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Grandioze steun voor hongerende bevolking 

Voedselactie een groot succes! 

 

Begin dit jaar deden we een noodoproep aan u allen om ons te helpen. De onderwijsprojecten in Burkina Faso 

dreigden in gevaar te komen door de droogte en het voedseltekort als gevolg van de mislukte oogsten in 2011. 

Aan deze oproep is massaal gehoor gegeven! In totaal hebben we 105.000 euro over kunnen maken naar Burkina 

Faso. Alle 105 alfabetiseringscentra van DSF in de provincies Yatenga, Loroum en Zondoma zijn van voedsel 

voorzien, plus 4 dorpsscholen van DSF in Yatenga en Zondoma, plus de school in Toba. 

Het hoge bedrag was te danken aan enkele grote donaties. 

Een anonieme stichting uit Castricum schonk de eerste 

grote donatie: 10.000 Euro. Daarna werden we verrast 

door de stichting van een Amsterdams bedrijf. Deze 

stichting had ons een paar maanden eerder al fantastisch 

geholpen met de afronding van de theorielokalen op de 

mediatheek (zie verderop) en nu verrasten zij ons weer 

met het geweldige bedrag van 62.500 euro voor 250.000 

maaltijden! Ook Stichting Castricum helpt Muttathara 

droeg nog 3.000 euro bij en de Turing Foundation, ook 

een van onze grote sponsors, doneerde 18.600 euro om 4 

schoolkantines op dorpsscholen van voedsel te voorzien. 

Samen met de vele grote en kleine donaties van onze 

donateurs kwamen we op het geweldige bedrag van 

105.000 euro! 

De resultaten waren spectaculair: de basisscholen scoor-

den boven gemiddeld en met de alfabetiseringscentra 

haalde DSF de beste resultaten van de regio. De heer 

Coulibaly, verantwoordelijke bij DSF voor de alfabetise-

ringsprogramma’s, ontving hiervoor van de gouverneur 

van de Regio Noord een oorkonde. Wat een maaltijd al 

niet kan doen! 
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Het eerste voedsel hebben we zelf kunnen brengen. Eind 

februari is een groep van 4 jongeren uit Limmen onder 

leiding van Pastor Johan Olling en WOL-voorzitter 

Yvonne Zomerdijk naar Burkina gereisd. Het eerste ge-

kochte voedsel kwam aan in de week dat wij er waren: 

zakken maïs en rijst en vaten spijsolie. Met de truck van 

DSF (een geschenk van Fietsen voor Burkina) werd het 

voedsel naar 4 dorpen gebracht. De vreugde was enorm!  

Het overige voedsel is in maart en april verdeeld over de 

alfabetiseringscentra en de dorpsscholen. In totaal is 200 

ton voedsel gekocht. Tussen eind februari en begin juli 

2012 hebben 3.500 volwassenen, 1.700 jonge kinderen en 

1.500 schoolkinderen dagelijks een maaltijd gehad. Ook 

de school in Toba, een project van Fietsen voor Burkina, 

heeft voedsel ontvangen. 

Tachtig procent van de cursisten van de alfabetiserings-

centra waren vrouwen, waarvan een groot deel moeders 

met jonge kinderen. Zij namen hun kleintjes mee naar de 

cursus. De kinderen verbleven onder toezicht van een 

paar oudere vrouwen in een geïmproviseerde crèche. 

Twee andere vrouwen kookten de maaltijd. Uiteindelijk 

heeft 96% van de cursisten de cursus afgemaakt en hier-

van is 93% geslaagd. Op de basisscholen was 85% van de 

kinderen succesvol, d.w.z. overgegaan naar een hogere 

klas of geslaagd voor het examen van de basisschool 

(landelijk ± 65%). 

De vooruitzichten voor het komende jaar zijn goed. Het 

heeft overvloedig geregend en de velden staan er allemaal 

prachtig bij. Namens DSF willen we iedereen bedanken 

die heeft bijgedragen om de bevolking van Burkina door 

deze moeilijke tijd heen te helpen! 

 
Voedsel wordt naar de dorpen gebracht 

 
Kleintjes in een geïmproviseerde crèche 

 
Lunchpauze in het alfabetiseringscentrum 

 
 

 
Moeders koken een lunch voor de dorpsschool 
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Onderwijscomplex Zoodo 

Mediatheek in gebruik genomen 

 
Prachtige gebouwen op onderwijscomplex Zoodo: links de nieuwe mediatheek en rechts het eerste schoolgebouw, 

geopend in 2007 

Door al het gedoe met de voedselactie, zouden we bijna vergeten dat we ook nog “gewone”projecten hebben. Het 

project van de loods bij de techniekopleidingen hebben we even in de ijskast moeten zetten door de voedselcrisis, 

maar de voltooiing van de mediatheek op onderwijscomplex Zoodo is een feit. 

Aanvankelijk zouden we alleen een computerlokaal en 

een bibliotheek bouwen. Hiervoor hadden we donaties 

ontvangen van Fietsen voor Burkina, Impulsis, de Marthe 

van Rijswijck Foundation, de Dr. Hofsteestichting, KICI 

kledinginzameling en particuliere donateurs van WOL. 

Het gebouw was zo ontworpen dat er later nog twee theo-

rielokalen opgebouwd zouden kunnen worden. Maar de 

bouw was net gestart toen we een geweldig donatie van 

een bedrijf uit Amsterdam: 25.000 euro! Er ontbrak nu 

nog maar € 4.300 om het hele gebouw te realiseren. En 

dit bedrag heeft Stichting Castricum helpt Muttathara 

bijgelegd.  

Toen wij in februari op Zoodo waren, waren de bouwac-

tiviteiten voor de mediatheek nog in volle gang. De deu-

ren voor de ruimten naar de bibliotheek en de computer-

zaal zaten op slot. Maar toen die open gingen, bleek dat 

men ontzettend hard gewerkt heeft: de bibliotheek en 

computerzaal waren van binnen al helemaal netjes afge-

werkt en keurig ingericht. Wij mochten als eersten de 

computers uitproberen. Marit, Inge, Wim en Berdien 

konden aan de slag om de boeken te registeren en in de 

kasten te zetten. In de bibliotheek is nog heel veel ruimte 

over in de boekenkasten. Op dit moment zijn nog 31 

dozen met boeken onderweg. De boeken zijn beschikbaar 

gesteld door Stichting Read to Grow, het Jac. P. Thijsse 

College in Castricum en inwoners van Franstalig België. 

Een groep vrijwilligers heeft in Nederland tweedehands 

boeken verkocht en hiermee zijn de verzendkosten be-

taald. Met de boeken en computers hopen we dat de hon-

ger naar kennis opgewekt wordt bij de leerlingen van 

Zoodo en zij veel plezier krijgen in het lezen! 

 
Leerlingen tijdens de pauze in de mediatheek 
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Schoolkantine 

Ook het afgelopen schooljaar heeft de Turing Foundation 

weer de schoolmaaltijden voor de leerlingen van onder-

wijscomplex Zoodo gesponsord. Dagelijks kregen zo’n 

640 leerlingen een maaltijd. Het schoolverzuim was hier-

door minimaal en de schoolresultaten ver boven het lan-

delijke gemiddelde. 75% van de leerlingen van de vierde 

klas van de middelbare school zijn geslaagd voor hun 

examen. Voor Burkina is dit bijzonder hoog. Vorig jaar 

was landelijk maar 33% van de leerlingen geslaagd. 

Beroepsonderwijs 

 
Vorig schooljaar is de opleiding voor lassen en metaal-

bewerking gestart met 17 leerlingen. Er is een goede 

docent gevonden en de leerlingen zijn ontzettend enthou-

siast over hun opleiding. Het beroepsonderwijs begint bij 

de ouders en leerlingen meer en meer geaccepteerd te 

worden als volwaardige opleiding. Komend schooljaar 

verwachten we zo’n 90 leerlingen, verdeeld over de mo-

devakschool, de lasschool en de opleiding voor fiets- en 

bromfietstechniek.

 

Stichting WOL op Facebook 

Sinds een paar maanden heeft Stichting 

WOL ook een Facebook pagina. De voort-

gang van de projecten en nieuws uit Burkina 

Faso plaatsen we op Facebook. Van nieuwe 

artikelen die op onze website worden ge-

plaatst, wordt een link zichtbaar op Face-

book. Bezoek onze Facebook pagina op 

www.facebook.com/StichtingWOL en klik 

op “Vind ik leuk”. Als u zelf een Facebook 

account heeft, ontvangt u daar de nieuwe 

berichten van WOL. 

  

 

  

 

 

 

 

 

Projecten voor 2013 
In Yatenga komen steeds meer kinderen met een diploma van de basisschool af. Het grote 

knelpunt is nu het voortgezet onderwijs. Hier is maar plaats voor een kwart van hen. En 

nog zitten ze dan in klassen van 60 tot 100 leerlingen. We onderzoeken de mogelijkheden 

om een extra schoolgebouw voor voortgezet onderwijs te bouwen. Ook het beroepson-

derwijs willen we verder uitbreiden. Afgelopen jaar stond de loods bij de techniekoplei-

dingen op het programma, maar dit is uitgesteld vanwege de voedselcrisis. In 2013 willen 

we de loods alsnog realiseren. Ook willen we een vierde beroepsopleiding starten: auto-

techniek. Hiervoor is een aanvraag ingediend bij Cordaid/Vastenactie. De kerken in de 

HALE regio gaan tijdens de Vastentijd hier fondsen voor werven. Ook Impulsis heeft 

haar steun toegezegd voor de verder uitbreiding van onderwijscomplex Zoodo. De subsi-

die van Vastenactie en Impulsis komt echter alleen beschikbaar als WOL en de HALE 

kerken ook hun deel ophalen. Hiervoor hebben we uw steun nodig. Wij hopen dat we 

weer op u mogen rekenen! 

Sponsorprojecten. 

Afgelopen jaar hebben weer 50 

kinderen een schaap ontvangen 

om naar school te kunnen. 52 

jongeren worden ondersteund in 

het vervolgonderwijs. Dit jaar 

gaan er zelfs 3 naar de universi-

teit! In februari dit jaar hebben 

alle jongeren een lamp op een 

zonnecel gehad om ’s avonds 

huiswerk te kunnen maken. Meer 

informatie over deze projecten op 

onze  website. 

Met dank aan al onze partners en donateurs! 

http://www.facebook.com/StichtingWOL

