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Stichting WOL 
Voor Onderwijs in Burkina Faso 

In Burkina Faso werkt Stichting WOL samen 

met de vereniging Développement Sans 

Frontière (DSF). Samen zetten wij ons in om 

door middel van onderwijs ontwikkeling op 

gang te brengen in een van de armste landen 

in de wereld. 

Met het scholieren en studentenfonds (voor-

heen scholieren adoptieproject) ondersteunt 

WOL zo’n 50 jongeren in Burkina Faso. Deze 

ondersteuning wordt mogelijk gemaakt door 

donateurs die jaarlijks 350 euro betalen voor 

‘hun’ scholier of student. 

www.stichtingwol.com 

www.facebook.com/StichtingWOL 

info@stichtingwol.com 

Tel. 072 5052680 

Steun ons: NL18 RABO 0336 4265 77 

Wilt u een scholier of student ondersteunen? 

Meld dit dan a.u.b. op uw overschrijving. 

 
Moussa met het dochtertje van een van 

de studenten uit het project 
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Mogen wij u voorstellen: Moussa Sodré, begeleider van onze leerlingen 
 

Meestal vertellen we iets over de leerlingen. Deze keer hebben we aan de heer Moussa Sodré gevraagd om iets 

over zichzelf te vertellen. Moussa is al jaren de vaste begeleider van de jongeren uit ons project en we hebben 

hem gevraagd zichzelf voor te stellen. Moussa schreef ons het volgende: 

 

‘Ik ben 39 jaar en opgeleid als onderwijzer. 

Ik heb 13 jaar met veel plezier op de basis-

school in het dorp Risci gewerkt. Dit was de 

eerste school die WOL en DSF samen hebben 

gebouwd. Ik werk nu sinds een jaar als be-

leidsmedewerker bij de provinciale onder-

wijsdienst in Ouahigouya. Ik regel de perso-

neelszaken: vakanties, ziektevervanging, 

controle van ziekmeldingen, overplaatsingen 

en opvullen van vacatures. 

Ook ben ik al vanaf de oprichting een actief 

lid van DSF. Het werk voor DSF doe ik vrij-

willig en in mijn vrije tijd. Ik ben het aan-

spreekpunt voor het adoptieproject. Ik on-

derhoud de contacten met de leerlingen, de 

ouders en de scholen. 

Ik maak de leerlingen bewust van het belang 

van onderwijs, bezoek ze thuis en op school 

om zo een beeld te krijgen van hun studie-

voortgang. Met de ouders en schoolhoofden 

maak ik afspraken over 

de begeleiding van de 

leerlingen. Na ieder 

trimester verzamel ik 

de schoolresultaten en 

maak een verslag over 

de periode. Ook orga-

niseer ik verschillende 

bijeenkomsten met 

leerlingen en ouders. 

Tijdens zo’n bijeen-

komst schrijven de 

leerlingen hun brief 

aan hun sponsorou-

ders.  

Het werk voor DSF ligt 

me nauw aan het hart. 

Ik ben er trots op dat 

ik zo een bijdrage kan 

leveren aan een goede zaak: het opleiden van jonge mensen. 

Ik hoop ze allemaal zo ver te krijgen dat ze hun diploma halen 

en een vak leren waarmee ze in hun levensonderhoud kunnen 

voorzien en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ons 

land. 

Sommige dingen vind ik wel moeilijk in de begeleiding van de 

leerlingen. Zo maken leerlingen van de lasschool hun opleiding 

niet altijd af omdat ze tijdens de stage bij hun baas gaan wer-

ken. Ik doe dan mijn best om ze te overtuigen dat het belang-

rijk is dat ze hun diploma halen, maar dat lukt niet altijd. Een 

ander probleem zijn de tienermoeders en de meisjes die zwan-

ger raken. Hierdoor lukt het ze niet om goede cijfers te halen. 

Dit jaar zijn verschillende leerlingen van de beroepsopleidingen 

klaar. Het wordt een uitdaging om ze allemaal een baan te la-

ten vinden. 

Hier bij DSF zijn we ontzettend trots op dit project omdat we zo 

kinderen kunnen vormen die een bijdrage leveren aan hun sa-

menleving en voor zichzelf en hun ouders kunnen zorgen. We 

hebben met dit project al nieuwe onderwijzers afgeleverd, met-

selaars, moderne veehouders, leraren in opleiding, studenten 

voor de universiteit en naaisters. Zonder dit project had het 

deze jongeren niet gelukt omdat hun ouders erg arm zijn. Zij 

zouden anders geen toegang tot onderwijs hebben gehad en 

zouden kansarm zijn gebleven.  

http://www.stichtingwol.com/
http://www.facebook.com/StichtingWOL
mailto:info@stichtingwol.com
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Aan het einde van het schooljaar krijgen 
de drie beste leerlingen uit iedere klas 
een aanmoedigingsprijs. 
Adama, Balguissa B. en Daouda uit ons 
project behoorden tot deze groep. Als 
beloning krijgen ze een extra pakket 
schoolmateriaal voor het nieuwe school-
jaar. In totaal 9 leerlingen uit ons pro-
ject hebben de aanmoedigingsprijs ont-
vangen 

Alle leerlingen uit ons project hebben dit 
jaar een USB-stick gekregen om hun 
documenten na de computerles op te 

slaan. 

Leerlingen van de lasopleiding bereiden 
zich voor op het landelijk examen van 
het lager beroepsonderwijs. De vier 
leerlingen uit ons project hebben allen 
het CQP diploma behaald! 

Mariam P. ontvangt van Moussa haar 
zakgeld voor het komende trimester. 
Alle jongeren ontvangen ieder trimester 
een klein bedrag. Hiermee kunnen ze 
toiletspullen en andere kleine benodigd-

heden kopen. 

Adama: Elke morgen sta ik om 5 uur 
op, kleed me aan en neem mijn lessen 
nog eens door. Daarna eet ik wat en 

vertrek om 6.30 uur naar school.  

Balguissa B: Ik wil later graag journa-
liste voor de televisie worden, of advo-
cate. Ik zou graag een gezin willen heb-

ben met een rijke man en vier kinderen. 

Harouna: Ik woon alleen, in de buurt 
van de school. Na school maak ik eten 
klaar. Mijn lievelingseten is bruine bo-
nen met een sausje van een kruid. Ik 

heb het zelf gekweekt in de vakantie. 


