemeente Castricum had 
de primeur om de eerste millenniumgemeente 
van Noord Holland te worden. Inmiddels zijn 
vele gemeenten gevolgd. Een van de activitei-
ten die de gemeente ondersteunt, is het Plat-
form Internationale Samenwerking Castricum. 
In dit platform participeren een aantal groepen 
die zich met internationale samenwerking be-
zighouden, waaronder de WOL. Ook het Jac. P. 
Thijsse College doet mee. Drie leerlingen van 
deze school hebben in april het eerste millenni-
umevenement georganiseerd met een prachtige 
lezing van de fotograaf Raymond Rutting over 
zijn werk in ontwikkelingslanden en een dave-
rend feest op het Raadhuisplein. Dus: de mil-
lenniumdoelen zijn dichter bij huis dan u denkt, 
ook in uw gemeente! En: de opbrengst van het 
feest was voor de WOL: ruim 1250 euro! 

Basisschoolleerlingen maken 
kennis met millenniumdoel 2 

 
Loek is een van de winnaars van de millenniumbal 

In de hele wereld wordt in april aandacht 
besteed aan millenniumdoel 2: Allemaal naar 
school. De groepen 6-7-8 van de Limmer 
basisscholen kwamen naar de Corneliuskerk 
om daar aan de hand van een spel te ervaren 
waarom het zo moeilijk is voor kinderen in 
Burkina om naar school te gaan. Na afloop 
werd aan de kinderen gevraagd wat we kun-
nen doen om meer kinderen naar school te 
laten gaan. De origineelste ideeën kregen een 
prijs: het ‘Grote Allemaal Naar School Spel’ 
of een ‘Millenniumdoelenbal’. 
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INTERVIEW MET SIJTSE VAN VEEN 
De inauguratie van onderwijscomplex Zoodo vond plaats op 17 mei 2008. De Nederlandse partners van DSF werden 
vertegenwoordigd door Sijtse van Veen, programmaverantwoordelijke voor Burkina Faso bij ICCO. 

Kunt u iets vertellen over de 
inauguratie van Zoodo? 
De inauguratie van het eerste 
gedeelte van Zoodo was een 
ware happening, die door DSF 
/ Sodré goed geregisseerd was. 
De gelegenheid werd 
publicitair uitgebuit. Er was 
veel pers aanwezig en er was 
een groot aantal ministers, 
vertegenwoordigers van 
ministers, hoge onderwijs-
functionarissen, regionale en gemeentelijke vertegenwoor-
digers, etc. Door al deze mensen uit te nodigen probeerde 
DSF ook te lobbyen voor een goede voortgang van de 
realisatie van de rest van het centrum. Medewerking van 
de overheid is bv. nodig voor de bouwvergunningen. En 
als de gebouwen er eenmaal staan moeten er leraren gele-
verd worden die betaald worden door de overheid. Er 
gebeurde dus veel meer dan alleen het houden van toe-
spraken en het doorknippen van een lintje! Pas op de 16e 
kreeg ik door hoe groots het was opgezet, dat er veel 
'bobo's' voor waren uitgenodigd en dat ik ook echt wel 
geacht werd een 'discours' te houden! Gelukkig had ik op 
het laatste moment een stropdas van één van mijn zoons in 
mijn koffer gestopt, die je niet hoeft te strikken maar ge-
woon met een drukknoop kunt bevestigen! 
Hoe denkt u over internationale ontwikkelingssamen-
werking, m.n. het particuliere initiatief? 
Ik sta positief tegenover het particuliere initiatief, organi-
saties zoals WOL. Ik heb groot respect voor de mensen / 
groepen die zich in Nederland sterk maken voor een pro-
ject overzee. Dat gezegd hebbend moet ook geconstateerd 
worden, dat de effectiviteit en efficiëntie vaak beter kan, 
zoals o.a. geconstateerd werd bij het onderzoek vorig jaar 

van Lau Schulpen. (Voor alle 
duidelijkheid: WOL hoort hier 
volgens mij niet bij!) Met enige 
sturing in de keuze van de te 
steunen projecten en de mo-
nitoring daarvan zou naar mijn 
overtuiging met hetzelfde 
enthousiasme vaak veel meer 
bereikt kunnen worden. Het 
kleine particuliere initiatief 
heeft volgens mij de toekomst 
als het over ontwikkelings-

samenwerking gaat, maar heeft in vele gevallen wel capa-
citeitsversterking en netwerking / afstemming nodig. Te 
vaak 'doet' ieder voor zich nog zijn / haar eigen project, 
dicht bij de hoofdstad of de toeristische trekpleister. 
De WOL en DSF richten zich op dit moment op verbete-
ring van onderwijs en beroepsonderwijs. Welke sectoren 
zouden volgens u niet mogen ontbreken? 
Naar mijn mening bevat het programma van DSF de goede 
componenten (voorrang voor meisjes, alfabetisering, ver-
sterking van ouderraden). Ik vind het ook van groot belang 
dat daarnaast aandacht wordt besteed aan een centrum 
voor beroepsopleiding en tweedekans onderwijs als 
Zoodo. Nu ik er even over nadenk, kom ik op een moge-
lijk extra thema voor het beroepsonderwijs: een cursus die 
zich richt op commercialisatie van landbouwproducten: 
het bewerken en lokaal/regionaal verkopen van landbouw-
producten (niet alleen graan, maar ook fruit, melk e.d.). 
Mogelijk ook de verdere ontwikkeling van de toeristische 
sector (natuurgebieden, mooie sites, Peulh / Touaregs, 
beheersing Engelse taal). 
 
(De uitgebreide versie van het interview met S. van Veen 
en het ‘discours’ is te vinden op de website van de WOL) 

 
ACTIES VOOR ONDERWIJSCOMPLEX ZOODO

Onderwijscomplex Zoodo is nog lang niet klaar. De ko-
mende jaren zullen we steeds acties houden om geld in te 
zamelen. Weet u trouwens dat uw donatie aan de school 
voor voortgezet onderwijs voor ons twee keer zo veel 
waard is? Voor dit projectonderdeel ontvangt de WOL een 
verdubbelingsubsidie van de NCDO uit het Programma 
Kleinschalige Plaatselijke Activiteiten1. Dus steun van 
donateurs is onontbeerlijk. Ook hebben we mensen en 
andere organisaties nodig die ons willen helpen bij het 
opzetten van acties of die zelf een actie opzetten om geld 
in te zamelen. Iets voor u? 

Kunstveiling 
De WOL zelf wil in het voorjaar van 2009 een kunstvei-
ling houden. De heer van Rees van restaurant Blinckers in 
Castricum aan Zee heeft zijn medewerking toegezegd. 
Voorafgaand aan de veiling zullen de stukken daar te be-
zichtigen zijn. Naast bronzen beelden en batiks uit Burkina 
Faso willen we ook kunst uit Nederland veilen. Er zijn al 
kunstenaars die hun medewerking hebben toegezegd. Hebt 

u iets moois, dat geen bestemming heeft? Doneer het voor 
het beroepsonderwijs in Burkina Faso! 
We willen de stukken ook op de website zetten en hiervoor 
zoeken we iemand die dit wil bijhouden. Iets voor u? Voor 
aanbiedingen en medewerking aan de veiling kunt u con-
tact opnemen met Johanna Klein (0251-679374) of Maria 
Hoogeboom (0251-658584). 

Fietstocht naar Burkina Faso 
Een groep enthousiastelingen heeft het plan opgevat om 
een fietstocht naar Burkina Faso te organiseren. Deze 
monstertocht van 8500 kilometer gaat in 2010 plaatsvin-
den. De tocht zal ongeveer 3 maanden duren. Door spon-
soring en acties wil de groep 150.000 tot 200.000 Euro bij 
elkaar fietsen en dit aan het einde van de tocht afgeven in 
Burkina Faso. Om dit gigantische evenement te organise-
ren kan de groep wel wat hulp gebruiken. Wilt u meehel-
pen of wilt u (een deel) meefietsen, neem dan contact op 
met Ton Baltus, 072 5053334 of acp.baltus@quicknet.nl 

1 Het Programma Kleinschalige Plaatselijke Activiteiten (KPA) is tot stand gekomen met financiering van de minister 
voor Ontwikkelingssamenwerking 
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SCHOLIEREN ADOPTIE PROJECT 
Vanaf 2002 voeren WOL en DSF het scholieren adoptie 
project (SAP) uit. Dit project biedt dorpskinderen de moge-
lijkheid om na de basisschool voortgezet onderwijs te volgen 
aan een college of lyceum in de stad. Dank zij de ‘adoptieou-
ders’ in Nederland hebben wij dit jaar voor 35 leerlingen de 
schoolkosten kunnen betalen: 19 meisjes en 16 jongens. De 
scholieren zijn tussen de 13 en 22 jaar oud. Evenals vorig 
jaar is het verschil in schoolresultaten tussen de ‘oude garde’ 
en de leerlingen die vanaf oktober 2006 gestart zijn opval-
lend. In 2006 heeft DSF een toelatingstest ingesteld voor 
deelname aan het project. De 16 leerlingen die na deze test 
zijn toegelaten zijn dit jaar allemaal overgegaan naar het 2e of 
3e leerjaar. Van de 19 leerlingen uit de ‘oude garde’ zijn er 11 
overgegaan naar een hogere klas. 
Wilt u een scholier sponsoren voor 350 euro per jaar? De 
scholier krijgt bij de start van de studie een fiets en een olie-
lamp. Verder worden de studiekosten betaald. U krijgt jaar-
lijks een verslag van het project en een foto met brief van de 
scholier. Helpt U? Neem dan contact op met Yvonne Zomer-
dijk 072-5052680 of Johanna Klein 0251-679374. 

SCHAPENPROJECT 
Het schapenproject is nog steeds succesvol. Meer dan 
tweeduizend kinderen hebben sinds de start in het jaar 
2000 een schaap en een tas met schoolmateriaal ont-
vangen. Dit project draagt er toe bij dat meer kinderen 
naar school gaan en op school blijven. U kunt het 
project nog steeds steunen door 50 Euro over te maken 
op rek.nr. 969779267 o.v.v. ‘Schapenproject’ 

ANBI 
De WOL is per 1-1-2008 door de belastingdienst aan-
gewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (AN-
BI). Dit betekent dat schenkingen aan de WOL (bin-
nen de daarvoor gestelde regels) afgetrokken kunnen 
worden van de belasting. De WOL zelf hoeft ook geen 
belasting te betalen over ontvangen schenkingen en 
erfenissen. 
Lees op www.deperiodiekegift.nl hoe u zelf meer geld 
kunt geven aan goede doelen terwijl dit voor u geen 
extra (netto) investering hoeft in te houden.  

Uw naam op de muur? 

 
Zonder de steun van onze donateurs, medefinancieringsorganisaties, 
particuliere fondsen, bedrijven en, niet te vergeten, de grote inzet van 
onze vrijwilligers, kunnen de projecten in Burkina niet gerealiseerd 
worden. DSF beseft dit ook en heeft als dank de namen van de grootste 
schenkers op de muur rondom het onderwijscomplex gezet. Iedereen die 
1000 euro of meer doneert mag op de muur! 

 

Jaarcijfers 2007 
Fondsenwerving   
Turing Foundation 86.000
Muttathara 15.000
Overige particuliere fondsen 12.100
Donaties en acties 44.511
Overige opbrengsten 1.196
Totaal baten 158.807
Besteed aan de doelstelling  
Adoptieproject 11.300
Onderwijscomplex 146.699
Overige projecten 4.500
Kosten eigen organisatie  
Organisatiekosten 2.187
Accountantkosten (overlopend) 1.500
Financiële lasten 238
Totaal bestedingen 166.424
Saldo 31-12-2006 21.115
Saldo 31-12-2007 14.998

ONDERSCHEIDINGEN VOOR DE WOL EN HAAR VOORZITTER
De gemeente Castricum werd in 
juni 2007 een millenniumge-
meente, mede dankzij Yvonne 
Zomerdijk en de WOL / of … 
zeker ook geïnspireerd door de 
WOL en Yvonne Zomerdijk. Op 
de nieuwjaarsreceptie van de 
gemeente heeft de WOL de ge-
meentelijke onderscheiding 
gekregen wegens grote maat-
schappelijke inzet op het gebied van ontwikkelingssa-
menwerking: 

 De vrijwillige belangeloze inzet op het gebied van ont-
wikkelingssamenwerking voor projecten in Burkina F. 

 Het onder de aandacht brengen van de problematiek in 
ontwikkelingslanden. 

 Het leveren van een waardevolle bijdrage aan het ima-
go van de gemeente. 

Uit handen van de burgemeester 
kreeg de voorzitter een 
onderscheiding opgespeld. Dit 
was een applaus waard.  
Enkele dagen later werd Yvonne 
met een smoes naar het 
gemeentehuis gelokt. Dit keer 
werd zij op persoonlijke titel door 
de Vereniging van Nederlandse 
Gemeente onderscheiden, nu als 

meest onbegrensde gemeentemens. Zij was gekozen uit 70 
gemeentelijke inzendingen. Zij was de meest veelzijdige 
vrijwilliger op het gebied van ontwikkelingssamenwer-
king. Deze dubbele onderscheiding heeft Yvonne te dan-
ken aan haar enorme inzet voor Burkina Faso en de mil-
lenniumdoelen. Zij is de drijvende kracht achter Stichting 
WOL, soms bijna alleen. De stichting kan hulp goed ge-
bruiken. Iets voor U? 

 

De projecten van WOL en DSF worden ondersteund door: 


