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Twee personeelswoningen voor leraren van het college in Nongfaïré 

 
Twee klaslokalen in aanbouw bij het college in Tougué-Mossi 

 
Gebouw voor de schooladministratie in Namssiguia 

Bouwactiviteiten in volle 

gang! 
In de dorpen Nongfaïré, Tougué-Mossi en Nams-

siguia wordt hard gewerkt aan de uitbreiding van het 

voortgezet onderwijs. Dat is zeer nodig want in de 

dorpen komen steeds meer kinderen van de basis-

school en ouders zijn zeer gemotiveerd om hun kin-

deren door te laten leren. Met steun van MRC Hol-

land kunnen we het voortgezet onderwijs in deze 

dorpen een flinke boost geven.  

In Nongfaïré is een tekort aan personeelswoningen. 

Het dorp ligt afgelegen en voor het onderwijzend 

personeel moet woonruimte beschikbaar zijn. WOL 

laat hier nu twee personeelswoningen bouwen. In 

het nieuwe schooljaar kunnen twee leraren met hun 

gezin een mooie woning betrekken. 

In Tougué-Mossi wordt bij het college een gebouw 

met twee klaslokalen gebouwd. Dat is hard nodig 

want de vier bestaande klaslokalen zitten overvol. In 

de eerste klas zitten wel 98 leerlingen. Komend 

schooljaar worden nog meer eersteklassers ver-

wacht. 

In Namssiguia is het gebouw voor de schooladmi-

nistratie opgeleverd en ingericht. De bouw en in-

richting van de zes klaslokalen van het college zijn al 

eerder door WOL en MRC gefinancierd. Er was drin-

gend behoefte aan een administratiegebouw om het 

werk van de directeur te verlichten. Nu dit gebouw 

er is zal de overheid van Burkina onderwijsonder-

steunend personeel aanstellen. 
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Het succes van onze naaiopleiding

 
Zalissa behoorde in 2010 tot de eerste lichting leerlingen die 
hun diploma kregen. Met hulp van haar ouders is ze een ei-

gen naaiatelier begonnen. Inmiddels heeft ze drie naaisters in 
dienst en biedt ze leerlingen van Zoodo een stageplaats. Zij is 

een succesvol rolmodel voor andere vrouwen en meisjes. 
Trots laat ze de kast met lappen zien: dat zijn allemaal op-

drachten van klanten! 

 
Haoua is vorig jaar als beste leerling geslaagd. Zij heeft een 

naaimachine meegekregen die wij van Gered Gereedschap uit 
Heiloo hebben gekregen. Ze heeft een jaar bij een baas ge-

werkt, maar is nu voor zichzelf begonnen. Haar dochtertje zit 
in de eerste klas van de basisschool. Haoua hoopt genoeg te 

verdienen om haar dochter een goede opleiding te kunnen ge-
ven. 

 
Anastasie is een jonge moeder van drie kinderen. Twee jaar 

geleden is zij geslaagd voor de naaiopleiding. Met hulp van de 
familie heeft ze voor het woonerf een atelier gebouwd. Met 
een microkrediet heeft ze drie naaimachines kunnen kopen. 

Ze is nu een klantenkring aan het opbouwen. Haar belangrijk-
ste doel: voldoende verdienen om het schoolgeld voor haar 

kinderen te kunnen betalen. 

 
Fatimata is drie jaar geleden als beste leerling geslaagd. Zij 
heeft een training gehad om instructrice te worden. Zij is nu 

verantwoordelijk voor het derde jaar van de naaiopleiding. De 
lessen zijn tot 14.00 uur. Daarna werkt ze nog in haar eigen 

atelier. Door haar baan als instructrice kon ze een microcredit 
aanvragen. Zij heeft nu voldoende inkomsten om zichzelf en 

haar kinderen te kunnen onderhouden. 
 

In mei ben ik, Yvonne Zomerdijk, voorzitter van Stich-

ting WOL, weer een paar weken in Burkina geweest. 

Het belangrijkste doel was het opstellen van een 

nieuw projectplan om het beroepsonderwijs verder te 

bevorderen. In 2008 zijn we begonnen met de eerste 

beroepsopleidingen op Zoodo. Samen met onze part-

ner DSF hebben we hard moeten werken om de bevol-

king van Yatenga het belang van beroepsonderwijs 

duidelijk te maken. Een moeizaam proces. Maar nu 

lijkt de tijd rijp dat men beroepsonderwijs als essenti-

eel middel voor het creëren van werkgelegenheid voor 

jongeren gaat zien en aldus als motor voor duurzame 

economische ontwikkeling. 

Onze oud-leerlingen zijn belangrijke ambassadeurs. 

Bekijk de succes story van Zalissa op Youtube: 

https://youtu.be/I9prpZ1HLbg .De meesten heb-

ben werk gevonden of zijn zelf een eigen bedrijf be-

gonnen. Vooral de vrouwen die een naaiopleiding heb-

ben gehad en van ons of het ministerie een startset 

hebben gekregen. Zij hebben bijna allemaal hun eigen 

atelier. Als ze eenmaal met een naaimachine beginnen 

en een klantenkring opbouwen, komen ze in aanmer-

king voor een microkrediet om bijvoorbeeld speciale 

naaimachines aan te schaffen. Voor de vrouwen die 

niet zo’n set hebben gekregen is het moeilijker. Zij 

treden in dienst bij een baas. Zonder hulp moeten zij 

heel lang sparen om een eerste machine te kunnen 

kopen. Wilt u hen helpen? Een startset kost 350 

euro en bestaat uit een naaimachine op tafel, een 

kruk, een kniptafel, een strijkbout en accessoires. .

https://youtu.be/I9prpZ1HLbg
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Promotiecampagne voor het beroepsonderwijs 

Beroepsonderwijs is dus een belangrijk middel om werk-

gelegenheid voor jongeren te creëren en economische 

ontwikkeling op gang te brengen. 68% van de jongeren 

in Burkina heeft geen betaald werk. Een groot risico voor 

welzijn en vrede! Jongeren die een passende baan heb-

ben, laten zich minder snel verleiden door werk in illegale 

goudmijnen, criminaliteit, extremisme en migratie.  

Onze partner DSF in Burkina zet zich enorm in om pro-

jecten te realiseren waarin jongeren een beroep kunnen 

leren. WOL ondersteunt hen hierbij waar mogelijk. Zo is 

er een project om 135 jongeren te trainen voor onderne-

mers in de agrarische sector. 72 jonge mannen en vrou-

wen worden getraind in de productie van uien of bonen 

en 55 in het houden van pluimvee of schapen. Vijf jonge-

ren worden opgeleid om de producten te vervoeren en 

verhandelen en drie jongeren om de producten te ver-

werken. Allen krijgen een starters set om hun bedrijf te 

beginnen. De uitvoering van het project wordt gefinan-

cierd door een Oostenrijkse organisatie maar DSF heeft 

dit project binnen kunnen halen dank zij institutionele 

ondersteuning van WOL. 

Hetzelfde geldt voor een project dat door de overheid 

van Burkina gefinancierd is met steun van de Wereld-

bank: DSF heeft 16 jongeren kunnen trainen in kwali-

teitsverbetering van lassen en metaalconstructie. De jon-

geren werkten zonder opleiding bij een baas. Op ons on-

derwijscomplex hebben ze een theoriecursus over veilig-

heid en lastechnieken gehad met opdrachten om in de 

praktijk bij hun baas uit te voeren. 

Ons onderwijscomplex en onze instructeurs dragen op 

een belangrijke manier bij aan de kwaliteitsverbetering 

van het beroepsonderwijs in de regio en dus aan de eco-

nomische ontwikkeling. Verschillende van onze instruc-

teurs maken deel uit van de regionale examencommissie 

voor het CQP, het vakdiploma op het eerste niveau. Dit 

jaar opnieuw is ons onderwijscomplex examencentrum 

voor de CQP examens mode en kleding. 

Allemaal positieve ontwikkelingen, maar er moet nog 

heel veel gebeuren. Op dit moment loopt er een promo-

tiecampagne om meer jongeren te laten kiezen voor een 

vakopleiding in plaats van een algemene opleiding. Wij 

kunnen deze campagne uitvoeren door de steun van 

Stichting Castricum helpt Muttathara. Doel is om jonge-

ren en hun ouders bewust te maken van het belang van 

beroepsonderwijs en om meer leerlingen te werven voor 

onze beroepsopleidingen op Zoodo. 

Dit vraagt ook om aanpassingen op ons onderwijscom-

plex. In de regio is de landbouw en veeteelt in opkomst. 

Steeds meer boeren krijgen de beschikking over irrigatie-

mogelijkheden en tricyles, brommertjes met een laadbak 

erachter. Hier moeten monteurs voor komen om deze 

hulpmiddelen te onderhouden en repareren. Onze oplei-

dingen moeten aansluiten bij deze ontwikkelingen. Helpt 

u mee om vaklui op te leiden en bij te dragen aan 

de economische ontwikkeling van Yatenga?

 
135 agrarische ondernemers. 

 
16 geschoolde lassers en 9 in opleiding 

 
39 automonteurs in opleiding 

 
14 fiets en bromfiets monteurs in opleiding 
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De eerste oogst van de schooltuin op Zoodo 

  
De schooltuin op onderwijscomplex Zoodo is een groot succes! De leerlingen hebben van alles gezaaid en hard gewerkt in de 

tuin. Alles groeide als kool, dankzij de nieuwe bron die we vorig jaar hebben laten boren. De eerste oogst is begin juni binnen-
gehaald: uien, kool, pinda’s, piment, okra’s, tomaten, paprika’s, sla. Voor de zomervakantie kunnen de leerlingen nog een paar 

voedzame schoolmaaltijden krijgen! 

Sponsor een vakman/vrouw in opleiding! 

 
Sponsort u de opleiding van een vakman/vrouw? 

 
Zij krijgen een starters set mee. Helpt u hun klasgenoten? 

 

Zoals u al eerder hebt kunnen lezen, zijn de jongeren van 

onze beroepsopleidingen succesvol. Vooral zij die aan het 

einde van hun opleiding een starters set meekrijgen. He-

laas kunnen we dit alleen bieden aan de beste leerling van 

iedere opleiding en de jongeren die opgenomen zijn in het 

scholieren- en studentenfonds. Op dit moment zijn de exa-

mens voor het CQP, het eerste vakdiploma, in volle gang. 

Dit jaar voltooien zeven door ons gesponsorde jongeren 

hun opleiding: vijf jonge vrouwen van de naaiopleiding en 

twee jonge mannen van de opleiding autotechniek. Zij 

zullen dus een starters set mee krijgen. Maar wat zou het 

leuk zijn als ook hun geslaagde klasgenoten zo’n starters 

set mee zouden kunnen krijgen! Gunt u een jongere een 

goede start op de arbeidsmarkt? Geef hem of haar een 

starters set! Voor 350 euro is een jongere gegarandeerd 

van werk! U kunt ook de opleiding van een jongere spons-

oren voor 350 euro per schooljaar. De opleiding duurt drie 

jaar en het vierde jaar krijgen ze een starters set mee en 

worden door DSF begeleid bij hun eerste stappen op de ar-

beidsmarkt. 

 

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. 
WOL is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI. Uw gift is daardoor af-

trekbaar van de inkomstenbelasting. WOL is een erkend goed doel. Dit betekent 
dat wij voldoen aan de strenge kwaliteitseisen van toezichthouder CBF. Wij leg-
gen op transparante wijze verantwoording af over de besteding van de donaties 
en de effecten van onze projecten in Burkina Faso. Dit kunt u lezen in het jaar-

verslag op onze website. Uw donatie wordt gegarandeerd goed besteed! 

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 
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