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Scholieren op Onderwijscomplex Zoodo 

Resultaten 2016-2017 

Schooljaar 2016-2017 hebben we 42 scholie-

ren en studenten kunnen ondersteunen bij 

hun opleiding. De jongeren die een beroeps-

opleiding of een studie volgen, doen het al-

lemaal goed. De scholieren op het lyceum 

hebben het moeilijker, vooral de leerlingen 

die uit de dorpen komen en bij een gastgezin 

wonen of die zelf een kamer in de buurt van 

de school hebben gehuurd. In een gastgezin 

moeten de leerlingen meehelpen met het 

huishouden. En dat is in Burkina best wel 

gecompliceerd. Ik heb dat zelf mogen erva-

ren tijdens mijn verblijf van drie maanden in 

Burkina. Het is niet zoals bij ons dat je even 

snel een potje kookt van voedsel dat in de 

supermarkt al is voorbereid. Ook de was gooi 

je niet even snel in de wasmachine. Water is 

ook niet altijd voorhanden. Dat haal je bij de 

openbare kraan en hier moet je vaak uren 

wachten. En als je denkt ’s avonds te kunnen 

gaan studeren, valt de stroom uit. Jongeren 

die zelf een kamer huren, wonen vaak in een 

wijk waar helemaal geen stroom is. Deze 

leerlingen hebben ook nog een baantje om 

de huur te kunnen betalen. Voor studie blijft 

er dan weinig tijd over. 

Schooljaar 2016-2017: 

 4 leerlingen in het 2e leerjaar van het lyceum, allen overgegaan 

 2 leerlingen in het 3e leerjaar van het lyceum, beide blijven 

zitten 

 1 leerling in de examenklas na vier leerjaren, gezakt 

 4 leerlingen in het 6e leerjaar van het lyceum, allen overgegaan 

naar de examenklas VWO. 

 2 leerlingen in de examenklas VWO, 1 gezakt, 1 geslaagd. 

 1 leerling in het eerste jaar van de naaiopleiding, overgegaan 

naar het 2e jaar 

 5 leerlingen in het tweede jaar van de naaiopleiding en 2 in het 

tweede jaar autotechniek, allen over naar het 3e jaar 

 2 leerlingen van de naaiopleiding geslaagd. Zij krijgen een 

startpakket en worden ondersteund bij het zoeken naar werk. 

 2 leerlingen van de naaiopleiding en 2 leerlingen van de lasop-

leiding hebben begin van het jaar een startpakket ontvangen 

en hebben werk gevonden. 

 2 studenten op de onderwijzersopleiding, beide geslaagd. Zij 

gaan stage lopen op de basisschool van Zoodo ter voorberei-

ding op toelatingsexamen voor een baan op een overheids-

school. 

 2 onderwijzeressen zijn klaar met hun opleiding. Zij zijn aan 

het solliciteren. 

 1 student op de opleiding tot verpleegkundige. Zij gaat stage 

lopen in een gezondheidscentrum ter voorbereiding op toela-

tingsexamen voor een baan in een overheidsziekenhuis. 

 8 studenten in de eerste fase van hun studie. 

 2 masterstudenten 
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Onze 10 studenten met begeleider Moussa 

 

 
Limata en Balguissa zijn dit jaar met hun studie begonnen. Zij 

hebben een laptop gekregen. 
 

 
Souleymane en Aboubakary gaan twee dagen in de week op de 
brommer naar een middelbare school in een dorp om wiskun-
deles te geven. Hierdoor kunnen zij zelf de helft van hun stu-
diekosten betalen. Zij doen een Master studie ontwikkelings-

economie aan de particuliere universiteit ISGO in Ouahigouya. 

 
Dramane is overgegaan naar de examenklas van het VWO. 

Afgelopen jaar heeft hij het erg druk gehad: hij was voorzitter 
van het leerlingencomité en woonde vanuit die functie ook 

vergaderingen bij van de ouderraad en de personeelsraad. Ook 
vertegenwoordigde hij de school bij regionale bijeenkomsten 

en zorgde hij voor de organisatie van binnen- en buitenschool-
se activiteiten voor de leerlingen. 

 

    
Aguiratou heeft vorig jaar haar diploma van de naaischool gehaald. Ze heeft een startset gekregen om een naai atelier te begin-

nen. Haar vader en broer hebben geholpen om het atelier te metselen. 
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Issaka is zijn eigen lasbedrijf begonnen. 

 

 

 
Onderwijscomplex Zoodo was regionaal examencentrum voor 
de naaiopleidingen in de Regio Noord. Awa P en Awa S zijn 

allebei geslaagd. 
 

 
Zoénabou is moeder van een tweeling. Het is haar toch gelukt 

om onderwijzeres te worden. Zij heeft afgelopen jaar stage 
gelopen op Zoodo en is nu aan het solliciteren. 

 

 
Abdoulaye en Harouna hebben hun eerste diploma gehaald 

voor onderwijzer. Zij gaan komend schooljaar op onderwijs-
complex Zoodo stage lopen om zich voor te bereiden op het 
toelatingsexamen voor een baan op een overheidsschool. 

 

 
Ramata en Sadia vinden het knap lastig om een brief te schrij-

ven op de computer. 

 
Awa L. is een van de jonge moeders die opgeleid worden tot 

naaister. Brieven schrijven op de computer was niet haar ding. 
Dat liet ze maar aan haar vriendinnen over. 
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Stichting WOL 
In Burkina Faso werkt Stichting WOL samen met de 

vereniging Développement Sans Frontière (DSF). 
Samen zetten wij ons in om door middel van onder-
wijs ontwikkeling op gang te brengen in een van de 
armste landen in de wereld. Weet u nog iemand die 
ook een scholier of student wil ondersteunen? Laat 
het ons weten. 

www.stichtingwol.com 

www.facebook.com/StichtingWOL 

info@stichtingwol.com   Tel. 072 5052680 

Steun ons: NL18 RABO 0336 4265 77 

De brief van Adama 

Adama is een van onze succesvolle studenten. Tijdens 

mijn verblijf in Burkina gaf hij mij onderstaande brief. 

De brief geeft een goed beeld van de situatie van scho-

lieren en studenten in Burkina. Meer over het studen-

tenleven kunt u lezen op mijn blog: htt-

ps://yvonneinburkina.wordpress.com/2017/04/10/stud

entenleven/ . 

 

“Ik ben Adama Bagaya, student Duits, 21 jaar en gebo-

ren in het dorp Tougué-Koulgazougou, een klein dorp in 

de gemeente Tangaye in de provincie Yatenga. Toen ik 

7 jaar was, heeft mijn vader me ingeschreven op de 

school in Boudoukamba, vier kilometer van mijn dorp. 

Elke dag moest ik dit stuk lopen, want mijn ouders zijn 

arm. Maar ik was steeds de beste van mijn klas en de 

onderwijzers hielden van me en moedigden me aan. Na 

mijn examen CEP (diploma basisschool) had ik het ge-

luk om adoptieleerling te worden bij DSF. Zo kon ik 

mijn opleiding voortzetten op het lyceum van onder-

wijscomplex Zoodo. Ook daar was ik steeds de beste 

van mijn klas. Als examenprofiel koos ik literatuur, 

want ik houd van talen en van lezen. Na mijn eindexa-

men heb ik dan ook gekozen voor de studie Duits aan 

de universiteit van Ouagadougou. Ik hoop dat ik ooit 

leraar kan worden aan de universiteit of op een lyceum, 

maar het liefst word ik schrijver. 

Voor jongeren in Burkina is het niet gemakkelijk om te 

studeren. Op de basisschool moest ik iedere dag 4 ki-

lometer heen en terug lopen. Op het lyceum hoefde ik 

niet meer te lopen, want ik kreeg een fiets uit het 

adoptieproject. Wel fietste ik elk weekend 25 km van 

Ouahigouya naar mijn dorp om eten te halen. En ook 

nu, op de universiteit, zijn de omstandigheden van een 

arme student moeilijk. In de collegezalen zitten tussen 

de 600 en 2.000 studenten en er zijn veel te weinig 

plaatsen voor iedereen. Daarom lopen alle studenten 

vertraging op. In Ouagadougou woon ik bij mijn neef, 

op 10 km afstand van de universiteit. Elke morgen sta 

ik om 5 uur op en vertrek met de fiets om half 6 naar 

de universiteit. Als ik in de vakanties in Ouahigouya 

ben, profiteer ik van het internet op het kantoor van 

DSF omdat ik geen geld heb voor de internetcafés in 

Ouagadougou. Ik download documenten voor mijn 

studie, want studieboeken hebben we niet. Ik heb al-

leen de boeken die ik van Yvonne heb gekregen. Ook 

zoek ik andere informatie, want ik wil me verdiepen in 

menselijke verhoudingen, verenigingsleven en leider-

schap. 

Het vraagt dus veel aanmoediging, geduld en doorzet-

tingsvermogen om in Burkina te studeren, vooral voor 

arme studenten. Er zijn maar weinig arme studenten 

die een laptop hebben. Maar de studie en jullie steun 

geeft me energie om door te gaan en mijn dromen te 

realiseren. Daarvoor dank ik mijn adoptieouder en 

stichting WOL in Nederland hartelijk. Zonder jullie fi-

nanciële en materiële steun zou ik niet zo ver zijn ge-

komen. Ook dank ik de medewerkers van DSF en 

Zoodo, mijn ouders, leraren en vrienden voor hun ad-

viezen. 

Op dit moment ben ik voorzitter van een vereniging die 

als doelen heeft het bevorderen van broederschap tus-

sen leerlingen en studenten, bij te dragen aan de socia-

le en economische ontwikkeling van ons land en te 

werken aan de bewustwording rond de problemen van 

voortijdig schoolverlaten, corruptie en terrorisme. 

In Burkina is iedere leerling en student lid van een ver-

eniging. De meeste verenigingen zijn voor het behoud 

van de cultuur, het bevorderen van religie (christelijk of 

islam) en het delen van ervaringen. Om mijn tijd goed 

te besteden, houd ik een agenda bij. Hierin heb ik ook 

mijn vrije tijd activiteiten opgenomen. Ik houd van 

voetbal, gymnastiek en toerisme. Ik houd niet van ca-

fés en bars want ik vind dat seksueel gedrag, drugs en 

alcohol de studie en het leven van jongeren negatief 

beïnvloeden. 

Op dit moment maakt mijn land een politieke crisis 

door en worden we aangevallen door terroristen. Maar 

we hopen dat de politiek binnenkort stabiliseert en dat 

de terroristen verslagen en geneutraliseerd worden. 

Niet alleen in Burkina, maar in de hele wereld. Want wij 

hebben een leven zonder oorlog en terrorisme nodig.” 

 

 

Adama heeft een selfie gemaakt waarop hij trots de 

boeken laat zien die hij van ons heeft gekregen. 
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