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College in Namissiguia feestelijk geopend!

Ons grote project van 2014 is met succes afgesloten: 

de bouw en inrichting van een school voor voortgezet 

onderwijs in het dorp Namissiguia. In februari 2015 zijn 

twee bestuursleden van WOL, Yvonne Zomerdijk en 

Gerrel Wissink, met hun echtgenoten naar Burkina ge-

reisd om de school te openen. 

Het was groot feest! Bij aankomst in het dorp ston-

den de leerlingen in twee lange rijen opgesteld om 

ons te verwelkomen. Het hele dorp was uitgelopen 

om het feest mee te maken. Ook de dorpschef en 

vertegenwoordigers van de provinciale onderwijs-

dienst waren aanwezig. Natuurlijk hadden we ook 

cadeaus meegenomen: wandplaten voor biologie en 

sportmateriaal. Op onze beurt kregen wij een tradi-

tioneel kostuum van de bevolking. 

De school bestaat uit vier klaslokalen, een kantoor 

voor de directeur, een magazijn en vier latrines. De 

lokalen zijn ingericht met 20 driepersoons school-

banken, een kast en een bureau en stoel voor de 

leraar. De latrines waren nog niet helemaal klaar 

toen wij er waren, maar zijn inmiddels in gebruik 

genomen. De sleutels zijn in april aan de school-

directeur overhandigd. 

Schooljaar 2014-2015 zijn al drie klaslokalen bezet: 

twee eerstejaars klassen en een tweedejaars klas. 162 

jongens en meisjes uit Namissiguia en omliggende dor-

pen krijgen les in de nieuwe school. 
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Van Stichting Gered Gereedschap uit Heiloo hebben we 20 

naaimachines gekregen. Die zijn verscheept naar Burkina. Met 
het groeiende aantal leerlingen op de naaiopleiding komen ze 

goed van pas! 

 
Aankomend monteurs sleutelen aan een oude Renault. De 
werkpakken die ze dragen hebben we jaren geleden van de 

Firma Schilder gekregen. 

De beroepsopleidingen op Onderwijscomplex Zoodo

 

Het beroepsonderwijs op ons onderwijscomplex in Oua-

higouya heeft een enorme boost gekregen. DSF heeft 

een grote promotiecampagne opgezet om beroepson-

derwijs onder de aandacht van de bevolking te bren-

gen. Het resultaat is dat het aantal leerlingen bijna is 

verdubbeld van 75 leerlingen in schooljaar 2013-2014 

naar 146 leerlingen in schooljaar 2014-2015, verdeeld 

over 4 opleidingen: tweewielertechniek, autotechniek, 

lassen en metaalbewerking en de naaiopleiding. Ook is 

er een derde leerjaar opgezet om de leerlingen beter 

voor te bereiden op het starten van een eigen onder-

neming. 

Vooral de naaiopleiding is erg populair. 73 jonge vrou-

wen krijgen de kans om een zelfstandig bestaan op te 

bouwen. Leerlingen van het eerste en tweede jaar zit-

ten in de grote loods die we in 2013 eigenlijk voor de 

techniekopleidingen hebben gebouwd. De derdejaars 

zitten in het oude praktijklokaal. Nu ook de techniekop-

leidingen groeien, moet er een oplossing komen voor 

de naaiopleiding. Dit wordt ons grote project voor 

2015: een nieuw gebouw met twee grote naaiateliers 

voor de naaiopleiding! 

Ook de opleiding autotechniek is flink gegroeid. In ja-

nuari 2014 zijn we gestart met 7 leerlingen, maar in-

middels zijn het er 29, waaronder een meisje. De in-

structeur is een enthousiaste jongeman die zijn liefde 

voor het vak over brengt op de leerlingen. 

Bij de techniekopleidingen hebben we gewerkt aan het 

verbeteren van de veiligheid van de leerlingen. De in-

structeurs hebben een cursus over veilig werken ge-

volgd en dit overgebracht op de leerlingen en stagever-

lenende bedrijven. Voor de leerlingen van de lasoplei-

ding zijn persoonlijke beschermingsmiddelen gekocht. 

Alle leerlingen van de techniekopleiding hebben veilig-

heidsschoenen gekregen. 
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Leerlingen van de opleiding autotechniek met hun veiligheidsschoenen. En jawel, u ziet het goed, onder hen 1 meisje! 

 

Schoolterrein en gezondheidszorg

 

 

 

Op het schoolterrein hebben we verschillende verbete-

ringen aangebracht. Overal op het terrein zijn stevige 

kranen geplaatst in een betonnen bak waarin het water 

wordt opgevangen. Vanuit de bak stroomt het gemors-

te water door een pijp naar de aangeplante bomen. 

Veel leerlingen blijven na afloop van de lessen nog op 

school om hun huiswerk te maken. Thuis kan dat niet 

omdat er geen elektriciteit is. Op verschillende plekken 

zijn banken geplaatst. Op muren zijn schoolborden 

gemaakt en is er verlichting aangebracht. Leerlingen 

kunnen hier hun huiswerk maken. 

Om het schoolverzuim tegen te gaan, gaan alle leerlin-

gen jaarlijks naar de schooldokter in de verpleegpost 

op ons schoolterrein. Veel kinderen lopen met onbe-

handelde aandoeningen rond omdat de ouders geen 

geld hebben voor medische zorg.
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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). Sa-
men zetten wij ons in om door middel van onderwijs 
ontwikkeling op gang te brengen in een van de armste 
landen in de wereld. Na jarenlange investering in ba-
sisonderwijs, ligt nu het accent op voortgezet onder-

wijs en beroepsonderwijs. 
Stichting WOL staat bij de belastingdienst geregi-
streerd als ANBI. Uw donatie is daardoor onder be-
paalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting. 
Geeft u voor het eerst een donatie aan WOL? Vermeld 
dan op uw overschrijving uw adresgegeven. We hou-

den u dan 2x per jaar op de hoogte van de projecten 
in Burkina Faso. Hartelijk dank voor uw steun! 

www.stichtingwol.com 

www.facebook.com/StichtingWOL 

info@stichtingwol.com 

Tel. 072 5052680 

Steun ons: NL18 RABO 0336 4265 77 

  
Tienerzwangerschappen zijn een groot probleem onder school-

gaande jongeren in Burkina. Ook onder de jongeren uit ons 
adoptieproject zijn er al een aantal vader of moeder. 

Scholieren en studentenfonds 

Jaarlijks ontvangen zo’n 50 jongeren een onderwijs- of 

studiebeurs. De beurs wordt gefinancierd door een 

sponsorouder in Nederland à € 350 euro per schooljaar. 

De meeste leerlingen volgen een beroepsopleiding of 

algemeen voortgezet onderwijs op onderwijscomplex 

Zoodo. Een aantal zit er op een hogeschool of universi-

teit. De jongeren die naar de universiteit gaan, krijgen 

naast hun beurs ook nog een laptop. 

Vanaf de start in 2002 hebben 81 jongeren deelgeno-

men aan het project. 25 jongeren hebben het pro-

gramma voortijdig verlaten door gebrek aan resultaten, 

huwelijk, moederschap of zijn van school gegaan om in 

de illegalen goudmijnen te gaan werken. Tot nu toe 

hebben 7 jongeren hun opleiding met succes beëindigd: 

vijf leerlingen van de beroepsopleidingen en twee jon-

geren die onderwijzer zijn geworden. Aan het eind van 

dit schooljaar hopen we weer een aantal nieuwe on-

derwijzeressen, naaisters en lassers af te geven! 

http://www.stichtingwol.com/
http://www.facebook.com/StichtingWOL
mailto:info@stichtingwol.com

