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Nieuwe lokalen voor de naaiopleiding

De naaiopleiding op onderwijscomplex Zoodo is een 

groot succes! 95 meisjes en jonge vrouwen volgen deze 

driejarige opleiding. De naaiopleiding was al een aantal 

jaren uit hun oude gebouw gegroeid. De eerste- en 

tweedejaars leerlingen waren tijdelijk ondergebracht in 

de grote loods op het terrein van het onderwijscom-

plex. In 2015 hebben we twee grote klaslokalen annex 

naaiateliers bijgebouwd. Ook is een nieuwe instructrice 

aangenomen. Ieder leerjaar heeft nu een eigen lokaal 

en een eigen instructrice. 

De opleiding biedt de jonge vrouwen kans op een zelf-

standig bestaan. Veel meisjes komen uit het tweede-

kans onderwijs. Dat wil zeggen, zij hebben pas op late-

re leeftijd hun basisschooldiploma gehaald. Algemeen 

voortgezet onderwijs is voor hen geen optie meer. Ook 

voor meisjes voor wie het college te moeilijk blijkt of 

voor meisjes die (ongewenst) zwanger raken is deze 

opleiding een uitkomst.  

Afgelopen jaar zijn 23 naaisters afgestudeerd. De beste 

leerling ontving materiaal om voor zichzelf te beginnen. 

De opleiding werd afgesloten met een wervelende mo-

deshow. Hoogtepunt van de show waren twee schattige 

bruidsmeisjes en een prachtige bruidsjurk van een van 

de leerlingen die binnenkort gaat trouwen. 

 
De naaiopleiding: een uitkomst voor de toekomst van jonge 

moeders! 

 
Een afgestudeerde leerling heeft haar eigen bruidsjurk en de 

jurken van de bruidsmeisjes ontworpen. 
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Lesmateriaal en gereedschap voor de beroepsopleidingen

 
Gereedschap voor de opleiding autotechniek.

De beroepsopleidingen op onderwijscomplex Zoodo 

hebben we dit jaar verder kunnen ondersteunen met de 

aanschaf van gereedschap, auto-onderdelen en lesma-

teriaal. Er zijn een projectiescherm en laptop gekocht 

om de theorielessen wat aanschouwelijker te maken. 

De instructeur hoeft nu niet meer eerst een schema op 

het bord te tekenen, maar kan de werking van een 

motor aan de hand van een filmpje laten zien. 

In 2014 hebben we een bijdrage gegeven om voor DSF 

een nieuwe terreinwagen aan te schaffen. De oude 

terreinwagen was afgeschreven en werkte niet goed 

meer. Deze is nu als lesmateriaal naar de opleiding 

autotechniek gegaan. Tijdens mijn bezoek toonde de 

instructeur trots dat ze hem weer aan de praat hebben 

gekregen! 

 
De oude terreinwagen van DSF is nu een prachtig leermiddel! 

Voor de naaiopleiding hebben we de nieuwe lokalen 

ingericht met schoolbanken, kasten, kniptafels, naai-

machines en krukjes. En grappige paspoppen! 

 

 

 
Een leerling van de naaiopleiding leert naaimachines te onder-

houden
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Alfabetisering 

 
Yvonne Zomerdijk op werkbezoek in Burkina Faso, maart 2016 

Onze partner DSF zet zich al jaren in om de onderwijs-

achterstand van volwassenen in te lopen. Sinds het 

jaar 2000 openen ze op het platteland van de provin-

cies Yatenga en Loroum alfabetiseringscentra. Ze heb-

ben er een grote expertise in opgebouwd. Echter, door 

de bezuinigingen op ontwikkelingshulp is steeds minder 

geld beschikbaar. In 2012 kon DSF nog 105 centra 

openen waar bijna 3.000 volwassenen les kregen. In 

2016 krijgen ze nog maar voor 16 centra financiering. 

Veel van de opgeleide alfabetiseringsmedewerkers zijn 

werkeloos geworden. WOL heeft besloten om de pijn 

een beetje te verlichten door nog 10 centra te financie-

ren. De cursussen zijn in januari begonnen en lopen tot 

juni. Per centrum krijgen 30 volwassenen, voornamelijk 

vrouwen, les. De dorpelingen zijn zelf verantwoordelijk 

voor de bouw van een centrum. Dit is vaak niet meer 

dan een hut van leem en stro of van cementzakken. 

Wij financieren de schoolbanken, het lesmateriaal en de 

personeelskosten. 

Tijdens mijn bezoek in maart heb ik een aantal van die 

centra bezocht. De cursisten doen ontzettend hun best. 

En overal waar ik kwam, kreeg ik een kip! 
 

Scholieren en studentenfonds 
 

Dit jaar ondersteunen we o.a. negen jongeren die een 

universitaire studie volgen. In Ouagadougou hebben we 

een meeting georganiseerd waar ook Eric Ido, ons 

nieuwe bestuurslid en van oorsprong 

Burkinabè, bij aanwezig was. Eric 

wist de jongeren goed te motiveren 

om door te zetten, want studeren in 

Burkina is niet gemakkelijk. De 

staatsuniversiteiten zijn slecht geor-

ganiseerd. Alle studenten lopen stu-

dievertraging op. Een student wordt 

door mij persoonlijk ondersteund. Hij 

studeert aan een particuliere univer-

siteit. Hier is de kwaliteit stukken 

beter en ligt het studietempo hoog. 

Maar dit soort onderwijs is voor de 

doorsnee studenten niet te betalen. 

Alle studenten hebben een USB stick 

met lesmateriaal gekregen en de 

studenten die dit jaar aan hun eerste 

jaar zijn,begonnen, hebben een lap-

top ontvangen. Van de studenten 

wordt namelijk verwacht dat ze veel 

zelf opzoeken. Alleen zijn er op de universiteit nauwe-

lijks boeken en heeft iedere student maar 1 uur per 

twee weken de beschikking over een computer.
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College in Namissiguia 

 
Willen alle meisjes even hun hand opsteken?

Vorig jaar waren we aanwezig bij de feestelijke opening 

van het college dat we in 2014 hebben gebouwd in het 

dorp Namissiguia. Schooljaar 2015-2016 telt de school 

ruim 300 leerlingen, waarvan het merendeel meisjes! 

Alle vier de klaslokalen zijn gevuld: een derdejaars klas 

met 55 leerlingen, een tweedejaars klas met 90 leerlin-

gen en twee eerste klassen met ieder bijna 80 leerlin-

gen. De schooldirecteur maakt zich ernstig zorgen over 

komend schooljaar. In Namissiguia en omliggende dor-

pen zitten op dit moment ruim 200 leerlingen in de 

hoogste klas van de basisschool. En zij willen straks 

allemaal naar het college…. 

Niet alles gaat goed 
Naast alle positieve berichten, hebben we helaas ook 

minder leuke berichten. De lasopleiding is gesloten. 

De kwaliteit van de opleiding was onvoldoende en 

ondanks onze inspanningen kwam hier geen verbe-

tering in. Voor het nieuwe schooljaar hadden zich 

nauwelijks leerlingen aangemeld. De lasinstructeur is 

ontslagen en de overgebleven 5 leerlingen uit het 

tweede en derde jaar zijn bij een baas geplaatst om 

alsnog hun praktijkexamen te kunnen doen. 

Wij zijn zelf zeer teleurgesteld door het sluiten van 

deze opleiding, te meer omdat er in Burkina ontzet-

tend veel gelast wordt en een lasser zeker toekomst 

heeft. We hopen dat we volgend schooljaar de oplei-

ding weer kunnen starten met een goede lasinstruc-

teur. 

Ook de hoogste klassen van het lyceum op Zoodo 

zijn gesloten vanwege onvoldoende aanmeldingen. 

We hebben ernstige twijfels of DSF in staat is het 

onderwijscomplex op een goede manier te beheren. 

Op dit moment zijn we op zoek naar geschikte per-

sonen die in staat zijn om het management te on-

dersteunen. 

Stichting WOL 
In Burkina Faso werkt Stichting WOL samen met de vere-
niging Développement Sans Frontière (DSF). Samen zet-
ten wij ons in om door middel van onderwijs ontwikkeling 
op gang te brengen in een van de armste landen in de 

wereld. 
In Nederland is WOL onderdeel van Edukans Partnership, 
het netwerk van particuliere initiatieven dat samenwerkt 
met Edukans. Edukans is expert op het gebied van kwali-
teitsverbetering van onderwijs in ontwikkelingslanden. 
Stichting WOL staat bij de belastingdienst geregistreerd 

als ANBI. Uw donatie is daardoor onder bepaalde voor-

waarden aftrekbaar van de belasting. 
Sinds oktober 2015 zijn we in het bezit van het CBF certi-
ficaat voor kleine goede doelen. Voor u een garantie dat 
we staan voor kwaliteit en transparantie! 
Geeft u voor het eerst een donatie aan WOL? Vermeld dan 
op uw overschrijving uw adresgegeven. We houden u dan 

2x per jaar op de hoogte van de projecten in Burkina Fa-
so. 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 
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