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1 Voorwoord 

In maart 2016 ben ik, Yvonne Zomerdijk, 10 dagen in Burkina geweest. Het doel van het bezoek 

was om beter zicht te krijgen op de prestaties van DSF, het beheer van het onderwijscomplex en 

het personeelsbeleid op het complex. Er waren een heleboel dingen die we niet begrepen waarom 

ze zo gingen of juist niet gingen. We waren vooral boos over de contracten van het onderwijzend 

personeel van het lyceum. In plaats van de afgesproken 10 maanden, bleken zij maar een contract 

voor 8 maanden te hebben. Tijdens mijn verblijf beklaagden de leraren zich hier erg over. Uiteinde-

lijk hebben we afgedwongen dat de leraren 10 maanden betaald kregen, vanuit het idee dat ze dan 

meer gemotiveerd zouden zijn om op Zoodo te blijven lesgeven en zo het personeelsverloop ver-

minderd zou worden. Helaas bleek dit niet het geval en helaas bleek ook ik niet de volledige en 

juiste informatie te hebben gekregen, of in ieder geval niet op de juiste manier de gekregen infor-

matie te hebben begrepen. Dit alles leidde tot nog meer miscommunicatie met Salif Sodré, de co-

ördinator van DSF, en WOL. In plaats dat het bezoek tot verduidelijking had geleid, waren er nog 

meer misverstanden ontstaan en stond WOL op het punt de samenwerking met DSF te beëindigen.  

Maar het is toch heel wrang dat een prachtige samenwerking van twintig jaar op deze manier zou 

eindigen. In een uiterste poging nu eindelijk goed te begrijpen wat er allemaal speelde, heb ik be-

sloten om drie maanden naar Burkina te gaan. Dit verslag schrijf ik nu hier en ik ben heel blij met 

alle inzichten die ik nu verwerf. Ik zit bovenop het vuur: mijn huis is een deel van het kantoor van 

DSF dat zij niet meer gebruiken vanwege de afgesloten financiering voor programma’s met andere 

partners. Van hieruit zie ik hoe DSF functioneert, welke belangrijke rol zij hebben gespeeld, en nog 

steeds spelen, in de ontwikkeling van de regio. Ik hoor radioprogramma’s waarin de bijdrage van 

DSF geroemd wordt. Ik zie hoe mensen van allerlei niveau, van de eenvoudige dorpelingen tot 

andere ontwikkelingsorganisaties en ministers aan toe, advies vragen aan Salif Sodré. Ik zie de 

betrokkenheid van de vaste kern van DSF en Zoodo, om ondanks het gebrek aan geld toch hun 

werk te blijven doen. Ik zie, nu het vertrouwen hersteld is, hoe Salif weer zijn rol en verantwoorde-

lijkheden op zich heeft genomen, ook al wordt hij hiervoor niet betaald. Ik zie hoe hij zijn taken 

uitvoert, ik zie dat hij veel capabeler is dan uit de schriftelijke rapportages blijkt, ik zie hoe hij me-

dewerkers weet te inspireren.  Ik kan nu alleen maar concluderen dat DSF en Zoodo onze steun 

meer dan waard zijn. Ik heb nieuwe energie gekregen om door te gaan met de ondersteuning van 

ons onderwijscomplex en mogelijk nieuwe projecten in de provincie Yatenga. Ik hoop dat u ons 

daarbij blijft steunen! 

 

Ouahigouya, april 2017 

Yvonne Zomerdijk-Vermeer 

Voorzitter Stichting WOL 
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2 WOL in vogelvlucht 

Naam Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen (WOL) 

Correspondentieadres Kapelweg 6A, 1906 EA Limmen 

Telefoon 072 5052680 

E-mail info@stichtingwol.com 

Contactpersoon Yvonne Zomerdijk-Vermeer 

Website www.stichtingwol.com 

Facebook www.facebook.com/StichtingWOL 

Jaar van oprichting 1986 

Stichtingsdatum 06-03-1991 

Rechtsvorm Stichting 

Registratie KvK Noordwest Holland 41240665 

ANBI RSIN-nr. 8167 88 637 

Bankgegevens IBAN: NL18 RABO 0336 4265 77 

Doelstelling Bevorderen van de bewustwording op het gebied van 

ontwikkelingssamenwerking door het verstrekken van informatie, 

het inschakelen van organisaties bij acties en projecten en het 

betrekken van belangstellenden bij de activiteiten. 

Visie De visie is gebaseerd op solidariteit met mensen in 

ontwikkelingslanden en op de internationaal erkende 

mensenrechten waarin is vastgelegd dat ieder mens recht heeft 

op vrede, veiligheid en bestaanszekerheid. Hierbij zien we 

onderwijs als de sleutel is tot duurzame ontwikkeling, 

armoedebestrijding en vrede. 

Missie Verbeteren van de levensomstandigheden van de bevolking in de 

provincie Yatenga van Burkina Faso door hen te ondersteunen in 

het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en competenties om 

zo de eigen bestaanszekerheid te kunnen realiseren. 

Projecten en programma’s  Bevorderen onderwijs, aangepast aan de ontwikkelingsbe-

hoefte van de bevolking van Yatenga 

 Bevorderen van werkgelegenheid onder jongeren 

 Scholieren en studentenfonds 

 Voorlichting, educatie en fondsenwerving in Nederland 

Partners  Edukans 

 Partin 

 Burkina Faso Platform 

Fondsenwerving 2016 € 47.259 

Budget 2016 € 228.464 
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3 Projecten in Burkina Faso 

In 2016 heeft WOL aan verschillende projecten en programma’s bijgedragen van haar partner DSF 

in de provincie Yatenga: 

 Onderwijscomplex Zoodo 

 Scholieren en studentenfonds 

 Alfabetisering 

 Ondersteuning DSF 

3.1 Onderwijscomplex Zoodo 

Onderwijscomplex Zoodo is het belangrijkste project. WOL en DSF hebben dit onderwijscomplex 

vanaf 2006 gerealiseerd. Het complex was oorspronkelijk opgezet om een bijdrage te leveren aan 

de uitvoering van de nieuwe onderwijspolitiek van Burkina: een doorgaande en passende leerlijn 

voor alle leerlingen vanaf de basisschool tot en met het lyceum of een beroepsopleiding. Het com-

plex bestaat daarom uit een basisschool, een college/lyceum en de beroepsopleidingen tweewieler-

techniek, autotechniek en mode en kleding. De vierde beroepsopleiding, lassen en metaalbewer-

king is helaas ook dit jaar niet herstart. 

Op Zoodo zijn dus mogelijkheden aanwezig om de leerlingen een doorgaande leerlijn te bieden of, 

als het algemeen voortgezet onderwijs niet passend is voor leerling, de overstap naar een beroeps-

opleiding te laten maken. 

Helaas staat de uitvoering van het onderwijs in Burkina voor problemen waar wij ons in Nederland 

geen voorstelling van kunnen maken. Van een doorgaande leerlijn is geen sprake. De plannen van 

de overheid waren er wel, maar scholen worden nauwelijks ondersteund om dit ook in praktijk te 

brengen. Hervorming van het onderwijssysteem verloopt zeer moeizaam. Leerlingen hoppen van 

school naar school, al naar gelang hun resultaten en de bereidheid van ouders om te betalen voor 

onderwijs. Tussen privéscholen voor algemeen voortgezet onderwijs heerst onderling concurrentie. 

Geldende overgangsnormen worden door veel privéscholen niet gerespecteerd als ouders bereid 

zijn om te betalen. Op Zoodo hebben we ons wel altijd aan die normen gehouden met als gevolg 

een teruglopend aantal leerlingen. Noodgedwongen is met ingang van schooljaar 2016-2017 ook 

op Zoodo de overgangsnorm naar beneden bijgesteld. Voorheen was de norm een gemiddeld aan-

tal punten van 10/20, nu is dit 9/20. Op verschillende andere scholen in Ouahigouya worden zelfs 

leerlingen met een gemiddelde van minder dan 8/20 in een hogere klas geplaatst. 

 

 

Schooljaar 2015-2016 waren 623 leerlingen ingeschreven: 

 178 leerlingen op de basisschool, waarvan 98 meisjes; 

 295 leerlingen op het lyceum, waarvan 130 meisjes; 

 150 leerlingen in het beroepsonderwijs, waarvan 97 meisjes. 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

Jongens 343 298 386 

Meisjes 318 325 307 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

A
an

ta
l l

e
rl

in
ge

n
 

Aantal meisjes en jongens 
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2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

Beroepsonderwijs 146 150 106 

Lyceum 359 295 357 

Basisschool 156 178 230 
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Aantal leerlingen per onderwijsvorm 
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2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

Landelijk 82,23% 73,29% 62,10% 

Zoodo 100,00% 94,73% 83,33% 
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Slagingspercentage diploma 
basisschool (CEP) 

Schooljaar 2016-2017 zijn 693 leerlingen ingeschreven: 

 230 leerlingen op de basisschool, waarvan 112 meisjes; 

 357 leerlingen op het lyceum, waarvan 140 meisjes; 

 106 leerlingen in het beroepsonderwijs, waarvan 55 meisjes. 

3.1.1 De basisschool 

Het aantal leerlingen op de basisschool blijft gestaag groeien, mede door de falende onderwijspoli-

tiek. De overheid heeft bepaald dat leerlingen niet meer mogen blijven zitten op de basisschool. 

Ook al zitten ze nog niet op het niveau van hun leerjaar, ze gaan evengoed over naar een hogere 

klas. Op de openbare scholen is de kwaliteit van het onderwijs over het algemeen slecht. Vooral 

leerlingen die de leerstof niet bij kunnen houden, raken gedemotiveerd en slechts weinigen behalen 

hun diploma van de basisschool. De basisschool van Zoodo heeft een goede naam en boekt goede 

resultaten. Veel ouders kiezen er daarom voor om hun kind toch maar naar onze (duurdere) parti-

culiere school te sturen. Dus ook in de hogere leerjaren neemt het aantal leerlingen toe. 

Omdat er veel instromers zijn met een leerachterstand, drukt dat weer de resultaten. Na de eerste 

jaren een slagingspercentage van 95-100%, was het in 2016 83%. Nog een resultaat om dik te-

vreden mee te zijn, want op nationaal niveau lag het slagingspercentage op 62% en in de provincie 

Yatenga slechts op 55%. 

 

Ouders worden zich steeds meer bewust van 

het belang van onderwijs en willen ook oudere 

kinderen, die niet naar school zijn geweest of 

hun school niet hebben afgemaakt, alsnog een 

kans geven. Als particuliere school heeft 

Zoodo de mogelijkheid om leerlingen aan te 

nemen die te oud zijn voor het formele on-

derwijssysteem. Vanaf 17 jaar zijn leerlingen 

niet meer leerplichtig. Zij kunnen op een par-

ticuliere school de lessen volgen en zich voor 

het examen inschrijven als “Candidat libre”. In 

verschillende klassen zitten oudere leerlingen 

die alsnog hun basisschooldiploma willen ha-

len. Deze situatie is niet ideaal. In het verle-

den werd op Zoodo avondonderwijs gegeven 

voor deze groep jongeren. Dit werd gefinan-

cierd door Kinderpostzegels. Helaas is deze 

financiering gestopt. 
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CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2 

Meisjes 18 18 11 20 20 25 

Jongens 23 11 20 25 16 23 
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Leerlingen basisschool 2016-2017 

 
Eigenlijk al te oud voor de basisschool 

CP1 en CP2: eerste en tweede jaar basisschool 
CE1 en CE2: derde en vierde jaar basisschool 
CM1 en CM2: vijfde en zesde jaar basisschool 

3.1.2 Het lyceum 

Ook het lyceum boekt goede resultaten. Eind schooljaar 2015-2016 behoorde Zoodo tot de beste 

scholen van de provincie. De klassen zijn relatief klein omdat veel ouders voor een openbare school 

kiezen. En, met de nieuwe bepaling van de overheid, zijn openbare scholen verplicht om alle leer-

lingen met een CEP (diploma basisschool) aan te nemen. Gevolg is dat wij in de eerste klas van het 

lyceum maar weinig leerlingen hebben. De hogere klassen, en vooral de examenklas van het colle-

ge (4e leerjaar, diploma BEPC) krijgen er meer. Veel leerlingen zijn afkomstig van openbare scholen 

waar ze, mede door de slechte kwaliteit van het openbaar onderwijs, zijn weggestuurd wegens te 

vaak blijven zitten. Deze leerlingen hebben dan alleen nog kans om op een particuliere school hun 

BEPC te halen. Door deze gang van zaken wisselt de schoolpopulatie jaarlijks sterk. Het is niet van-

zelfsprekend dat een leerling het volgende schooljaar terugkomt. Ze moeten zich ieder jaar op-

nieuw op een school inschrijven. Dit heeft grote gevolgen voor de aanstelling van leraren en de 

opening van bepaalde leerjaren: Leraren hebben een jaarcontract en worden pas aangesteld als er 

voldoende inschrijvingen zijn. Dit blijft tot eind oktober spannend. Ook van doorstroom is geen 

sprake. De leerlingen van de basisschool gaan na het behalen van hun CEP diploma veelal naar een 

openbaar college.  

 

 

De examenklassen voor het BEPC zijn verdeeld over twee uitstroomprofielen. De leerlingen kunnen 

een examenprofiel kiezen met Duits (serie A) of zonder (serie B). In 2016 hadden we een slagings-

percentage van 45,52%, maar de doorstroom naar de laatste drie leerjaren van het lyceum is be-

perkt: in de 2nd, het vijfde leerjaar, zitten slechts 29 leerlingen. Deze groep is, evenals de hogere 

leerjaren, in tweeën gesplitst omdat met verschillende profielen gewerkt wordt: serie A voor talen 

en economie en serie C of D voor biologie en aardwetenschappen.  

36 
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45 31 2016-2017 

2015-2016 

Aantal leerlingen per leerjaar op het lyceum 
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2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

Nationaal 28,73% 39,22% 29,41% 

Zoodo 36,67% 50,34% 45,52% 
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Examenresutaten BEPC 

Schooljaar 2015-2016 hadden we geen zesde 

en zevende leerjaar van het lyceum vanwege 

te weinig aanmeldingen. Dit jaar is wel beslo-

ten om de klassen te openen, vooral ook met 

het oog op toekomstige instromers van dorps-

colleges. In de meeste dorpen houdt het on-

derwijs na het BEPC op. Leerlingen die door 

willen leren, moeten dan naar een lyceum in 

de stad. 

Helaas zijn de meisjes in het voortgezet on-

derwijs nog steeds ondervertegenwoordigd: 

Schooljaar 2016-2017 telde het lyceum 140 

meisjes tegen 219 jongens. 

 

 

3.1.3 De beroepsopleidingen 

Het blijft moeilijk om de bevolking te 

motiveren voor lager beroepsonderwijs 

aan jongeren. Maar stapje voor stapje 

komt hier verbetering in. Ook de over-

heid besteedt steeds meer aandacht 

aan het belang van beroepsonderwijs 

aan jongeren. Onze opleidingen worden 

door het Ministerie van jongerenzaken 

en werkgelegenheid ondersteund. De 

beste leerlingen ontvangen na voltooi-

ing van hun opleiding materiaal om als 

vakman of vakvrouw aan de slag te 

gaan. De beroepsopleidingen worden 

afgesloten met een ceremonie waarbij 

autoriteiten en partners worden uitge-

nodigd. Tijdens deze ceremonie laten de 

leerlingen zien wat zij geleerd hebben. Doel van de ceremonie (“promotion”) is om bekendheid te 

geven aan de beroepsopleidingen. WOL sponsort deze ceremonie. 

Het onderwijscomplex is aangewezen als examenlocatie voor de landelijk erkende examens CQP 

(Certificat de Qualification Professionnelle, het vakdiploma op het eerste niveau). 

In 2016 waren drie opleidingen operationeel: de naaiopleiding, de opleiding tweewielertechniek en 

de opleiding autotechniek. Schooljaar 2015-2016 hebben 26 leerlingen van de drie opleidingen 
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deelgenomen aan het examen CQP. 19 zijn geslaagd. Een leerling autotechniek heeft ook examen 

gedaan op het tweede niveau BQP (Brevet de Qualification Professionnelle) en is hiervoor geslaagd. 

 

 

3.1.4 De naaiopleiding 

In 2015 hebben we twee nieuwe lokalen voor de naaiopleiding gebouwd. Begin 2016 zijn deze lo-

kalen ingericht met naaimachines, krukjes, werktafels, schoolbanken, kasten en paspoppen. De 

opleiding bestaat uit drie leerjaren. Het eerste en tweede leerjaar zit in het nieuwe gebouw. De 

leerlingen van het derde leerjaar zitten in het oude gebouw. Zij hebben daar hun eigen atelier en 

werken daar, onder leiding van een instructrice, aan opdrachten van klanten. 

 

 

De naaiopleiding is populair bij meisjes en jonge vrouwen die onvoldoende kans hebben (gehad) 

om naar het algemeen voortgezet onderwijs te gaan of dit niet hebben kunnen afmaken. Vaak 

vanwege een zwangerschap. Ook zijn veel leerlingen afkomstig uit het tweedekans basisonderwijs. 
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Schooljaar 2016-2017 was er een dip in het aantal leerlingen voor de naaiopleiding. Een Franse 

organisatie heeft aan de andere kant van Ouahigouya een naaiopleiding geopend. Twee van onze 

drie instructrices zijn daar heen gegaan omdat deze school een hoger salaris bood dan wij kunnen 

bieden. Verschillende leerlingen zijn met hen mee gegaan. Andere leerlingen zijn afgehaakt omdat 

er door het plotselinge vertrek van de instructrices niet direct een vervanger aangesteld kon wor-

den.  

3.1.5 Tweewielertechniek 

Net als bij de andere beroepsoplei-

dingen, is bij de opleiding tweewie-

lertechniek een chronisch tekort aan 

verbruiksmaterialen. WOL heeft 

bijgesprongen om onderdelen en 

reparatiemateriaal voor fietsen en 

bromfietsen te kunnen kopen. Ook 

is er een werkbank en zijn er twee-

dehands brommers aangeschaft om 

aan te sleutelen. 

De opleiding tweewielertechniek 

duurt drie jaar. Het derde jaar lopen 

de leerlingen voornamelijk stage en 

komen enkele weken naar school 

voor de training in ondernemer-

schap. 

3.1.6 Autotechniek 

De allereerste auto van DSF, de Toyata Hillux 4x4 pick-up, is overgegaan naar de opleiding auto-

techniek. De auto was niet meer geschikt voor het werk van DSF op het platteland, maar is prach-

tig voor de opleiding. Onder leiding van de instructeur hebben de leerlingen hem weer aan de praat 

gekregen. Ook is het een mooi promotiemiddel: de gegevens van de opleiding autotechniek zijn er 

met grote letters opgeschilderd. 

In 2016 heeft WOL voor de opleiding autotechniek bijgedragen aan de aanschaf van gereedschap 

en verbruiksmaterialen (olie, brandstof, banden, reparatiemateriaal). 
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3.1.7 Schooltuin 

Het belangrijkste project op Zoodo voor 2016 hebben we helaas niet uit kunnen voeren. Tijdens de 

Vastenactie 2016 hebben de kerken in de HALE regio geld ingezameld voor de aanleg van een 

schooltuin op het onderwijscomplex. Maar toen men wilde beginnen, ontstonden er problemen met 

de watertoevoer. Op het complex staat een watertoren die gevuld wordt met opgepompt water uit 

de eigen bron. Zo kan het hele complex van water worden voorzien. Maar er werd steeds minder 

water opgepompt, nog nauwelijks genoeg om leerlingen en personeel van drinkwater te voorzien, 

laat staan dat er water voor de schooltuin zou zijn. Een deel had te maken met slijtage van de 

pomp. Dit is gerepareerd en er kwam weer water uit de pomp. Maar er was geen druk. Het water 

kon niet naar de toren gepompt worden. Gevolg is dat de pomp de hele dag moet draaien om aan 

de waterbehoefte van leerlingen en personeel te voldoen met als resultaat weinig water en een 

torenhoge elektriciteitsrekening. In 2017 moet voor dit probleem een oplossing worden gezocht en 

hopen we alsnog het project van de schooltuin te kunnen realiseren. 

3.1.8 Computerlokaal en internettoegang 

Het gebruik van het computerlokaal 

blijft nog onder de maat, mede door 

het ontbreken van een vaste internet-

verbinding. Voor de leraren met een 

laptop heeft WOL een USB stick met 

mobiele internettoegang beschikbaar 

gesteld. In de tweede helft van 2016 

is de telefoonmaatschappij begonnen 

om in de wijk ADSL lijnen aan te leg-

gen. Tot vreugde van personeel en 

leerlingen is het computerlokaal en de 

schooladministratie vanaf november 

2016 aangesloten op het internet. 

WOL heeft de aansluitingskosten en de 

benodigde apparatuur gefinancierd. 

3.1.9 Gezondheidszorg 

WOL stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor medische controle van leerlingen en personeel. 

Veel leerlingen en hun ouders zijn zich onvoldoende bewust van het belang van preventieve ge-

zondheidszorg. Veel leerlingen blijven ook rondlopen met onbehandelde wonden en aandoeningen 

met alle gevolgen van dien. Ook wordt er voorlichting gegeven over seksuele en reproductieve 

rechten van jongeren, voorkomen van seksueel overdraagbare ziekten, voorkomen van zwanger-

schap, de gevaren van meisjesbesnijdenis en (gedwongen) kindhuwelijken. 
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3.1.10 Schoolleven 

Sport en cultuur zijn belangrijke hulpmiddelen om de leerlingen gemotiveerd te houden voor on-

derwijs. De staf van Zoodo is zeer actief om de leerlingen te stimuleren deel te nemen aan allerlei 

activiteiten: 

 Op Zoodo heeft iedere klas van het lyceum en de beroepsopleiding een voetbalteam en zijn er 

wedstrijden tussen de klassen. Er zijn zowel jongens als meisjesteams. Ieder trimester wordt 

afgesloten met een schoolfeest waarin leerlingen toneelstukjes opvoeren (vaak met een educa-

tief karakter) en hun danskunsten laten zien. Ook wordt dan de finale gespeeld van het inter-

klasse toernooi.  

 Tussen scholen voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs worden in de regio toer-

nooien georganiseerd: voetbal, hockey, atletiek, worstelen. Ook zijn er danswedstrijden en po-

ëziewedstrijden.  

 Een groep leerlingen van Zoodo neemt deel aan een club die als doel heeft goed burgerschap 

en mensenrechten te bevorderen. In 2016 was er een schrijfwedstrijd over de bestrijding van 

corruptie. Een van de leerlingen van ons lyceum won de prijs.   

 Leraren Duits hebben een Duitse club opgericht waaraan leerlingen van verschillende lycea 

deelnemen. Ze oefenen de taal in voordrachten en toneelstukjes. 

 Uitgave van de schoolkrant ZOODO NEWS door en voor leerlingen. 

 TV opname van Club de Tous Petits, waarin leerlingen van de basisschool in gesprek gaan met 

een TV presentator. Het programma wordt uitgezonden op de nationale TV zender in het kader 

van het recht op onderwijs. 

WOL stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor de organisatie van deze activiteiten. 

 

 
Winnaar schrijfwedstrijd over bestrijding corruptie 

 
TV opname Club de Tous Petits 

3.1.11 Personeel 

Het personeelsverloop blijft helaas een groot punt van zorg. Vooral op het lyceum. De leraren op 

het lyceum zijn jong en hebben geen onderwijservaring. Zij komen direct van de universiteit. Met 

financiële steun van WOL investeert DSF jaarlijks in hun training in pedagogische en didactische 

vaardigheden, wat tot relatief goede schoolresultaten leidt. Vanwege de onzekere inkomsten als 

privéschool, kan DSF geen leraren in vaste dienst nemen. Schooljaar 2015-2016 sloot DSF een 

contract voor acht maanden met hen af. WOL was het hier niet mee eens. Wij gingen er vanuit dat 

zo’n contract het personeelsverloop alleen maar zou bevorderen en eisten van DSF dat het contract 

naar 10 maanden werd omgezet. Dit is uiteindelijk ook gebeurd, maar heeft tot veel miscommuni-

catie tussen WOL en DSF geleid. Alle leraren proberen jaarlijks in aanmerking te komen voor een 

aanstelling op een overheidsschool. Zo’n aanstelling betekent voor de leraar een vaste baan, socia-

le verzekering en pensioenopbouw. Ook aan het einde van schooljaar 2015-2016 hadden alle lera-

ren van het lyceum zich ingeschreven voor de “Concours Publique”, de toelatingstest voor de over-

heidsaanstelling. DSF, als werkgever, noch WOL was op de hoogte van de deelname van alle lera-

ren en we gingen er van uit dat de meesten in het nieuwe schooljaar zouden terugkomen. Dat was 

ook met WOL afgesproken. Begin oktober hebben de leraren weer hun contract voor het nieuwe 
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schooljaar getekend. Maar toen kwam de uitslag van het ‘Concours Publique” en bleken zes van de 

acht leraren aangenomen te zijn voor een overheidsfunctie. En dan stelt een contract in Burkina 

weinig voor met als gevolg dat er eind oktober onvoldoende leraren waren. DSF heeft haar best 

gedaan om zo snel mogelijk weer leraren aan te stellen en dat is gelukt omdat veel jongeren, die 

van de universiteit af komen, werkeloos zijn. Voor ons betekent dit weer opnieuw investeren in de 

training van de jonge leraren, maar ook een les om ons niet te bemoeien met het personeelsbeleid 

op Zoodo. 

 

 
Personeel bijeen in de lerarenkamer 

 

Het probleem van het lyceum was nauwelijks opgelost, toen zich weer een nieuw personeelspro-

bleem voordeed. In november vertrokken twee van de drie instructrices van de naaiopleiding. Een 

Franse organisatie was aan de andere kant van Ouahigouya een naaiopleiding begonnen en bood 

de instructrices het dubbele salaris van wat ze bij ons verdienden. Inmiddels zijn twee oud-

leerlingen aangesteld als instructrice, maar hun opleidingsniveau is onvoldoende om de naaioplei-

ding goed te organiseren. 

De personeelsproblemen bemoeilijken een goed beheer van het complex en kwaliteitsverbetering 

van het onderwijs. De huidige (vaste) staf doet haar best, maar voelt zich onmachtig om verande-

ring in de situatie te brengen. Ze zijn al blij dat de zaak draait. Hoe is van ondergeschikt belang. 

Mede hierom hebben we DSF gevraagd om een financieel directeur en een directeur voor de be-

roepsopleidingen te zoeken. WOL zal zich voor 2 jaar garant stellen voor hun salarissen. De taak 

van deze directeuren zal zijn om het beheer van het complex zo te organiseren dat het uiteindelijk 

zelfstandig kan draaien. DSF zelf was niet in staat om geschikte kandidaten te vinden en hierop 

hebben wij een rekruteringsbureau uit Ouagadougou in de arm genomen. Dit heeft er toe geleid 

dat in januari 2017 de twee nieuwe directeuren zijn aangesteld. 

3.1.12 Netwerken en belangengroepen 

DSF en de staf van onderwijscomplex Zoodo zijn zich bewust van de onderwijsproblematiek in Bur-

kina Faso. De problemen waar ons onderwijscomplex mee geconfronteerd wordt, zijn niet zozeer 

aan hun inzet en capaciteiten te wijten, maar zijn een gevolg van het ontbreken van allerlei struc-

turen op lokaal, provinciaal en nationaal niveau, waardoor het vrijwel onmogelijk is om duurzame 

verbeteringen door te voeren. DSF speelt in de regio een belangrijke rol bij het ontwikkelen van het 

maatschappelijke middenveld. Deze burgerbewegingen (Civiel Society / Societé Civil) spelen een 

belangrijke rol bij decentralisatie en hervormingsprocessen op lokaal, regionaal en nationaal ni-

veau. Zij werken aan bewust burgerschap om te bevorderen dat burgers en overheid hun plichten 
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De heer Belba (rechts), directeur van ons 
lyceum, vertegenwoordigt het 
onderwijscomplex bij UNEEP-L 

nakomen en elkaar hierop controleren. Op haar beurt participeert het onderwijscomplex in belan-

genorganisaties voor algemeen onderwijs en beroepsonderwijs: 

 ROA-EFTP (Reseau des Organisations Actives en l’Enseignement et la Formation Technique et 

Professionnelle): Een netwerk van organisaties die actief zijn in beroepsonderwijs. DSF is een 

van de medeoprichters. De organisatie traint haar leden in lobbywerk om bij overheid en be-

drijven het belang van beroepsonderwijs te be-

pleiten. Mr Nignan, in 2016 verantwoordelijk voor 

de beroepsopleidingen, heeft deze training ge-

volgd en neemt als afgevaardigde van Zoodo deel 

aan de trimestriële vergaderingen.  

 UNEEP-L (Union nationale des établissements 

d’enseignement privé- laïc): Een nationale orga-

nisatie die opkomt voor de belangen van niet-

confessionele privéscholen. De heer Belba, direc-

teur van het lyceum op Zoodo, vertegenwoordigt 

het complex bij de periodieke vergaderingen in 

Ouagadougou. In 2016 is op het onderwijscom-

plex een regionale vergadering gehouden voor de 

aangesloten scholen in de regio Noord. 

3.2 Alfabetisering van volwassenen 

In het jaar 2000 is DSF gestart met de alfabetisering van volwassenen op het platteland in de regio 

Noord. Dit eerste cursusjaar maakte onderdeel uit van het project Schapen voor Schoolmateriaal, 

een project om door middel van het beschikbaar stellen van een schaap een kind naar school te 

laten gaan. Dit was een project van WOL en DSF. In het project was het alfabetiseren van de ou-

ders opgenomen om hen bewust te maken van het belang van onderwijs aan kinderen en om hen 

te trainen in het houden van een schaap in een hok. Vanaf 2001 maakte de alfabetisering deel uit 

van de programma’s die DSF met ICCO deed en vanaf 2003 werd dit steeds meer overgedragen 

aan het FONAENF, het nationale alfabetiseringsfonds.  

DSF bouwde een grote expertise op dit terrein op met als hoogtepunt 105 centra in drie provincies 

met 2.975 cursisten in het jaar 2012, allen gefinancierd door het FONAENF. De cursussen worden 

aangeboden tussen januari en juli op verschillende niveaus. Een volledige cyclus duurt 5 jaar. 

Ieder centrum heeft rond de 30 cursisten, voornamelijk vrouwen. Zij leren lezen, schrijven en re-

kenen in hun eigen taal en leren de eerste beginselen van het Frans. Tijdens het aanleren van deze 

vaardigheden worden ook onderwerpen behandeld als verzorging en opvoeding van jonge kinde-

ren, het belang van onderwijs aan kinderen, familieplanning, preventieve gezondheidszorg, gezon-

de voeding, verkeersregels, economische activiteiten en burgerschap. De basiscursus wordt aange-

vuld met specifieke training in land- en tuinbouw en (pluim)veeteelt. 

Het FONAENF is voor de vulling van haar fonds echter afhankelijk van buitenlandse donoren. De 

laatste jaren is de financiering steeds minder geworden en DSF kon dus steeds minder centra ope-

nen. Voor 2016 waren de voorspellingen nog somberder: DSF zou maar voor 16 centra in de pro-

vincies Yatenga en Loroum financiering krijgen. Hierop heeft WOL besloten om in 2016 nog 10 cen-

tra te financieren. Het is heel jammer dat de opgebouwde expertise en de investering in menselijk 

kapitaal verloren gaat. Aan alfabetisering op het platteland is grote behoefte omdat nog steeds 

meer dan 50% van de bevolking niet kan lezen en schrijven, vooral vrouwen. 

De tien door WOL gefinancierde centra telden in totaal 313 cursisten, 299 vrouwen en 14 mannen. 

Aan het einde van de cursus was slechts een cursiste uitgevallen. 286 cursisten zaten aan het ein-

de van de cursus op het vereiste niveau en hebben examen gedaan. Van hen is 92% geslaagd. Een 

zeer goed resultaat! 

Dorpen die in aanmerking willen komen voor een centrum, zijn zelf verantwoordelijk voor de bouw 

van een cursusruimte. Dit is vaak niet meer dan een afdak van stro en omhult met wanden van 

oude cementzakken of, iets luxer, een hut van leem met een afdak van golfplaten. DSF zorgt voor 
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de schoolbanken, het lesmateriaal en betaalt het salaris van de alfabetiseringsmedewerker en de 

supervisor. 

 

 

Centrum in dorp 
Inschrijvingen Voltooiing Geslaagd Percentage succes 

F H T F H T F H T F H T 

Tiendré  29 1 30 29 1 30 29 1 30 100 100 100 

Alhamdou 30 0 30 30 0 30 29 0 29 97 0 97 

Doubaré  32 1 33 32 1 33 30 1 31 94 100 94 

Koulgazougou 30 1 31 30 1 31 29 0 29 97 0 94 

Kalo  26 4 30 26 4 30 26 4 30 100 100 100 

Thiou (Mission 

catholique) 
33 0 33 33 0 33 31 0 31 94 0 94 

Tallet 28 2 30 28 2 30 25 2 27 89 100 90 

Tallet-Bouli 27 3 30 27 3 30 26 3 29 96 100 97 

Boulounsi  34 0 34 33 0 33 25 0 25 76 0 76 

Nango Fulcé Kossogén 30 2 32 30 2 32 23 2 25 77 100 78 

TOTAL 299 14 313 298 14 312 273 13 286 91,61 92,85 92 

Goede resultaten in door WOL gefinancierde alfabetiseringscentra 

 

De impact van de jarenlange investering in alfabetisering van de bevolking is enorm: 

 Mensen kunnen zelf informatie opzoeken en lezen en zijn niet meer afhankelijk van (malafide) 

bemiddelaars. 

 Ouders zijn het belang van onderwijs in gaan zien en bijna alle kinderen in de regio Noord gaan 

naar school. Meisjes worden hierin niet meer achtergesteld. 

 De kindersterfte is afgenomen doordat moeders nu beter weten hoe jonge kinderen verzorgd 

moeten worden. Dit hebben ze tijdens de alfabetisering geleerd. 

 De voedselveiligheid is verbeterd door kennis en toepassing van nieuwe land- en tuinbouw 

methoden en de productie van nieuwe gewassen. Hierdoor is de gezondheid van de bevolking 

verbeterd en is de welvaart toegenomen.  

 De boeren hebben kennis van handelsprijzen en weten een eerlijke prijs voor hun producten te 

bedingen. 

 Gevaarlijke tradities als meisjesbesnijdenis, kindhuwelijken, gezichtsverminking en veroorde-

ling voor hekserij worden meer en meer uitgebannen. 
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3.3 Scholieren- en studentenfonds 

Met het scholieren- en studentenfonds ondersteunen we jongeren om voortgezet onderwijs, een 

beroepsopleiding of een universitaire opleiding te volgen. Het programma wordt gefinancierd door 

‘adoptie-ouders’, donateurs in Nederland die jaarlijks bijdragen aan de opleidingskosten van een of 

meer jongeren. 

Schooljaar 2015-2016 hadden we 47 jongeren opgenomen in het programma. Op twee na zijn ze 

allemaal overgegaan naar een hoger leerjaar of hebben hun diploma behaald. Schooljaar 2016-

2017 kunnen we helaas maar 43 jongeren ondersteunen. Verschillende adoptie-ouders hebben 

besloten, na de voltooiing van de opleiding van hun pupil, geen nieuwe jongere meer te steunen. 

Het is WOL niet gelukt om voldoende vervangende ouders te vinden en we hebben helaas moeten 

besluiten minder jongeren in het programma op te nemen. 

De jongeren die algemeen voortgezet onderwijs of een lagere beroepsopleiding volgen, doen dit 

allen op onderwijscomplex Zoodo. Twee meisjes, die vorig jaar hun basisdiploma hebben gehaald 

van de onderwijzersopleiding, lopen stage op Zoodo, in afwachting van hun toelating tot het “Con-

cour Publique” voor een aanstelling op een overheidsschool. Schooljaar 2016-2017 volgen twee 

jongens een opleiding tot onderwijzer basisschool en een meisje de opleiding tot verpleegkundige. 

De jongeren die in juli 2015 hun BAC (VWO diploma) hebben gehaald, zijn pas in maart begonnen 

met hun studie aan de universiteit. Door de slechte organisatie op de staatsuniversiteiten lopen alle 

studenten zo’n twee jaar vertraging op. De nieuwe studenten hebben een laptop gekregen om hun 

documenten en studiemateriaal op te slaan. Studieboeken zijn nauwelijks aanwezig op de universi-

teiten. De studenten downloaden materiaal van internet en kopiëren dit van elkaar. 

Twee jongens hebben succesvol hun bachelor studie aan de universiteit afgesloten en wij hebben 

hen beloond met inschrijving op een particuliere universiteit om binnen twee jaar een mastergraad 

in ontwikkelingseconomie te kunnen behalen. 

De jongeren die hun beroepsopleiding voltooid hebben, ontvangen en startset om een eigen be-

drijfje te gaan beginnen. Tijdens schooljaar 2015-2016 zijn drie jongens van de lasopleiding en 1 

meisje van de naaiopleiding een eigen atelier begonnen. Schooljaar 2016-2017 worden door Mous-

sa, de begeleider van het programma, twee meisjes van de naaiopleiding en twee jongens van de 

lasopleiding ondersteund bij het opzetten van een eigen atelier. 

 

 
Nieuwe studenten ontvangen een laptop bij aanvang van de studie 

 
Tasséré en Issiaka zijn met steun van Moussa een lasbedrijfje begon-

nen 

3.4 ONG WOL Burkina 

In 2011 heeft WOL, op verzoek van DSF, zich laten registreren als Organisation Non Gouvernemen-

tale ONG / NGO: Niet Gouvernementele Organisatie). Dit zou een aantal voordelen opleveren, m.n. 

voor onze plannen om machines en apparatuur voor de beroepsopleidingen op te sturen. Als ONG 

kunnen we namelijk aanspraak maken op vrijstelling van invoerrechten. Salif Sodré, coördinator 

van DSF zou ons vertegenwoordigen in Burkina. De laatste jaren had deze status echter een sla-

pend bestaan. Met de komst van de container en nieuwe ontwikkelingen tussen overheid en ONG’s 

werd het weer belangrijk deze status nieuw leven in te blazen. Op ons verzoek heeft Salif alle do-
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cumenten in orde gemaakt en achterstallige contributie betaald. Vlak voor de aankomst van de 

container was het allemaal in orde. WOL heeft zelfs een eigen naambord gekregen bij het kantoor 

van DSF! 

 

4 DSF 

De vereniging Développement Sans Frontière (DSF) werkt in de regio Noord van Burkina Faso aan 

projecten en programma’s om de armoede te bestrijden met speciale aandacht voor onderwijs en 

training. Door de bezuinigingspolitiek op ontwikkelingssamenwerking in Nederland en andere Wes-

terse landen zijn de programma’s, die DSF met o.a. de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie ICCO 

uitvoerde, gestopt. Ook de financiering vanuit het FONAENF, het nationale alfabetiseringsfonds, is 

drastisch verminderd door bezuinigingen van donorlanden. Veel medewerkers van DSF hebben hun 

baan verloren. Naast de projecten met WOL kreeg DSF alleen nog financiering van het FONAENF en 

een bijdrage vanuit de netwerken om in de regio activiteiten te organiseren. De salarissen van de 

vaste staf zijn in 2016 afgebouwd en in 2017 helemaal gestopt. Toch blijft de staf zo veel mogelijk 

haar werkzaamheden binnen de samenleving uitvoeren, in afwachting van betere tijden.  

In de jaren dat DSF ondersteund werd door grote en professionele partners in ontwikkelingssa-

menwerking, kon WOL ook gebruik maken van alle faciliteiten die hierdoor beschikbaar waren. De 

teruglopende financiering en de zorgen om de toekomst leidde ook tot veel misverstanden in de 

communicatie tussen WOL en DSF. WOL had verwachtingen die DSF niet (meer) kon waarmaken. 

Tijdens mijn verblijf van drie maanden in Burkina zijn deze misverstanden en communicatiepro-

blemen uitgesproken en hopelijk kunnen we in 2017 een nieuwe start maken met bijgestelde we-

derzijdse verwachtingen. 

 
Bespreking op het kantoor van DSF 
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Ondanks de ontbrekende financiële middelen vervult DSF binnen de ontwikkeling van de regio 

Noord nog steeds een heel belangrijke rol: 

 DSF speelt een belangrijke rol binnen de “Société Civile” / Civil Society, het maatschappelijk 

middenveld, in het kader van het decentralisatieproces in de regio. Zij trainen burgers om in-

vloed uit te oefenen op overheidsorganen, zodat deze hun beloften en verplichtingen nakomen. 

Omgekeerd maken zij de bevolking bewust van het belang van het betalen van belastingen. 

 Organiseren van regionale bijeenkomsten van verschillende belangenorganisaties met het oog 

op het versterken van het maatschappelijk middenkader. 

 Participatie in gezamenlijke activiteiten van ontwikkelingsverenigingen en NGO’s op regionaal 

en nationaal niveau. 

 Participatie in regionale activiteiten om de zichtbaarheid en bekendheid van DSF en Zoodo te 

vergroten. 

 Netwerken en lobbywerk bij ministeries en buitenlandse NGO’s om ontwikkelingsprojecten voor 

de regio binnen te halen. 

 Bijwonen van (jaar)vergaderingen van partnerorganisaties (FONAENF, CCEB) 

 Door de ervaring van meer dan 15 jaar met professionele buitenlandse ontwikkelingsorganisa-

ties heeft de staf van DSF een grote expertise opgebouwd. Met deze kennis en ervaring advise-

ren en ondersteunen zij regionale ontwikkelingsorganisaties en regionale en nationale over-

heidsorganen op het gebied van onderwijs en ontwikkeling. 

 

 
DSF was een van de organisatoren van de dag van het Afrikaanse kind 

 

5 Reis naar Burkina Faso 

In maart 2016 ben ik, als voorzitter van WOL, 12 dagen naar Burkina geweest. Het belangrijkste 

doel was zicht te krijgen op alle moeilijkheden die zich voor deden op het onderwijscomplex. Ook 

Eric Ido, Burkinabè en bestuurslid van WOL, was in dezelfde periode op familiebezoek. Samen met 

zijn broer, die directeur is van een metaalconstructiebedrijf, en een bevriende directeur van een 
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onderwijsinstituut uit Ouagadougou is Eric een dag naar Ouahigouya gekomen. We hebben een 

ronde over het complex gemaakt en veel tekortkomingen geconstateerd. Voor ons benadrukte deze 

conclusie nogmaals de noodzaak om een capabel management aan te stellen voor het beheer van 

het onderwijscomplex en de verbetering van het beroepsonderwijs. 

Andere onderdelen van het reisprogramma waren een bezoek aan het college in Namsiguia en en-

kele alfabetiseringscentra. De alfabetiseringscentra bevinden zich in dorpen verspreid over de pro-

vincie Yatenga. We hebben drie centra bezocht.  

 

Het college in Namsiguia is in 2014 gebouwd en ingericht onder supervisie van DSF en met financi-

ële hulp van WOL. Na voltooiing is het overgedragen aan de overheid, die gezorgd heeft voor de 

aanstelling van een directeur en leraren. Tijdens mijn bezoek waren alle vier de klassen in gebruik: 

twee klassen eerste klassen (6ème), van ieder ruim 80 leerlingen, een tweede klas (5ème) van 

meer dan 90 leerlingen en een derde klas (4ème) van ruim 50 leerlingen. Het merendeel van de 

leerlingen zijn meisjes. De directeur maakt zich ernstig zorgen over komend schooljaar: alle klaslo-

kalen zijn al bezet en voor het komende schooljaar verwacht hij minstens twee nieuwe eerste klas-

sen te starten. Ook gaf hij aan dat het werk erg moeilijk is door het ontbreken van boeken en een 

gebouw voor de schooladministratie met lerarenkamer. De lerarenkamer is nu niet meer dan een 

afdakje met wat stoelen. 

 
De directeur van het college in Namsiguia bespreekt de problemen met Yvonne in de ‘lerarenkamer’. 
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Tafel van WOL tijdens de vrijwilligersmarkt op 

het gemeentehuis van Castricum 

6 Activiteiten van WOL in Nederland 

De activiteiten van WOL in Nederland zijn gericht op voorlichting en fondsenwerving, participeren in 

netwerken, deskundigheidsbevordering van de eigen organisatie en ondersteuning van de projec-

ten in Burkina Faso. 

6.1 Container 

In 2015 kwamen we in contact met drie heren die zich in wilden zetten voor de verbetering van 

beroepsonderwijs in Burkina. We hebben verschillende bijeenkomsten met de heren gehad en be-

sloten is om met de opleiding autotechniek op Zoodo te beginnen. De heren hadden contact met 

een vakopleiding in Eindhoven. Deze opleiding ging verhuizen naar een nieuw gebouw en wij moch-

ten de inventaris van de oude praktijklokalen hebben. In januari zijn de heren gaan kijken op de 

vakschool en zij hebben foto’s genomen van alle machines en materialen die wij zouden mogen 

hebben. Eind augustus moest alles uit het gebouw opgehaald zijn. WOL heeft hiervoor een contai-

ner aangeschaft en laten plaatsen bij de vakschool. Echter, toen de heren de container in augustus 

gingen vullen, bleken veel van de spullen te zijn verdwenen. Wat restte was oud gereedschap en 

schoolmeubilair. Een grote teleurstelling. We hebben toch besloten om de container te vullen en te 

transporteren naar Burkina, mede omdat wij in Limmen ook al veel materiaal hadden verzameld en 

ik privéspullen mee wilde sturen voor mijn verblijf van drie maanden in Burkina. We hebben alles 

zo economisch mogelijk ingepakt zodat we ook nog, tegen vergoeding, spullen van ander organisa-

ties mee konden nemen om de transportkosten te drukken. Uiteindelijk is de container eind no-

vember verstuurd en in januari op het onderwijscomplex aangekomen. 

 

Vullen van de container 

 

Aankomst van de container op het onderwijscomplex 

6.2 Publiciteit, voorlichting en fond-
senwerving 

In februari organiseerde Stichting Welzijn Castricum 

een vrijwilligersmarkt in het gemeentehuis. Omdat 

WOL altijd om vrijwilligers, vooral bestuursleden, 

verlegen zit, hebben Trudi en Yvonne namens WOL 

aan deze markt deelgenomen. De markt zelf heeft 

geen nieuwe vrijwilligers opgeleverd, maar op de 

geplaatste advertentie van WOL op de website van 

Stichting Welzijn is wel Juust Out afgekomen. Hij 

heeft als vrijwilliger de website vernieuwd en onder-

steunt WOL bij boekhoudkundige zaken. 

Evenals voorgaande jaren was WOL weer present op 

de jaarmarkt van Limmen en de kerstmarkt in de 
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Tuin van Kapitein Rommel in Castricum. Doel van deelname aan deze markten is om zichtbaar te 

blijven en bekendheid te geven aan het werk van WOL in Burkina. 

In 2016 heeft WOL in mei en september de Nieuwsbrief uit Yatenga uitgegeven, een nieuwsbrief 

om donateurs en belangstellenden op de hoogte te brengen van onze activiteiten in de provincie 

Yatenga in Burkina Faso. De Nieuwsbrief van mei bevatte voornamelijk informatie over de reis naar 

Burkina in maart. De Nieuwsbrief van september ging over de voorbereiding voor het verblijf van 

drie maanden in Burkina in 2017 met de bijbehorende projecten: het vullen van de container en 

het inzamelen van (geld voor) boeken voor drie schoolbibliotheken in Yatenga. 

De nieuwsbrief is in een oplage van 500 stuks gedrukt en naar 400 adressen uit ons (geactuali-

seerde) bestand gestuurd. De overige nieuwsbrieven zijn bij verschillende activiteiten uitgedeeld. 

6.3 Kerkprojecten 

Het werk van WOL wordt door verschillende kerken ondersteund. De protestantse kerken van Lim-

men en Castricum ondersteunen WOL met structurele giften en de opbrengsten van speciale voor 

WOL bestemde collectes. 

Jaarlijks organiseert WOL, in samenwerking met de werkgroep MOV (Missie, Ontwikkelingssamen-

werking en Vrede), een activiteit voor de groepen 6-7-8 van de Limmer basisscholen in de Corneli-

uskerk in Limmen. Rond deze activiteit is er ook altijd een speciale viering en is de collecte voor 

WOL. In januari 2016 waren de leerlingen van de Limmer basisscholen en een klas van een basis-

school uit Heiloo naar de Corneliuskerk gekomen om het arm-rijk spel te spelen. Aan de hand van 

dit spel ervoeren de kinderen wat het voor je toekomstkansen betekent als je wieg in een ontwik-

keld of een ontwikkelingsland heeft gestaan. De uitkomst is dat door de oneerlijke verdeling van de 

welvaart de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer. De meeste kinderen vonden het 

gelukkig heel gemeen! 

Het spel werd begeleid door eerstejaars studenten van de opleiding pedagogisch werk van het Ho-

rizon College in Alkmaar. Voorafgaand aan de begeleiding hadden zij zelf het spel gespeeld en, in 

het kader van wereldburgerschap, voorlichting gekregen over de arm-rijk verhoudingen in de we-

reld en het werk van WOL in Burkina Faso. 

 

 
Arm-rijk spel in de Corneliuskerk in Limmen 

 
Kinderen van het eerste communieproject van de Willibrorduskerk in 

Heiloo voerden actie voor de schooltuin 

 

De activiteit met de basisscholen was ook de start van het Vastenactieproject dat door de kerken in 

de HALE-regio (Heiloo, Akersloot, Limmen en de drie Egmonden) was aangenomen: het werven 

van fondsen voor een schooltuin op onderwijscomplex Zoodo. De verschillende kerken en MOV 

groepen voerden gezamenlijk actie. In Akersloot werd een sponsorloop gehouden. De helft van de 

opbrengst van deze actie was voor de schooltuin. WOL heeft bij verschillende kerken en bij de We-

reldwinkel in Egmond voorlichting gegeven over dit project Ook de kinderen van het Eerste Com-

munieproject uit Heiloo voerden actie voor de schooltuin. 

Heel veel groepen waren met het project bezig. De verbondenheid met Burkina en vooral met het 

onderwijscomplex werd nog eens benadrukt door een prachtig symbool van vriendschap: in alle zes 
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groepen van de HALE-regio werd een deel van een levensboom gemaakt. Deze is door de groep in 

Limmen samengevoegd en in november als cadeau voor Zoodo aan WOL aangeboden. Een groot 

doek, dat nog net met de container mee kon! 

 

 
Actie voor de schooltuin in de Corneliuskerk in Limmen 

 
Overhandiging van de Levensboom, symbool van vriendschap tussen 

Limmen en onze vrienden in Burkina 

6.4 Partners in Nederland 

Voor de werving van haar fondsen is WOL afhankelijk van haar donateurs en medefinancieringpart-

ners. Daarnaast participeert WOL in een aantal netwerken om de eigen deskundigheid te vergroten 

en/of om samen sterker te staan bij de inzet voor mensen in ontwikkelingslanden. 

In 2016 werkte WOL samen met de volgende partners: 

 Edukans: Na opheffing van Impulsis mocht WOL toetreden tot Edukans Partnership. WOL en 

DSF wilden een externe werkplaats oprichten om jongeren, die klaar waren met hun beroeps-

opleiding op Zoodo, in een beschutte omgeving werkervaring te laten opdoen. Edukans zou dit 

project ondersteunen en had al (per abuis) eind 2015 €15.000,- naar WOL overgemaakt. Hier-

van is € 10.000,- weer teruggestort. De € 5.000,- mochten we houden om met het project te 

starten. Helaas bleek DSF ons onvoldoende garanties te kunnen geven om dit project tot een 

succes te maken. WOL heeft hier verschillende malen met medewerkers van Edukans overleg 

over gehad. Uiteindelijk is het hele project niet doorgegaan, maar mocht WOL het reeds ont-

vangen bedrag inzetten voor de verbetering van de beroepsopleidingen op Zoodo. 

 MRC Holland Foundation: In 2015 hadden we van MRC Holland Foundation een groot bedrag 

ontvangen. Dit bedrag was begin 2016 nog niet uitgegeven. Gerrel Wissink en Yvonne Zomer-

dijk hebben een bezoek gebracht aan MRC Holland om de situatie uit te leggen. 

 Stichting Castricum helpt Muttathara: Muttathara heeft WOL verschillende malen onder-

steund bij de financiering van projecten. Dit jaar heeft WOL geen beroep op Muttathara ge-

daan, maar hebben zij ons spontaan ondersteund bij de boekenactie voor Burkina Faso. De op-

brengst van de boekverkoop tijdens de kinderboekenweek was voor dit project. 

 Gemeente Castricum: Van de gemeente Castricum ontvangt WOL jaarlijks een structurele 

subsidie van 1.000 euro ten behoeve van de onderwijsprojecten in Burkina Faso. 

 Burkina Faso Platform: Dit platform is een samenwerkingsverband van particuliere initiatie-

ven met ontwikkelingsprojecten in Burkina. Ook Faso Yelle, de vereniging van Burkinabè in Ne-

derland, participeert in dit platform. De aangesloten PI’s houden elkaar op de hoogte middels 

digitale Nieuwsbrieven en de Facebook pagina. Yvonne Zomerdijk van WOL is een van de be-

stuursleden van het Burkina Faso Platform, maar kon in 2016, wegens gezondheidsproblemen 

en de moeilijkheden rondom de eigen projecten van WOL niet erg actief zijn binnen het plat-

form.  

 Wereldwinkels: Van de Wereldwinkel Castricum krijgen we jaarlijks een donatie. En dit jaar 

dus ook weer van de wereldwinkel van Egmond. 

 Partin is de brancheorganisatie voor kleinschalige particuliere initiatieven, de zogenaamde 

PI’s. Als overkoepelende organisatie behartigt Partin de belangen van het particulier initiatief bij 
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overheid en medefinancieringsorganisaties. Ook werkt Partin aan de kwaliteitsverbetering van 

het PI en stimuleert zij samenwerking en kennisuitwisselingen tussen particuliere initiatieven 

onderling en tussen particuliere initiatieven en andere actoren actief op het terrein van ontwik-

kelingssamenwerking. 

 Stichting Geef Gratis: Stichting Geef Gratis stelt internetconcepten beschikbaar om online 

fondsen te werven. WOL heeft hier een account.   

 Centraal Bureau Fondsenwerving: 

Sinds oktober 2015 beschikt WOL over 

het CBF certificaat voor kleine goede 

doelen. In 2016 zijn de voorwaarden 

voor dit keurmerk gewijzigd en wordt 

er inhoudelijk geen onderscheid meer 

gemaakt tussen kleine en grote goede 

doelen. Het betekende wel dat al het 

werk van 2015 opnieuw gedaan moest 

worden voor 1 juli 2016. Maar het is 

WOL gelukt en we behoorden tot de 

eerste 350 goede doelen die het nieu-

we keurmerk in ontvangst mochten 

nemen uit handen van de directeur 

van het CBF. 

 Kennisbank Filantropie / Geefwijzer: werkt aan een transparante en efficiënte filantropi-

sche sector. WOL vult jaarlijks de Goede Doelen Monitor in. Op de site zijn bijna 6.800 goede 

doelen geregistreerd. Potentiële donateurs kunnen goede doelen hier met elkaar vergelijken. 

WOL scoort al jaren hoog op de drie categorieën: transparantie, organisatie en activiteiten. 

Meer informatie: http://www.geefwijzer.nl/details/445/wol-voor-onderwijs-in-burkina-faso.aspx 

en http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/werkgroep-ontwikkelingssamenwerking-limmen . 

6.5 Deskundigheidsbevordering 

6.5.1 Mini-symposium ‘Bouwen aan onderwijs met blijvende impact’ 

Ter ere van het afscheid van Karel Roos van Impulsis / Edukans werd op 28 januari 2016 een Sym-

posium georganiseerd over de impact en valkuilen van het particulier initiatief bij onderwijsprojec-

ten in ontwikkelingslanden. Tips van Karel: 

 Bestudeer de lijst met (bestuurs)leden en kijk naar de familierelaties bij de partner; 

 Maak een organogram van de organisatie. Let er op of er een middenkader is. 

 Neem deel aan de vergaderingen en bekijk de routine: is er een agenda, worden er notulen 

gemaakt, worden de stukken van tevoren toegestuurd. 

 Is er een onafhankelijke accountant? 

 Benoem corrupt vrij handelen. 

 Werkt de partner samen met de overheid? 

 Check of de school / beroepsopleidingen een erkenning hebben. 

 Vraag van ouders en leerlingen die niet het volledige lesgeld kunnen betalen een tegenpresta-

tie. 

Tips die we zeker ter harte nemen bij het bezoek in 2017! 

6.5.2 Debat “Stoppen en dan?” 

Op 2 november 2016 was het debat “Stoppen en dan?”, georganiseerd door Vice Versa in samen-

werking met de inspectiedienst IOB over de effecten van de bezuinigingen op ontwikkelingssamen-

werking onder kabinet Rutte I. Aanleiding was het IOB rapport ‘The gaps left behind’ (zie htt-

ps://www.iob-evaluatie.nl/publicaties/evaluaties/2016/07/01/415-%E2%80%93-iob-

%E2%80%93-an-evaluation-of-the-impact-of-ending-aid-%E2%80%93-the-gaps-left-behind ) Een 

van de sprekers was Yacouba Dié van het Ministerie van Financiën van Burkina Faso. 

http://www.geefwijzer.nl/details/445/wol-voor-onderwijs-in-burkina-faso.aspx
http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/werkgroep-ontwikkelingssamenwerking-limmen
https://www.iob-evaluatie.nl/publicaties/evaluaties/2016/07/01/415-%E2%80%93-iob-%E2%80%93-an-evaluation-of-the-impact-of-ending-aid-%E2%80%93-the-gaps-left-behind
https://www.iob-evaluatie.nl/publicaties/evaluaties/2016/07/01/415-%E2%80%93-iob-%E2%80%93-an-evaluation-of-the-impact-of-ending-aid-%E2%80%93-the-gaps-left-behind
https://www.iob-evaluatie.nl/publicaties/evaluaties/2016/07/01/415-%E2%80%93-iob-%E2%80%93-an-evaluation-of-the-impact-of-ending-aid-%E2%80%93-the-gaps-left-behind
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Conclusies uit het rapport: 

 Er is geen bewijs dat de keuze van Rutte I voor een kleiner aantal partnerlanden heeft bijge-

dragen aan efficiëntere en effectievere hulp. Bezuinigingen stonden voorop. De landenselectie 

was niet gebaseerd op uitkomsten van coördinatie met andere Europese landen en een diep-

gaande analyse van de effecten van de beslissingen ontbrak. 

 Op papier konden landen het Nederlandse vertrek opvangen door stijgende overheidsinkom-

sten. Maar in landen als Burkina Faso hebben bezuinigingen een groot effect doordat de eigen 

middelen nog veel te beperkt zijn om een kwalitatief goed voorzieningenniveau te kunnen ver-

zekeren. Mede met Nederlandse hulp is veel bereikt op terreinen als water, gezondheid en on-

derwijs, maar de problemen zijn nog steeds omvangrijk. De uitdagingen blijven groot. Lokale 

NGO’s zijn vaak hard getroffen door de bezuinigingen. 

 Over het algemeen is het beter om het uitfaseren van bilaterale ontwikkelingssamenwerking 

over een langere periode uit te smeren, om potentieel negatieve financiële en niet-financiële 

effecten te beperken. Er moet een exit strategie ontwikkeld worden in samenwerking met de 

aandeelhouders in kwestie waarbij rekening gehouden wordt met de planning en budgettering 

van de (partner)landen. 

Ook DSF is hard getroffen door deze bezuinigingen…. 

6.5.3 Afrikadag 

Op 9 november vond de jaarlijkse Afrikdag plaats in het 

KIT in Amsterdam. Juust, Gerrel en Yvonne waren enkele 

van de deelnemers. Een belangrijke reden om hier naar 

toe te gaan was de deelname van Sams’K’ Le Jah aan een 

van de workshops. Sams was een van de inspirerende 

artiesten die in 2013 in Burkina een grote rol hebben ge-

speeld in het afzettingsproces van de toenmalig president. 

Sams toonde het belang aan van muziek en de voorbeeld-

rol van muzikanten om met name jongeren te inspireren 

voor verandering. 

 

7 Bestuur 

In 2016 vonden 11 bestuursvergaderingen plaats en bestond het bestuur uit 6 leden. Allen zijn 

vrijwilligers en geen van hen vervult een (neven)functie die risico kan geven op belangenverstren-

geling. In mei is Juust Out als toehoorder aan de bestuursvergaderingen toegevoegd. Juust heeft 

aangegeven geen officieel bestuurslid te willen worden, maar ondersteunt WOL wel bij het bijhou-

den van de website en adviseert bij de financiële administratie. 

Tijdens de vergaderingen worden besluiten genomen over de aanvragen voor de financiering van 

projecten in Burkina en de uit te voeren activiteiten in Nederland op het gebied van interne organi-

satie, participatie in netwerken, publiciteit, fondsenwerving, voorlichting en educatie. De actuele 

financiële stand van zaken wordt door de voorzitter en penningmeester toegelicht en facturen en 

bankafschriften worden, na goedkeuring, tijdens de vergadering getekend. De lopende projecten in 

Burkina worden besproken aan de hand van rapportages en tussentijdse berichten. Door deze 

maandelijkse monitoring kunnen eventuele wijzigingen of problemen bij de uitvoering van de pro-

jecten in Burkina worden bijgestuurd. 

7.1 Bezoldiging 

De tijdsinvestering van de bestuursleden varieert van enkele uren tot soms wel 20 uur of meer per 

week. WOL heeft geen roerende en onroerende goederen. De bestuursleden maken gebruik van 

hun eigen computers, telefoons, werkruimtes en vervoermiddelen. Onkosten die bestuursleden 

maken kunnen vergoed worden, maar hier wordt lang niet altijd gebruik van gemaakt. De be-

stuursleden kiezen er meestal voor om (een groot deel van) de in Nederland gemaakte reiskosten, 
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In 2016 zijn twee 
Nieuwsbrieven verschenen 

tijdinvestering en overige kosten als gift te schenken aan Stichting WOL. Kosten van bestuursleden 

voor vliegtickets en visa, in het kader van een werkbezoek aan Burkina, worden wel gedeclareerd. 

 

De werkzaamheden van het bestuur bestaan uit: 

 Maandelijkse vergaderingen van 3 uur bij een van de bestuursleden thuis. 

 Opstellen van de agenda en schrijven van notulen van de bestuursvergaderingen. 

 Meerdere keren per week contact met DSF per e-mail, Skype of Facebook. 

 Bestuderen en afstemmen van de projectaanvragen van DSF. 

 Onderhouden van de website en Facebook pagina van WOL. 

 Schrijven van aanvragen, rapportages en financiële verantwoording voor medefinanciering van 

de projecten in Burkina Faso. 

 Vertalen van documenten en brieven van het Nederlands 

naar het Frans of andersom. 

 Schrijven en verzenden van Nieuwsbrieven. 

 Maken van promotiemateriaal, Power Point Prestaties en 

filmpjes. 

 Onderhouden van de donateuradministratie. 

 Schrijven van artikelen in regionale nieuwsbladen. 

 Jaarlijkse organisatie van een grote activiteit met de ba-

sisscholen in Limmen en de Corneliuskerk. 

 Geven van voorlichting en presentaties aan (mogelijke) 

sponsors, donateurs en andere belangstellenden. 

 Deelnemen aan jaarmarkten, manifestaties en ander moge-

lijkheden om WOL en de projecten in Burkina te promoten. 

 Deelnemen aan trainingen en participatie in netwerken in het kader van ontwikkelingssamen-

werking. 

 Onderhouden van contacten met medefinancieringpartners. 

 Samenstellen van het inhoudelijke jaarverslag. 

 Opstellen van de jaarcijfers in overleg met de accountant. 

 En nog veel meer… 

7.2 Benoemingen 

De leden van het bestuur worden benoemd door het bestuur zelf voor een periode van drie jaar. 

Aftredende bestuursleden zijn direct herbenoembaar. 

 

Naam 
Datum in 
functie 

Datum laatste 
herbenoeming 

Huidige func-
tie 

Aftredend / 
herbenoem-

baar 

Mevr. Y. Zomerdijk-
Vermeer (Yvonne) 

01-09-1992 01-09-2016 Voorzitter 01-09-2019 

Mevr. A. Vahl (Dineke) 01-08-2004 01-08-2016 Bestuurslid 01-08-2019 

Mevr. J.H. Klein (Jo-
hanna) 

03-09-2007 03-09-2016 Secretaris 03-09-2019 

Mevr. G.E.M. Meijer-
Koot (Trudi) 

01-09-2008 01-09-2014 Penningmeester 01-09-2017 

Mevr. G.G. Wissink 
(Gerrel) 

01-02-2012 01-02-2015 Bestuurslid 01-02-2018 

Dhr. E. Ido (Eric) 01-05-2015 01-05-2015 Bestuurslid 01-05-2018 
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8 Financiële verantwoording 

In 2016 was nog een grote 

som van de bestemmingsfond-

sen uit 2015 over. Deze zijn in 

2016 voor een groot deel be-

steed. In totaal is € 102.885 

besteed aan de doelstelling. 

Hiervan is € 85.783 overge-

maakt naar DSF ten behoeve 

van het onderwijscomplex, de 

alfabetiseringscentra, het scho-

lieren en studenten fonds en de 

ondersteuning van DSF. In 

Nederland is € 17.051 uitgeven 

voor projecten in Burkina, waar 

onder de aankoop en het 

transport van de container, de 

boekenactie en de aankoop van laptops voor studenten en personeel van Zoodo. Tot de doelstelling 

behoort ook educatie in Nederland over ontwikkelingssamenwerking en hiervoor is € 51 uitgege-

ven. Aan kosten voor de eigen organisatie is € 5.862 besteed, inclusief kosten voor voorlichting en 

fondsenwerving, accountantskosten en werkbezoek aan Burkina Faso. 

 

 
Boeken voor Burkina 

 
Verzegelen van de container 

8.1 Financiering DSF 

In 2016 is voor DSF bijna alle financiering voor ontwikkelingsprogramma’s gestopt. De inkomsten 

bestonden nog uit: 

 Subsidie uit het programma Laboratoire Citoyennetés (LC) voor een onderzoek in het kader van 

het decentralisatieproces en de ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld in Ouahi-

gouya, uit te voeren in 2017. 

 Financiering door FONAENF, het nationale alfabetiseringsfonds, van 16 alfabetiseringscentra in 

de provincies Loroum en Yatenga. 

 Financiering door WOL voor: 

o 10 centra voor alfabetisering 

o scholieren en studentenfonds 

o projecten en kwaliteitsverbetering op het onderwijscomplex 

o ondersteuning van DSF. 

 Inkomsten voor het onderwijscomplex, bestaande uit: 

o het schoolgeld van de leerlingen 
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o een kleine subsidie van de overheid voor de basisschool en het lyceum 

o een kleine subsidie in het kader van een stimuleringsprogramma voor beroepsonderwijs 

(PARPED / PDEV II) 

o de verhuur van lokalen en de vrachtwagen 

o bijdrage van WOL voor de exploitatie van het onderwijscomplex. 

 

Balans bankrekeningen DSF 
Saldo 31-12-

2015 
Inkomsten Uitgaven 

Saldo 31-12-
2016 

Restant beëindigde programma’s 583.355 0 319.217 264.138 

DSF kleine projecten, waar onder LC 8.067.718 1.000.000 7.483.911 1.583.807 

Alfabetisering FONAENF -5.639 10.305.864 10.306.882 -6.657 

Alfabetisering WOL 86.587 7.210.279 7.262.350 34.516 

Scholieren en studentenfonds WOL 154.363 10.942.019 10.943.040 153.342 

Projecten WOL 1.534.499 27.903.219 20.744.550 8.693.168 

Ondersteuning DSF / ONG WOL 395.834 2.345.374 2.590.430 150.778 

Complex Zoodo 8.407.159 33.473.843 35.962.349 5.918.653 

Totaal bankrekeningen DSF 19.223.876 93.180.598  95.612.729 16.791.745 

De bedragen in de tabel zijn in Fr CFA: 1 euro = 655,957 Fr CFA. 

 

In 2016 heeft WOL € 85.783 overgemaakt naar DSF. DSF heeft hiervoor in totaal 56.216.826 Fr 

CFA ontvangen plus een bedrag van 130.000 Fr CFA dat door een andere organisatie in Burkina is 

betaald voor het transport van hun materiaal in onze container. Het geld is overgemaakt naar de 

verschillende bankrekeningen die DSF beheert voor door ons gefinancierde projecten en naar de 

bankrekening voor de exploitatie van het onderwijscomplex. 
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Overzicht bankrekeningen DSF / WOL in Burkina 2016 2015 

Beginsaldo ECOBANK 101 Projectrekening 209.499  14.924.335  

Correctie bank begin boekjaar 1.325.000  1.385.000  

Ontvangen van WOL 27.773.219  36.509.254  

Ontvangsten bijdrage transport container 130.000    

Bestedingen Onderwijscomplex bouw naaischool   26.425.000  

Bestedingen Onderwijscomplex overig 19.568.750  16.231.590  

ONG WOL en DSF 1.175.800    

Bestedingen College Namssiguia   8.627.500  

Foutieve boeking bank einde boekjaar   1.325.000  

Eindsaldo Projectrekening 8.693.168  209.499  

  
 

  

Beginsaldo ECOBANK 102 Scholieren en studenten-
fonds 

854.363  1.974.761  

Correctie bank begin boekjaar 700.000    

Ontvangsten 10.942.019  12.469.742  

Bestedingen 10.943.040  13.590.140  

Eindsaldo Scholieren en studentenfonds 153.342  854.363  

      

Beginsaldo BICIA-B 570 ondersteuning DSF 395.834  3.990.717  

Ontvangsten 2.345.374  3.598.580  

Bestedingen 2.590.430  7.193.463  

Eindsaldo ondersteuning DSF 150.778  395.834  

      

Beginsaldo BICIA-B 667 Alfabetisering 86.587    

Ontvangsten 7.210.279    

Bestedingen 7.262.350    

Eindsaldo Alfabetisering 34.516    

      

Totaal restsaldo op bankrekeningen DSF / WOL 9.031.804  1.459.696  

Saldo contanten Scholieren en studentenfonds   10.880  

Contant betaald scholieren en studentenfonds   390.000  

Overgemaakt naar exploitatierekening onderwijscomplex 7.945.935  11.603.879  

Totaal ontvangen door DSF van WOL 56.346.826  64.571.455  

NB1: de correcties op de bankrekeningen betreffen verkeerd af- of bijgeboekte cheques rond de jaarwisseling. 
NB2: het beginsaldo op de rekening voor de alfabetisering is een restant van een programma van DSF met een 
andere partner. 
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8.2 Jaarcijfers 2016 Stichting WOL 

Als CBF certificaat houder voor goede doelen is Stichting WOL gehouden om de jaarrekening op te 

stellen conform Richtlijn 650 voor “Fondsenwervende instellingen”, van de Raad van de Jaarver-

slaggeving. 

WOL heeft geen eigen vermogen. Het saldo van baten en lasten wordt aan fondsen toegevoegd, in 

overeenstemming met de doelstelling waartoe Stichting WOL in het leven is geroepen. De bestem-

mingsfondsen zijn gevormd voor ontvangen gelden waaraan door derden een specifieke bestem-

ming is gegeven. Deze gelden dienen derhalve uitsluitend te worden besteed aan het aangegeven 

doel. 

8.2.1 Accountantsverklaring 

De jaarrekening is gecontroleerd door accountantsbureau Vanhier B.V., Bankrashof 3, 1183 NP 

Amstelveen. Het accountantsrapport met de jaarrekening en de accountantsverklaring is als aparte 

bijlage te downloaden van onze website: http://www.stichtingwol.com/informatie/jaarverslagen/  . 

Hierna de jaarcijfers uit het rapport. 

8.2.2 Balans per 31 december 2016 

(Na bestemming saldo baten en lasten) 

 

ACTIVA 
31-12-2016 

€ 
31-12-2015 

€ 

VLOTTENDE ACTIVA     

Liquide middelen  121.687  193.455 

Nog te ontvangen subsidies  -  - 

  121.687  193.455 

     

PASSIVA     

Voorzieningenfondsen Burkina Faso     

Onderwijscomplex en DSF 38.718  155.377  

Scholieren en studentenfonds 4.815  5.993  

Schapenproject 0  1.025  

Overige fondsen 75.904  18.810  

   119.437  181.205 

     

Overige schulden en overlopende passiva  2.250  12.250 

   121.687  193.455 

 

 

http://www.stichtingwol.com/informatie/jaarverslagen/
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8.2.3 Staat van baten en lasten over 2016 

 

 
Werkelijk 2016 

€ 
Begroot 2016 

€ 
Werkelijk 2015 

€ 

Baten:      

Baten uit eigen fondsenwerving 45.148 120.000 136.490 

Baten uit acties van derden  28.000 5.000 

Subsidies van overheden 1.000 1.000 1.000 

Rentebaten 1.111 1.000 1.498 

Som der baten 47.259 150.000 143.988 

    

Lasten:     

Besteed aan doelstellingen:     

Onderwijscomplex Zoodo 66.259 95.475 68.623 

Scholieren en studentenfonds 17.538 23.984 21.059 

College Namssiguia  51.375 6.152 

Ondersteuning DSF 3.599 7.235 5.774 

Overige uitgaven t.b.v. projecten BF 15.438 10.992   

Voorlichting, educatie, bewustwording in 
NL 

51 500 667 

 102.885 189.561 102.275 

    

Werving baten:     

Kosten eigen fondsenwerving 1.153 3.054 1.467 

Beheer en administratie:     

Kosten beheer en administratie 4.989 6.187 6.232 

Som der lasten 109.027 198.802 109.974 

      

Saldo van baten en lasten -61.768 -48.802 34.014 

      

Bestemming saldo 2016    

Toevoeging/onttrekking aan:    

Voorzieningsfondsen Burkina Faso:    

Onderwijscomplex -37.684  22.646 

Scholieren en studentenfonds -1.178  111 

Schapenproject 0  300 

Overige fondsen -22.906  10.957 

 -61.768  34.014 
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8.2.4 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans en de staat van 

baten en lasten 

 31-12-2016 31-12-2015 

Liquide middelen € € 

Rabobank spaarrekening 52.372 96.902 

ASN Bank 8.818 817 

Rabobank 1.563 37.516 

Regiobank 58.902 58.112 

Contanten 32 108 

  121.687 193.455 

Voorzieningenfondsen Burkina Faso 2016 2015 

 € € 

Onderwijscomplex Zoodo   

Stand per 1 januari 155.377 132.731 

Overheveling naar Overige fondsen -80.000  

Overheveling van Schapenproject naar schooltuin Zoodo 1.025  

Ontvangsten 28.575 97.421 

Bestedingen -66.259 -74.775 

Stand per 31 december 38.718 155.377 

Scholieren en studentenfonds   

Stand per 1 januari 5.993 5.882 

Ontvangsten 16.360 21.170 

Bestedingen -17.538 -21.059 

Stand per 31 december 4.815 5.993 

Schapenproject   

Stand per 1 januari 1.025 725 

Overheveling naar Onderwijscomplex Zoodo -1.025 300 

Stand per 31 december 0 1.025 

Overige fondsen   

Stand per 1 januari 18.810 7.854 

Overheveling van Onderwijscomplex Zoodo 80.000  

Ontvangsten 1.213 23.599 

Ondersteuning DSF -3.599 -5.774 

Overige projecten Burkina Faso -15.438  

Besteding educatie in Nederland -51 -667 

Kosten eigen organisatie en het saldo van financiële baten en 

lasten 

-5.031 -6.202 

Stand per 31 december 75.904 18.810 

    

Overige schulden en overlopende passiva   

Reservering accountantskosten 2.250 2.250 

Restitutie subsidie Edukans1  10.000 

 2.250 12.250 

    

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 0 0 

 

                                                
1In 2015 is onterecht €10.000,- van Edukans ontvangen. Dit bedrag is in januari 2016 weer teruggestort. 
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8.2.5 Staat van baten en lasten 

  
Werkelijk 

2016 
€ 

Begroot 
2016 

€ 

Werkelijk 
2015 

€ 

Fondsenwerving    

Donaties en Subsidie    

Medefinancieringsorganisaties - 30.084 5.000 

Particuliere fondsen 100 50.000 100.000 

Kringloopwinkels 2.000 - - 

Subsidie 1.000 1.000 1.000 

Wereldwinkels 1.500 1.000 4.000 

Kerken en scholen 9.996 2.000 2.726 

Donaties en overige acties 31.552 64.916 29.764 

  46.148 149.000 142.490 

Deze inkomsten zijn als volgt over de fondsen 
verdeeld: 

   

Onderwijscomplex 28.575 109.000 97.421 

Scholieren en studentenfonds 16.360 20.000 21.170 

Schapenproject - - 300 

Overige fondsen 1.213 20.000 23.599 

  46.148 149.000 142.490 

Besteed aan de doelstelling    

Overboeking naar DSF 85.783 178.069 98.507 

Uitgaven NL t.b.v. projecten Burkina Faso 17.051 10.992 3.100 

Educatie 51 500 667 

  102.885 189.561 102.274 

Deze bestedingen zijn als volgt over de fondsen 
verdeeld: 

   

Onderwijscomplex 66.259 146.850 74.775 

DSF 3.599 7.235 5.486 

Scholieren en studentenfonds 17.538 23.984 21.059 

Schapenproject - - - 

Overige fondsen 15.489 11.492 954 

  102.885 189.561 102.274 

Kosten eigen organisatie    

Kosten voorlichting en fondsenwerving 1.153 3.054 3.136 

Accountantskosten 2.481 2.250 2.420 

Werkbezoek Burkina Faso 1.470 2.000 1.683 

Overige algemene kosten 759 1.337 - 

  5.862 9.641 7.239 

Financiële baten (per saldo)    

Bankkosten -280 -600 -460 

Rente 1.111 1.000 1.497 

  831 400 1.037 
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8.2.6 Kostenverdeelstaat conform bijlage III Richtlijn 650 
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Subsidies 
en bijdra-
gen 

66.259 17.538 15.438 3.599 51     102.885 189.561 102.275 

Publiciteit 
en commu-
nicatie 

          1.153   1.153 3.054 1.902 

Kantoor- en 
algemene 
kosten 

            4.709 4.709 5.587 5.337 

Afschrijving 
en rente 

            280 280 600 460 

Totaal 66.259 17.538 15.438 3.599 51 1.153 4.989 109.026 198.802 109.974 

8.3 Meerjarenoverzicht financiën 

 2016 2015 2014 2013 2012 

Fondsenwerving en financiële baten 47.259 143.987 189.155 164.020 237.381 

Besteed aan de doelstelling 102.885 102.274 160.242 160.755 146.297 

Kosten fondswerving, eigen organisatie en 
financiële lasten 

6.142 7.699 5.224 4.755 5.325 

      

Liquide middelen per 31 december 121.687 193.455 149.441 125.753 129.493 

      

Percentage baten fondsenwerving t.o.v. 

bestedingen aan de doelstelling 
218% 71% 85% 98% 62% 

Percentage baten fondswerving t.o.v. 
kosten fondswerving en eigen organisatie 

13% 5% 3% 3% 2% 
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8.4 Begroting 2017 

  Begroting 2017 

Fondsenwerving  

Donaties en Subsidie  

Medefinancieringsorganisaties - 

Particuliere fondsen 60.000 

Kringloopwinkels 15.000 

Subsidie - 

Wereldwinkels 1.000 

Kerken en scholen 2.000 

Donaties en overige acties 35.000 

  113.000 

Verdeling inkomsten over de fondsen:  

Onderwijscomplex 50.000 

Scholieren en studentenfonds 20.000 

DSF / ONG WOL Burkina 15.000 

Overige fondsen 28.000 

  113.000 

Te besteden aan de doelstelling  

Overboeking naar DSF 120.000 

Uitgaven NL t.b.v. projecten Burkina Faso 10.000 

Educatie 500 

  130.500 

Verdeling bestedingen over de fondsen:  

Onderwijscomplex 65.000 

DSF / ONG WOL Burkina 15.000 

Scholieren en studentenfonds 20.000 

Schapenproject - 

Overige fondsen 30.500 

  130.500 

Kosten eigen organisatie  

Kosten voorlichting en fondsenwerving 2.000 

Accountantskosten 2.400 

Werkbezoek Burkina Faso 2.000 

Overige algemene kosten 2.000 

  8.400 

Financiële baten (per saldo)  

Bankkosten -500 

Rente 500 

  0 

 



 

 

 

 



 

 

Hartelijk dank voor uw steun en belangstelling! 

 

 

  
 

 


