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Stichting WOL luidt de noodklok: 

Opnieuw staan de Sahellanden, 
waartoe ook Burkina Faso 
behoort, op de rand van een 
hongersnood. Stichting WOL 
doet daarom een dringend 
beroep op u om onze vrienden in 
Burkina door deze moeilijke tijd 
heen te helpen. 

Beste vrienden, 

Deze keer geen Nieuwsbrief met enthousiaste verhalen over het succes van onze projecten in Burkina 

Faso. Deze keer een extra Nieuwsbrief waarin we een dringend beroep doen op uw hulp. Grote delen van 

Burkina en andere landen in West Afrika zijn getroffen door een ernstige voedselcrisis.  

Na de voedselcrisis van 2005 en de povere oogsten van 2008 en 2010 was het oogstseizoen van 2011 

rampzalig. Er is veel te weinig regen gevallen. In Burkina Faso zijn 17 van de 45 provincies getroffen 

door het voedseltekort. Van de 16 miljoen inwoners zullen er 7 miljoen de komende tijd voedselhulp no-

dig hebben; 2 miljoen mensen worden direct bedreigd. Ook in de provincie Yatenga, het werkgebied van 

WOL en haar partner DSF, is onvoldoende regen gevallen. De bevolking heeft maar 1/3 van de totale 

hoeveelheid benodigd voedsel kunnen oogsten. Van de 13 gemeenten in Yatenga kampen er 11 met een 

ernstig voedseltekort. 

Internationale hulporganisaties als de Wereldvoedselorganisatie, het Rode Kruis, SOS Kinderdorpen en 

Oxfam International hebben de noodklok al geluid. De overheid van Burkina heeft de bevolking opgeroe-

pen tot solidariteit. Ze heeft de grenzen gesloten en commerciële voedseltransporten verboden. Dit om te 

voorkomen dat malafide handelaren misbruik maken van de situatie. Zelf is de regering begonnen om 

voedsel op te kopen om dit gratis beschikbaar te stellen aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. 

Minder kwetsbaren kunnen het voedsel kopen tegen een gesubsidieerde prijs. Echter, de overheid van 

Burkina heeft maar 10% beschikbaar van het budget dat nodig is om de bevolking door deze moeilijke 

tijd heen te helpen. Daarom heeft de regering ook aan de lokale ontwikkelingsorganisaties gevraagd om 

hun buitenlandse partners in te schakelen voor hulp. Onder supervisie van de gouverneur van een regio 

kunnen zij de voedseldistributie coördineren in hun werkgebied. Ook DSF is een van die coördinerende 

verenigingen. Door deze korte lijn komt het voedsel direct terecht bij de getroffen bevolking. 

Er wordt nu op tijd aan de bel getrokken en de organisaties die dit kunnen coördineren hebben de zaak 

nog in de hand. Maar als er nu geen hulp wordt geboden, zullen we over een paar maanden uit West 

Afrika dezelfde verschrikkelijke beelden te zien krijgen als nu uit de Hoorn van Afrika. Laten we dit met 

z’n allen zien te voorkomen! 

Het bestuur van WOL en DSF, hoopt van harte op uw steun! 

PS: Nieuws over onze lopende projecten vindt u op onze nieuwe website www.stichtingwol.com  
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Verontrustende berichten 
De eerste geluiden over de dreigende voedselcrisis 
kwamen van onze kinderen uit het Scholieren Adoptie 
Project. De vakantie was goed geweest. Ze hadden 
hun ouders geholpen met het klaar maken van de 
velden en gezaaid. Maar het had zo weinig geregend 
dat er geen aren aan de planten zijn gekomen. Ze 
hadden niet kunnen oogsten.  
Daarna kregen we bericht dat verschillende leerlingen 
van ons eigen onderwijscomplex Zoodo niet terug 
waren gekomen. De ouders hadden geen oogst gehad 
en konden het schoolgeld niet betalen. Verschillende 
jongens zijn met hun vader meegetrokken om in 
Ghana of Ivoorkust werk te zoeken. 
Veel dorpen in de getroffen gebieden worden alleen 
nog bevolkt door vrouwen, kinderen, bejaarden, 
zieken en gehandicapten. De mannen zijn 
weggetrokken in de hoop ergens werk te vinden om 
voedsel te kunnen kopen voor hun achtergebleven fami-
lies.  
In een normaal regenseizoen begint de voedselschaarste 
in juni en duurt tot eind oktober, tot er weer nieuwe oogst 
binnengehaald kan worden. Nu is de schaarste al in janua-
ri begonnen. Veel families maken maar eenmaal in de 
twee of drie dagen een sobere maaltijd klaar. Dit is niet 
vol te houden tot oktober. De kinderen zitten met een lege 
maag in de schoolbanken. Het aantal ondervoede kinderen 
neemt in rap tempo toe. 
In het laatste bericht spreekt DSF de zorg uit over de 
alfabetiseringscursussen aan volwassenen. Deze starten in 
februari, maar DSF is bang dat geen cursist komt opdra-
gen. Dit betekent een verloren jaar voor het al zo moei-
zame alfabetiseringsproces en een terugval voor cursisten 
die voorgaande jaren zijn begonnen. En juist deze alfabe-
tiseringscursussen zijn zo broodnodig om de bevolking te 
leren hoe ze de gevolgen van klimaatveranderingen en 
voedselschaarste in de toekomst zo beperkt mogelijk 
kunnen houden. 
 
Het ontwikkelingsproces in gevaar 
Daarom heeft DSF aan WOL gevraagd om te helpen. 
Want behalve honger voor de bevolking is dit voedselte-
kort een grote bedreiging voor het onderwijs- en ontwik-
kelingsproces in de regio. Volgens UNESCO, de onder-
wijs- en cultuurorganisatie van de Verenigde Naties, is 
duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding alleen 
mogelijk als tenminste 60% van de volwassen bevolking 
gealfabetiseerd is en een actieve en productieve rol kan 
spelen in het ontwikkelingsproces. In 
Burkina is dit nog maar 30% en het 
merendeel van deze groep komt niet 
boven het niveau van de basisschool uit. 
Alfabetisering in een ongeletterd land is 
een moeizaam en langdurig proces. Als 
er maar zo weinig mensen kunnen lezen 
en schrijven, is de vijver waaruit perso-
neel gevist kan worden om de bevolking 
te alfabetiseren en op te leiden om een 
productieve rol in het sociaaleconomisch 
ontwikkelingsproces te spelen, heel 
klein. Dit betekent ook dat nog maar 
weinig mensen in Burkina de mogelijk-
heid hebben om zich te beschermen 
tegen noodsituaties als het ontstaan van 

een voedselcrisis. Want alleen (hoog)geschoolde en ge-
trainde mensen kunnen gezamenlijk werken aan projecten 
om de landbouw te verbeteren, de voedselproductie te 
verhogen en duurzame voedselveiligheid te bewerkstelli-
gen. Dus ook in het voorkomen van dit soort noodsitua-
ties op lange termijn is het alfabetiseren, opleiden en 
trainen van de bevolking van essentieel belang. En juist 
dit dreigt nu door de voedselcrisis in gevaar te komen. 
 
Onze hulp 
We willen DSF en de bevolking van Yatenga graag on-
dersteunen om deze moeilijke tijd door te komen. DSF 
heeft 50 dorpsscholen en 105 alfabetiseringscentra, waar-
van 20 met een crèche, onder haar hoede. De helft van de 
scholen heeft een schoolkantine en daar krijgen de kinde-
ren dagelijks een maaltijd. We zouden graag zien dat ook 
op de andere scholen en de alfabetiseringscentra maaltij-
den verstrekt kunnen worden. Voor de (zogende) vrouwen 
en kinderen kan een voedzame maaltijd met rijst of graan, 
plantaardige spijsolie en een proteïnehoudend product 
letterlijk het verschil betekenen tussen leven en dood. En 
zo’n maaltijd kost maar 25 cent…. Voor 75 euro kunnen 
we een school met 300 leerlingen een dag eten geven. 
Voor de hele overbruggingsperiode tot eind oktober is per 
school 9.000 euro nodig. Voor een alfabetiseringscentrum 
met 35 cursisten en 20 peuters en kleuters is 15 euro per 
dag nodig. Voor de hele cursusperiode hebben we per 
centrum 1.650 euro nodig. 
WOL heeft niet de pretentie alle dorpsscholen, alfabetise-
ringscentra en crèches van voedsel te voorzien. Dit komt 

op een bedrag dat onze mogelijkheden 
ver te boven gaat. Maar als we in 
enkele dorpen de situatie kunnen 
verlichten en er voor kunnen zorgen 
dat kinderen en volwassenen naar de 
basiseducatie blijven gaan, zijn we al 
heel blij. 
 
Mogen we op uw steun rekenen? 
Uw bijdrage kunt u overmaken op 
bankrekening 3364.26.577 t.n.v. 
Stichting WOL o.v.v. “Voedselcrisis”. 
Dank u wel! 
Meer informatie op onze website 
www.stichtingwol.com of 06 
30198259 

Peuter in de crèche 

De velden worden klaar gemaakt om te zaaien. 
 Helaas leverde het in 2011 niets op… 


