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Activiteiten in het nieuwe jaar 
In Yatenga, de provincie waar Stichting WOL haar projecten heeft, 

kan driekwart van de kinderen na de basisschool niet verder leren 

vanwege onvoldoende plaatsen in het voortgezet onderwijs. Wij 

gaan daarom door met de uitbreiding van Onderwijscomplex 

Zoodo, zodat meer kinderen een beroep kunnen leren of door kun-

nen stromen naar het hoger onderwijs.  

In 2013 starten we met de bouw van nieuwe theorielokalen bij het 

college en een loods bij de lasopleiding. De overheid van Burkina 

betaalt de helft van de bouwkosten voor de theorielokalen. De 

andere helft, plus de inrichting van het college en de bouw van de 

loods wordt betaald met een grote donatie van de MRC Holland 

Foundation, subsidie van Impulsis en donateurs van WOL. 

Ambassadeur van DSF 

Tijdens het laatste bezoek aan Burkina Faso is Johan Olling, pastor 

van de Corneliuskerk in Limmen, benoemd tot ambassadeur van 

DSF, onze partner in Burkina Faso. Deze rol heeft hij voortvarend 

op zich genomen en hij heeft er voor gezorgd dat de katholieke 

kerken in de HALE-regio (Heiloo, Akersloot, Limmen en de Egmon-

den) tijdens de Vastenactie 2013 actie gaan voeren voor de bouw 

van de werkplaats bij de nieuwe opleiding voor autotechniek. De 

opbrengst van deze actie wordt met 50% verhoogd door Cordaid 

Vastenactie. Wij hopen dat u allen wilt meehelpen om deze actie 

tot een succes te maken! 

  

Uitnodiging 
In februari 2012 zijn vier jonge 

mensen uit Limmen met Johan 

Olling en Yvonne Zomerdijk 

(voorzitter WOL) in Burkina 

Faso geweest. Op twee informa-

tieavonden zullen zij in woord en 

beeld vertellen over hun ervarin-

gen. De avonden vinden plaats 

op: 

 Woensdag 27 februari 2013 

in de ontmoetingsruimte ach-

ter in de Corneliuskerk, Dus-

seldorperweg 74 in Limmen, 

aanvang 20.00 uur. 

 Dinsdag 5 maart 2013 in de 

ontmoetingsruimte van de 

Willibrorduskerk, Westerweg 

267 in Heiloo, aanvang 20.00 

uur. 

De toegang is gratis. U bent van 

harte uitgenodigd! 

Zondag 27 januari om 10.00 uur 

is er een speciale viering in de 

Corneliuskerk met medewerking 

van het Jambokoor uit West 

Friesland. Het Jambokoor staat 

garant voor een swingende vie-

ring met Afrikaanse muziek en 

zang. 

Zowel tijdens de informatieavon-

den als tijdens de viering in de 

Corneliuskerk kunt u kunstnij-

verheid uit Burkina Faso kopen. 

De opbrengst is voor Onderwijs-

complex Zoodo, evenals de col-

lecte tijdens de viering. 

    


