
Nieuwsbrief uit Yatenga  December 2017 

 

Stichting WOL 

Voor onderwijs in Burkina Faso 

Nieuwsbrief uit Yatenga 
december 2017 

 

Schoolmeubilair voor voortgezet onderwijs in dorpen 

Wat hebben we in korte tijd weer veel kunnen doen 

voor het onderwijs in de provincie Yatenga van Burki-

na Faso! In mei van dit jaar kwam ik terug uit Burkina 

met een wensenlijstje uit dorpen waar WOL in het 

verleden basisonderwijs ondersteund heeft. Inmiddels 

gaan in deze dorpen alle kinderen naar de basisschool 

en is men begonnen om ook voortgezet onderwijs op 

te zetten. Maar op de dorpscolleges is aan van alles 

gebrek. Het aantal leerlingen dat naar het voortgezet 

onderwijs gaat, groeit veel harder dan met de realisa-

tie van schoolgebouwen en inventaris is bij te houden. 

Dankzij een grote donatie van de MRC Holland Foun-

dation hebben we inmiddels 10 klaslokalen in de dor-

pen Nongfaïré, Tougué-Mossie en Namssiguia in kun-

nen richten. Ook wordt op dit moment in Namssiguia 

een gebouw voor de schooladministratie gerealiseerd. 

Het college hier groeit ontzettend hard. Vorig jaar zijn 

de dorpelingen zelf begonnen om twee klaslokalen bij 

te bouwen bij de reeds bestaande vier klaslokalen. 

Maar met de start van het nieuwe schooljaar is de 

school al weer te klein en zit er nog steeds een klas in 

een noodlokaal van stro. Volgend jaar hopen we nog 

twee klaslokalen in dit dorp bij te kunnen bouwen.   

 
Schoolmeubilair voor dorpscolleges. De truck van Fietsen 

voor Burkina doet nog steeds dienst! 
 

 
Noodlokaal in Namssiguia 
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Beroepsonderwijs: sleutel voor ontwikkeling!

 
Leerlingen van de opleiding metaalconstructie maken de ramen 

voor de schooladministratie in het dorp Namssiguia 

 
Kees Zomerdijk geeft uitleg over het diagnose apparaat voor 
de opleiding autotechniek, een geschenk van Garage Dirk van 

der Steen uit Limmen 
 

Op onderwijscomplex Zoodo hebben we weer een in-

structeur voor lassen en metaalbewerking. Hij heeft de 

leerlingen meteen een mooie praktijkopdracht gege-

ven: de constructie van de metalen ramen en deuren 

voor de schooladministratie die we in Namssiguia aan 

het bouwen zijn. Zo snijdt het mes aan twee kanten! 

Een goede vakopleiding is van groot belang voor duur-

zame economische ontwikkeling. Maar wat is het lastig 

om de bevolking van Yatenga te overtuigen van het 

belang van beroepsonderwijs! Men is zich er niet van 

bewust dat je met beroepsonderwijs een beter be-

roepsperspectief hebt, gewend als men is dat je alleen 

naar school gaat om in overheidsdienst te kunnen 

komen. 

Op onderwijscomplex Zoodo werken we hard om het 

belang van beroepsonderwijs duidelijk te maken. Het 

is vooral belangrijk dat jongeren begrijpen dat je als 

goed vakman of vakvrouw een goede baan en dus een 

goed inkomen kunt verwerven. Met een vakdiploma 

kan je voor jezelf aan de slag en ben je niet afhanke-

lijk van een overheidsbaantje. Niet alleen prettig voor 

jezelf, maar ook belangrijk voor de economische ont-

wikkeling van de regio.  

Promotie van beroepsonderwijs is daarom van groot 

belang. In de dorpen, waar we nu het algemeen 

voortgezet onderwijs ondersteunen, willen we dat er 

voorlichting wordt gegeven over de kansen en moge-

lijkheden die het beroepsonderwijs biedt. Daarom zal 

DSF in de dorpen korte trainingen voor jongeren orga-

niseren. Deze jongeren hebben wel een algemene 

schoolopleiding, maar geen competenties om een vak 

uit te oefenen. Voor deze jongeren willen we speciale 

korte vaktrainingen opzetten die aansluiten bij de mo-

gelijkheden en behoeften van het dorp.  

Maar een promotiecampagne en het opzetten van 

passende trainingen kost geld: er moet promotiemate-

riaal gemaakt worden, de training moet gegeven wor-

den, er is oefenmateriaal nodig en na afloop krijgen de 

jongeren een startset mee om aan de slag te gaan. 

Helpt u mee om deze trainin-
gen mogelijk te maken? 

Waterpomp op zonne-energie 

  
Het heeft wat gekost, maar we hebben weer water op onderwijscomplex Zoodo. Er is een nieuwe bron geboord en een 

pomp geïnstalleerd die op zonne-energie werkt. De zonnepanelen zijn op het dak van de basisschool geplaatst. 
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Beroepsonderwijs: ook voor meisjes! 

   

Ook voor meisjes is beroepsonderwijs van groot be-

lang om een zelfstandig bestaan op te kunnen bou-

wen. We zijn er dan ook trots op dat meer dan de helft 

van de leerlingen van de beroepsopleidingen meisjes 

en jonge vrouwen zijn. De meesten zitten op de naai-

opleiding, maar zowel op de opleiding autotechniek als 

tweewielertechniek zitten enkele meisjes. 

 

Schooltuin op Zoodo 

  
 

Tijdens de vastenactie in 2016 is door de kerken in 

Limmen, Heiloo, Akersloot en de Egmonden actie ge-

voerd voor een schooltuin op onderwijscomplex 

Zoodo. Door de waterproblemen is de aanleg van de 

tuin ernstig vertraagd. Maar nu is men enthousiast 

begonnen. Een grote hoek van het schoolterrein is 

omrasterd. Tuingereedschap, mest en zaaigoed is 

gekocht. Er is een watervat geplaatst en er wordt een 

irrigatiesysteem aangelegd. Onder leiding van een 

landbouwkundig instructeur zijn leerlingen en leraren 

begonnen om de grond te ontginnen.  

Het doel van de tuin is tweeledig. Een deel wordt een 

botanische tuin ten behoeve van de biologielessen. 

Het grootste deel wordt een moestuin waarin de leer-

lingen zelf groente en fruit kweken. Dit is bestemd 

voor de schoolkantine van het complex. Zo kunnen de 

schoolmaaltijden verrijkt worden met verse groenten 

en fruit! 

Geef gerust aan een erkend 

goed doel! 

In oktober is het Centraal Bureau Fondsenwerving de 

campagne gestart "Geef gerust aan een erkend goed 

doel". Stichting WOL is er zeer trots op dat wij als 

kleine stichting tot een van de eerste 500 erkende 

goede doelen behoren. Dit betekent dat wij voldoen 

aan de strenge kwaliteitseisen van toezichthouder 

CBF. Wij leggen op trans-

parante wijze verant-

woording af over de be-

steding van de donaties 

en de effecten van onze 

projecten in Burkina Fa-

so. Voor u een garantie 

dat uw donatie goed be-

steed wordt! 
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Scholieren en studentenfonds

 
Awa heeft haar naaiopleiding afgesloten en een startset ge-

kregen om voor zichzelf te beginnen. 
 

Wij hebben dringend behoefte aan nieuwe spon-

sorouders! Al 15 jaar ondersteunt WOL jongeren uit 

kansarme gezinnen bij hun school- en studieloopbaan. 

We hebben inmiddels al heel wat geschoolde naai-

sters, lassers, boeren, tuinders, monteurs, onderwij-

zers en een verpleegkundige en politieagent op kun-

nen leiden. Verschillende jongeren volgen inmiddels 

een universitaire studie of hebben die gevolgd. Twee 

jongeren zijn zelfs bezig met een masterstudie ont-

wikkelingseconomie.  

Ons streven is om 50 jongeren per schooljaar te steu-

nen. Helaas halen we dit de laatste jaren niet meer 

door het teruglopende aantal sponsorouders. Er zijn 

sponsorouders die ons al jaren steunen of gesteund 

hebben. Zij hebben aan de opleiding van verschillende 

jongeren bijgedragen. Sommige ouders zijn afgehaakt 

uit teleurstelling over de resultaten van hun pupil. 

Helaas komt het voor dat jongeren, die op het college 

te vaak zijn blijven zitten, van school af moeten. Wij 

hebben als regel dat we deze jongeren dan nog een 

kans bieden op een van onze beroepsopleidingen op 

Zoodo. Niet alle jongeren willen hiervan gebruik ma-

ken, maar degenen die het wel doen zijn meestal suc-

cesvol. De jongeren die hun beroepsopleiding op 

Zoodo afmaken, krijgen een startset mee om voor 

zichzelf te beginnen. 

Dit schooljaar hebben we 38 jongeren in ons project. 

Voor drie van hen zoeken we nog een sponsorouder. 

Wordt u dat voor 350 euro per schooljaar? 

 
Adama is de oudste zoon van de bewaker 

van ons kantoor. Zijn vader kan niet 
lezen en schrijven, maar elke avond zet 

hij zijn kinderen in een schoolbank bij het 
kantoor en ziet er op toe dat ze hun 

huiswerk maken. Adama is dit jaar ge-
plaatst in de 1e klas van het lyceum op 
Zoodo. Met zo’n vader moet het lukken! 

 
Toen Issa naar de 1e klas van het lyceum 
op Zoodo ging, liep hij met een stok als 
gevolg van een beperking aan zijn been. 
Hij was bang dat hij geplaagd zou wor-

den, maar hij is op Zoodo goed opgevan-
gen. Hij zit inmiddels in het zevende jaar 
van het lyceum en is uitgegroeid tot een 
sterke jongeman. Van zijn been heeft hij 
nauwelijks meer last. Volgend jaar wil hij 

naar de universiteit! 

 
Amidou heeft de eerste vier leerjaren op 

een dorpscollege gezeten en het lyceum 
afgemaakt op Zoodo. Hij begint dit 

schooljaar aan het derde jaar van de 
studie Moderne Letteren. Naast de wes-
terse talen, bestudeert hij ook de lokale 

talen Mooré, Dioula en Fulfulde. 

 

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 onderwijs 

ontwikkeling op gang te brengen in een van de armste landen in de wereld. 
Helpt u mee? WOL is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI. Uw gift is 

daardoor aftrekbaar van de inkomstenbelasting. En met ons CBF keurmerk bent 

u verzekerd dat uw gift goed terecht komt. 

www.stichtingwol.com     www.facebook.com/StichtingWOL 

info@stichtingwol.com   Tel. 072 5052680 

Blog van de voorzitter:  www.yvonneinburkina.wordpress.com 

Steun ons: NL18 RABO 0336 4265 77   

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

