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1 Voorwoord 

Van 13 januari tot 20 januari 2019 ben ik in Ouahigouya geweest en heb met eigen ogen mogen 

aanschouwen hoe geweldig de school Zoodo draait en welke belangrijke stappen er zijn gezet in 

2018. Ik vind het iedere keer weer, als ik ter plaatse ben in Ouahigouya, bijzonder inspirerend om 

het enorme enthousiasme en vooral de humor waarmee alle medewerkers aan de projecten 

(samen) werken te voelen. Er is veel liefde voor elkaar en voor de doelstelling van versterking van 

de toekomstmogelijkheden van de leerlingen door meer en beter onderwijs. Feit is dat al dit moois 

mogelijk is dankzij de gulle gaven van onze donateurs en medefinancieringspartners en de enorme 

vrijwillige inzet van mijn medebestuursleden. 

 

Bij de start van het schooljaar 2018-2019 waren wij blij verrast met de aanmelding van een record 

aantal leerlingen! Minder blij waren wij toen wij ontdekten wat hiervan de oorzaak was: 

extremisten vallen scholen aan. Daarbij vallen helaas doden, onder wie ook docenten. Het is 

onduidelijk wie precies achter de aanvallen zitten, maar in de voormalige Franse kolonie zijn allerlei 

jihadistische groepen actief. In het noorden en het oosten van het land zijn inmiddels honderden 

scholen gesloten. Volgens een onderzoek van Unicef zouden zeker 100.000 kinderen in Burkina 

Faso niet langer naar school kunnen als gevolg van de onveiligheid. Veel families vluchten naar 

“veiliger” gebieden en dit verklaart dus de toename van het aantal leerlingen op Zoodo.  

 

Door het negatieve reisadvies voor het Noorden van Burkina Faso naar aanleiding van de 

terroristische dreiging, blijven de meeste ontwikkelingsorganisaties weg. Dit verklaart waarom toen 

ik er was met Yvonne Zomerdijk, de voorzitter van Stichting WOL, wij samen met onze partners de 

enige vier blanken waren in Ouahigouya. Ik vond dit best wel een angstige gedachte. Yvonne lijkt 

aanslagen en/of ontvoeringen niet te vrezen!  

 

In november 2018 was er een gewapende roofoverval op ons scholencomplex Zoodo, gelukkig 

zonder dodelijke slachtoffers. De bewaker is gekneveld en met gereedschap van de 

beroepsopleidingen is de schoolkluis open gebroken. Veel schade aangericht en geld gestolen. De 

dag ervoor was er schoolgeld geïnd. Waarschijnlijk waren de overvallers hiervan op de hoogte. De 

leraren moesten door deze strop gekort worden op hun toch al karige salaris.  

 

Gelukkig is er ook veel goed nieuws in 2018: 

• Dankzij de gulle giften van MRC Holland zijn er in de omliggende dorpen veel nieuwe 

klaslokalen en andere onderwijsvoorzieningen gerealiseerd. 

• De samenwerking met Wilde Ganzen is extra bekrachtigd door deelname van medewerkers van 

DSF aan de training Change the Game. Het doel van deze training is om de lokale partners 

bewust te maken van hun rechten en mogelijkheden om zelfstandig (lokale) fondsen te 

werven. Bijkomende ontwikkeling is dat de lokale partners, die met Nederlandse stichtingen 

samenwerken, elkaar leren kennen en op nationaal niveau met elkaar kunnen samenwerken. 

• In het najaar kreeg ons onderwijscomplex Zoodo eindelijk de overheidserkenning voor haar 

diverse beroepsopleidingen. Zoodo komt hierdoor in aanmerking voor programma’s van de 

overheid. We zijn blij dat dit nu een feit is. Dank zij de promotiecampagne, die we met steun 

van Muttathara hebben kunnen uitvoeren, zit het beroepsonderwijs nu eindelijk in de lift. 

 

De rest van het goede nieuws leest u in ons jaarverslag! 

 

Gerrel Wissink 

Secretaris Stichting WOL 

Mei 2019 
  



JAARVERSLAG 2018 STICHTING WOL 

 

 

Stichting WOL  Pagina 4 van 28 

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 

Blog https://yvonneinburkina.wordpress.com 

Jaar van oprichting 1986 

Stichtingsdatum 06-03-1991 

Rechtsvorm Stichting 

Registratie KvK Noordwest Holland 41240665 

ANBI RSIN-nr. 8167 88 637 

CBF categorie B 

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 

• Uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het reguliere onderwijs. 

• Bestrijden van schoolverzuim, met name van meisjes 

• Bevorderen van beroepsonderwijs en werkgelegenheid onder 

jongeren 

• Scholieren en studentenfonds 

• Voorlichting, educatie en fondsenwerving in Nederland 

Partners • MRC Holland Foundation 

• Wilde Ganzen 

• Stichting Castricum helpt Muttathara 

• Partin 

• Burkina Faso Platform 

Fondsenwerving 2018 € 148.260 
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3 Projecten in Burkina Faso 

In 2018 stonden vijf projecten centraal: ondersteuning van onderwijscomplex Zoodo, bevordering 

van werkgelegenheid door beroepsonderwijs, uitbreiding en kwaliteitsverbetering van voortgezet 

onderwijs op het platteland, ondersteuning van scholieren en studenten en ondersteuning van onze 

partner DSF. In december is ook een aanvang gemaakt met het project om wasbaar maandverband 

beschikbaar te stellen aan meisjes in het voortgezet onderwijs. 

 

3.1 Onderwijscomplex Zoodo 

Onderwijscomplex Zoodo is een uniek scholencomplex in Ouahigouya. In 2006 zijn WOL en DSF 

hiermee begonnen. Het bestaat uit een basisschool, een lyceum en vier beroepsopleidingen. 

Daarnaast beschikt het complex over een gebouw voor de schooladministratie, een bibliotheek, een 

computerlokaal, een sportveld, latrines, een verpleegpost, een schoolkantine, een schooltuin en 

een eigen watervoorziening met kranen over het hele complex. Dit alles is vanaf 2006 door WOL en 

partners gefinancierd. 

In 2018 hebben we het complex ondersteund door: 

• de salarissen van de financieel directeur en de directeur van het beroepsonderwijs te betalen; 

• voor de directeur van het beroepsonderwijs een dienstmotor aan te schaffen; 

• vervanging van de oude verlichting door energiezuinige verlichting; 

• een bijdrage voor de aankoop van verbruiksmaterialen voor de beroepsopleidingen; 

• een bijdrage voor de diplomaceremonie van de leerlingen van de beroepsopleidingen. 

 

 
Een dienstmotor voor de directeur van de 

beroepsopleidingen. 

 
Voor de 7e keer een diplomaceremonie voor de 

afzwaaiers van de beroepsopleidingen. 

 

Schooljaar 2017-2018 telt het onderwijscomplex 724 leerlingen: 

• 268 op de basisschool, waarvan 140 meisjes 

• 333 op het lyceum, waarvan 157 meisjes 

• 123 op de beroepsopleidingen, waarvan 62 meisjes 

Schooljaar 2018-2019 telt het onderwijscomplex 859 leerlingen: 

• 285 op de basisschool, waarvan 128 meisjes 

• 382 op het lyceum, waarvan 167 meisjes 

• 197 op de beroepsopleiding, waarvan 114 meisjes. 

 

De stijging van het leerlingaantal is vooral te danken aan de toename van het aantal leerlingen op 

het beroepsonderwijs: van 123 vorig schooljaar naar 197 dit schooljaar. De toename van het aantal 

leerlingen op de basisschool en het lyceum heeft een minder leuke kant. Verschillende leerlingen 

zaten eerst op scholen in de Sahel regio. Deze scholen zijn gesloten vanwege de aanvallen door 

terroristen. Veel overheidsfunctionarissen zijn gevlucht. Ouders hebben hun kinderen naar familie 

in Ouahigouya gestuurd of zijn zelf in Ouahigouya komen wonen. 
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De basisschool van Zoodo behoort tot de beste scholen van de stad met een slagingspercentage 

voor het CEP, het diploma van de basisschool, van ruim 80%. 

De resultaten op het lyceum worden sterk beïnvloed door de chaotische onderwijspolitiek in 

Burkina. Er zit geen continuïteit in het schoolleven. Leerlingen moeten zich ieder jaar opnieuw 

inschrijven voor een leerjaar en hoppen van school naar school. Het effectieve schooljaar is maar 

kort, van eind oktober tot eind mei en wordt vaak onderbroken door stakingen van zowel leraren 

als leerlingen, christelijke en islamitische feestdagen en nationale herdenkingsdagen.  

Voor het BEPC, het diploma na vier jaar voortgezet onderwijs, hadden we een slagingspercentage 

van 41,9%. Hiermee zaten we net onder het landelijke gemiddelde van 42,91%. Het 

slagingspercentage voor het BAC (diploma na zeven jaar voortgezet onderwijs), bedroeg 38,33% 

tegen een landelijk slagingspercentage van 40,93%. 

Van de reguliere leerlingen bij het beroepsonderwijs hebben 32 leerlingen deelgenomen aan het 

CQP, het vakdiploma op het eerste niveau. 25 hebben dit behaald. Acht leerlingen hebben 

deelgenomen aan het BQP, het vakdiploma op het tweede niveau. Vijf leerlingen hebben dit 

behaald. 

Er is verder nog een korte intensieve lastraining geweest voor jongeren die reeds bij een baas 

werkzaam waren, maar nog geen diploma hadden. Van deze 16 jongeren zijn er 14 opgegaan voor 

het CQP en 10 hebben dit gehaald. 

 

Het personeel van het onderwijscomplex is zeer betrokken bij het leerproces van de leerlingen. Het 

formele programma motiveert de leerlingen weinig. Het personeel stimuleert de jongeren daarom 

om deel te nemen aan allerlei buitenschoolse activiteiten om verantwoord burgerschap bij de 

leerlingen te bevorderen. In hun vrije tijd participeert het personeel in allerlei regionale 

werkgroepen om dit te kunnen organiseren. Een greep uit de activiteiten van 2018: 

• Op het complex zelf wordt ieder trimester afgesloten met een groot sport- en cultuur 

evenement waarin leerlingen kunnen laten zien waar zij goed in zijn: sport, dans, muziek, 

acrobatiek, etc. 

• De uitreiking van de diploma’s van het beroepsonderwijs is een belangrijk evenement met 

optredens van zowel leerlingen van het beroepsonderwijs als het lyceum. De leerlingen van het 

beroepsonderwijs laten zien wat zij allemaal kunnen en de leerlingen van het lyceum voeren 

toneelstukjes op over zaken die voor veel volwassenen taboe zijn: gedwongen (kind)- 

huwelijken, ongelijkheid tussen meisjes en jongens, tienerzwangerschappen, etc. 

• Deelname van teams van Zoodo aan interscolaire sportwedstrijden en poëzie- en literatuur 

wedstrijden in het Frans, Engels en Duits. 

• Deelname van leerlingen aan het kinderparlement van de provincie Yatenga om politiek 

bewustzijn te creëren. 

• In samenwerking met de regionale gezondheidsdienst: voorlichting over HIV/AIDS preventie en 

seksuele en reproductieve gezondheidsrechten van jongeren, vooral van meisjes. 

• Training van een afvaardiging van de leerlingenraad in goed burgerschap en het bevorderen 

van vrede. De getrainde jongeren brengen dit over op hun schoolgenoten. 

• Deelname aan interscolaire discussiegroepen over mensenrechten. 

• Redactie en uitgave van de schoolkrant “Zoodo News”. 

• Bezoek van de brandweer een eerstehulpdiensten met uitleg over het belang van hun werk. 

Door bewustwording hiervan gaan leerlingen ook het belang inzien van het betalen van 

belasting. 

 

De financiële situatie van het onderwijscomplex blijft een zorg. WOL kan slechts beperkt bijdragen. 

De exploitatie van het complex (salarissen, onderhoud, restauratie, vervanging, 

schoolbenodigdheden) moet komen uit het schoolgeld van de leerlingen. Sommige leerlingen zijn 

niet in staat om het volledige schoolgeld te betalen. De begroting is niet sluitend te krijgen. 

Schooljaar 2017-2018 is het begrotingsgat gedicht met geld dat WOL vorig jaar oorspronkelijk 

beschikbaar had gesteld voor de fabricage van nieuwe schooluniformen. Aan het begin van 

schooljaar 2018-2019 zag de situatie er iets rooskleuriger uit door het toename van het aantal 

leerlingen. Helaas werd de hoop al snel de kop in gedrukt door een roofoverval op het 
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onderwijscomplex begin november. De kluis is opengebroken en net geïnd schoolgeld, contributie 

voor de oudervereniging en nog niet uitbetaalde salarissen is meegenomen. Ook de laptop met de 

schooladministratie en de externe harde schijf met de back-up is meegenomen. Ook was er veel 

schade en is de bewaker getraumatiseerd. Het zal moeilijk worden om tot het einde van schooljaar 

2018-2019 alle salarissen uit te betalen. 

 

3.2 Bevordering werkgelegenheid door beroepsonderwijs 

Dankzij een grote donatie van kringloopwinkel Muttathara, eind 2017, hebben we in de eerste helft 

van 2018 een grote voorlichtingscampagne gehouden om de bevolking bewust te maken van het 

belang van beroepsonderwijs voor de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio en het 

bestrijden van de jeugdwerkeloosheid. Beroepsonderwijs heeft een laag aanzien en veel jongeren 

gaan na de basisschool naar het algemeen voortgezet onderwijs in de hoop voor een 

overheidsbaan in aanmerking te komen. De kans hierop is zeer klein. 68% van de jongeren tussen 

de 15 en 35 jaar is werkeloos. 

Activiteiten tijdens deze campagne in 2018: 

• Radio-uitzendingen op vier lokale radiostations over de problematiek van de 

jeugdwerkeloosheid en het belang van beroepsonderwijs. 

• Een theatergroep is langs de dorpen gegaan om op satirische wijze de problematiek van de 

jeugdwerkeloosheid bij de bevolking aan te kaarten. In totaal zijn er 10 voorstellingen geweest 

waarbij 3.450 personen aanwezig waren. 

• Reclamespots voor de werving van leerlingen voor de beroepsopleidingen op onderwijscomplex 

Zoodo. 

• Lobbywerk door DSF om voor de beroepsopleidingen op onderwijscomplex Zoodo een officiële 

erkenning te krijgen als opleidingsinstituut. 

• Aansturen van het “Cadre de Concetation”, het regionaal advies- en overlegorgaan ten behoeve 

van beroepsonderwijs en jongerenzaken. Dit orgaan is verantwoordelijk voor het ontwikkelen 

van beleid met betrekking tot jongerenzaken, zowel wat betreft de bestrijding van de 

werkeloosheid onder jongeren en de beroepsvorming van jongeren als activiteiten op het 

gebied van preventie om te vorkomen dat jongeren vervallen tot criminaliteit, terrorisme en 

migratie. Het orgaan staat onder leiding van mevrouw de hoge commissaris van Yatenga, de 

directeur van het kabinet van de gemeente Ouahigouya en de directeur van economie en 

planning van de regio Noord. De bijeenkomsten werden gehouden in de vergaderzaal van de 

Regionale directie voor economie en planning. Tot de deelnemers aan dit advies- en 

overlegorgaan behoren de burgemeesters en ambtelijke secretatissen van gemeenten in de 

regio Noord, directeuren van verschillende provinciale overheidsdiensten, directeuren van 

ontwikkelingsprogramma’s, directeuren van veiligheidsdiensten, verantwoordelijken van 

verenigingen met ontwikkelingsprojecten, traditionele en religieuze gezagsdragers, voorzitters 

van ouderraden van scholen, vertegenwoordigers van vakbonden, verantwoordelijken van 

formele en informele beroepsopleidingen.  

• Participatie in verschillende landelijke belangenorganisaties voor de bevordering van 

beroepsonderwijs. Deze organisaties vormen een gesprekspartner met de regering bij advies 

en onderhandelingen over beroepsonderwijs. DSF was een van de medeoprichters van de 

belangenorganisatie ROA-EFTP, een organisatie die er o.a. voor gezorgd heeft dat de examens 

van beroepsonderwijs een landelijke erkenning hebben.  

• Organisatie van de regionale examens voor het CQP (Certificat de Qualification Profesionnelle), 

het vakdiploma op het eerste niveau. 

• Ceremonie op onderwijscomplex Zoodo bij de uitreiking van diploma’s en prijzen voor de beste 

leerlingen van de beroepsopleidingen. 

 

Door deze campagne staat beroepsonderwijs nu prominent op de agenda van de provincies en de 

gemeenten. Op onderwijscomplex Zoodo is het aantal leerlingen voor de beroepsopleidingen 

gegroeid van 123 in 2017 naar 197 in 2018. Ook andere beroepsopleidingen in de regio Noord 

hebben een flinke toename van het aantal leerlingen. 
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In 2019 en 2020 wordt de campagne voortgezet met steun van Muttathara (2019) en Wilde 

Ganzen. 

 

 
FAFPA: Expertise delen met andere 

beroepsopleidingen. De dame is onze instructrice 
fiets- en bromfietstechniek en in het midden onze 

directeur van de beroepsopleidingen. 
 

 
Presentatie van Salif Sodré van DSF voor 

burgemeesters en andere autoriteiten van de regio 
Noord op het kantoor van de Regionale Directie voor 
economische ontwikkeling. Na deze presentatie kreeg 
DSF verschillende uitnodigingen om de presentatie te 

houden voor raadsleden in de verschillende 
gemeenten. 

 

 
Radio uitzending van de provinciale radio omroep 

met medewerking van de directie van 
Onderwijscomplex Zoodo 

 

 
Theater en discussie in de dorpen. 

   
Onderwijscomplex Zoodo was regionaal examencentrum CQP voor de kandidaten van de naaiopleidingen uit 
de regio. Onze instructrice fiets- en bromfietsstechniek behoorde tot de jury van de CQP examens voor die 

opleidingen. OP de foto staat zij o.a. samen met de gouverneur (links) met de envelop met de 
examenopdracht. 
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3.3 Uitbreiding en kwaliteitsverbetering van voortgezet 

onderwijs op het platteland 

Dankzij een grote donatie van de MRC Holland Foundation werken we tussen 2017 en 2019 aan 

betere faciliteiten voor het (voortgezet) onderwijs in verschillende dorpen. We geven daarmee een 

belangrijke impuls aan de kwaliteitsverbetering van het voortgezet onderwijs op het platteland van 

Yatenga. In 2018 is uitgevoerd: 

• Bij het college van Nongfaïré (gemeente Oula): 

• Bouw van twee personeelswoningen voor leraren. 

• Restauratie van de basisschool. 

• Inrichting van de schoolbibliotheek met meubilair, schoolboeken en romans. 

• Kookgerei voor de schoolkeuken. 

• Start van de bouw van een schooladministratie. 

• Bij het college van Tougué Mossi (gemeente Tangaye) 

• Bouw en inrichting van twee klaslokalen. 

• Inrichting van de schoolbibliotheek met meubilair, schoolboeken en romans. 

• Bouw van en kookgerei voor de schoolkeuken. 

• Bij het college van Namssiguia (gemeente Tangaye) 

• Inrichting van de schooladministratie. 

• Bouw van een latrineblok met vier latrines. 

• Bouw van en kookgerei voor de schoolkeuken. 

• Inrichting van de schoolbibliotheek met meubilair, schoolboeken en romans. 

• Start van de boring van een bron voor een waterpomp. 

 

 
Latrines in Namssiguia. 

 

 
De schoolkeuken in Tougué Mossi. Eenzelfde keuken is 

gebouwd in Namssiguia. 

 
Drie schoolbibliotheken ingericht in Namssiguia, 

Nongfaïré en Tougué Mossi. 

 
De literatuur voor de examenlijst wordt bewaard in 
boekenkisten. Hier gaan de boeken ook tijdens de 

vakantie in om te voorkomen dat ze door de 
termieten worden aangevreten. 



JAARVERSLAG 2018 STICHTING WOL 

 

 

Stichting WOL  Pagina 10 van 28 

 

 

 
Een deel van het meubilair en de boeken voor de bibliotheken op de 3 dorpsscholen. 

 

3.4 Scholieren en studentenfonds 

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

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

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

meer jongeren. 

Schooljaar 2017-2018 maakten 38 jongeren deel uit van het programma en in schooljaar 2018-

2019 zijn dit er 42: 

• 7 leerlingen op het lyceum, waarvan 3 meisjes, 

• 17 leerlingen op de beroepsopleiding waarvan 9 meisjes op de naaiopleiding, 6 jongens op de 

opleiding autotechniek en 2 jongens op de lasopleiding, 

• 1 meisje studeert voor onderwijzeres en 1 voor vroedvrouw. 

• 9 studenten op de universiteit, waarvan 2 meisjes en 2 masterstudenten 

• 7 jongeren hebben een startset ontvangen na het voltooien van hun beroepsopleiding, waarvan 

5 meisjes. 

 

 
Startsets en schoolmateriaal voor het nieuwe 

schooljaar. 

 
De leerlingen van het lyceum en de 
beroepsopleidingen met hun tas met 

schoolmateriaal. 



JAARVERSLAG 2018 STICHTING WOL 

 

 

Stichting WOL  Pagina 11 van 28 

3.5 Project wasbaar maandverband 

In december kregen we het bericht dat het project voor wasbaar maandverband geaccepteerd was 

als “Eigen doel” tijdens de Vastenactie. Ik verbleef toen zelf in Burkina Faso en ben begonnen om 

de instructrices van de naaiopleiding en een groep leerlingen te trainen in het vervaardigen van 

wasbaar maandverband. In 2019 zullen leerlingen van de naaiopleiding van onderwijscomplex 

Zoodo zeshonderd pakketjes met vier wasbare maandverbanden maken. Dit zal uitgedeeld worden 

aan meisjes op de colleges die we ondersteunen. Doel is om het schoolverzuim tijdens de 

menstruatieperiode tegen te gaan en de kansen op een succesvolle schoolcarrière te vergroten 

door het beschikbaar stellen van het wasbare maandverband.  

De Corneliusparochie in Limmen is eindverantwoordelijke voor de fondsenwerving voor dit project. 

Vastenactie zal de binnengekomen donaties met 50% verhogen. 

 

 
Uitleg van het project aan de tweedejaar leerlingen 

van de naaiopleiding. 

 
Voor de acceptatie van het project hadden we de 

goedkeuring nodig van de bisschop van Ouahigouya. 
 

 

4 DSF en ONG WOL Burkina 

Ontwikkelingsprojecten zijn niet goed uit te voeren als er geen betrouwbare organisatie is die de 

projecten kan begeleiden en controleren. Voor ons vervult DSF deze rol. Voorheen werden de 

exploitatiekosten van het kantoor en de salarissen van medewerkers betaald door de professionele 

partners van DSF. Nu deze zijn weggevallen, nemen we 5 à 10% in de begroting van een project op 

om DSF te ondersteunen. Samen met enkele andere kleine projecten die DSF met andere partners 

uitvoert, kunnen we zo het kantoor open houden en met een minimale personeelsbezetting laten 

draaien.  

 
Leden van DSF na de algemene ledenvergadering in mei 2018. 
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DSF is een vereniging. De algemene vergadering voor de leden wordt jaarlijks gehouden. Ter 

voorbereiding krijgen de leden het jaarverslag toegestuurd. De leden zijn vertegenwoordigers van 

ontwikkelingsgroepen in de dorpen uit het werkgebied van DSF. WOL stelt een tegemoetkoming in 

de kosten voor het organiseren en bijwonen van de algemene vergadering beschikbaar. Indien 

mogelijk probeer ik deze vergadering ook bij te wonen. 

WOL is in Burkina Faso geregistreerd als NGO (= ONG: Organisation Non Gouvernementalle) en de 

heer Sodré, coördinator van DSF, is onze vertegenwoordiger. 

 

4.1 Gegevens DSF 

Naam Développement Sans Frontière 

Rechtsvorm Vereniging 

Registratienummer N00000254901 

Adres Secteur 13 / BP 152 Ouahigouya 

Contactpersoon Salifou Sodré, tel. 0226 70255184 

E-mail: sodresalify@yahoo.fr 

Interventiegebied Onderwijs 

Algemene doelstelling Bijdragen aan de ontwikkeling van onderwijs, beroepsvorming en 

mensenrechten. 

Aantal bestuursleden 11 

Voorzitter Salifou Sodré 

Secretaris Pascal Nakoulma 

Penningmeester Assane Sana 

Website http://www.dsfburkina.org  

Facebook https://www.facebook.com/Developpement-sans-frontiere-

1660942900810813/  

 

4.2 Gegevens ONG WOL Burkina 

Naam ONG WOL Burkina 

Rechtsvorm Non Gouvernementele Organisatie (NGO) 

Registratienummer 2011-051/MATDS/SG/DGLPAP/DOASOC 

IFU 00085999H 

Adres Secteur 13 / BP 152 Ouahigouya 

Contactpersoon Salifou Sodré, tel. 0226 70255184 

E-mail: sodresalify@yahoo.fr 

Hoofdactiviteit (NAEMA n. 8530) Action Sociale 

 

4.3 Change the Game Academy 

Om lokale ontwikkelingsorganisaties minder afhankelijk te maken heeft Wilde Ganzen de Change 

the Game Academy ontwikkeld. In Burkina Faso is het een gecombineerde training van klassikale 

cursusdagen en een online cursus. De deelnemers worden getraind in mondelinge en schriftelijke 

communicatieve vaardigheden om op te komen voor hun rechten en die van hun doelgroep, zoals 

die zijn vastgelegd in documenten van de Verenigden Naties als het mensenrechten verdrag en de 

nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsdoelen. Met de nieuwe kennis en vaardigheden zijn zij 

beter in staat om te lobbyen bij hun eigen overheid om hun activiteiten op te nemen in de 

gemeentelijke en regionale ontwikkelingplannen. Namens DSF doen Omar en Salif hier aan mee. 

Tijdens mijn verblijf in Burkina heb ik ook een training bijgewoond. De training wordt grotendeels 

door Wilde Ganzen bekostigd. WOL heeft de bijdrage van DSF gefinancierd. 

 

https://www.facebook.com/Developpement-sans-frontiere-1660942900810813/
https://www.facebook.com/Developpement-sans-frontiere-1660942900810813/


JAARVERSLAG 2018 STICHTING WOL 

 

 

Stichting WOL  Pagina 13 van 28 

 
Change the Game Academy in Ouagadougou. 

 

4.4 De overige projecten van DSF 

Doordat wij het kantoor van DSF open kunnen houden, bestaat DSF nog steeds en zijn zij in staat 

geweest ook projecten met andere partners binnen te halen. De expertise van DSF gaat daardoor 

niet verloren en kunnen zij hun werk als lokale ontwikkelingsorganisatie voortzetten. 

4.4.1 Jonge ondernemers in de agrarische sector (PMA) 

Onder supervisie van CCEB-BF en met financiering door een Oostenrijkse ontwikkelingsorganisatie 

begeleidt DSF in de provincie Yatenga 135 jongeren, waaronder 53 jonge vrouwen, in het 

ontwikkelen van betere landbouw- en veeteeltmethoden en transport, conservering en verkoop van 

de producten. Doel van het project is de bestrijding van de werkeloosheid onder jongeren en 

mentaliteitsverandering t.a.v. agrarische beroepen. Door dit project ervaren de jongeren dat er in 

de agrarische sector geld te verdienen valt als je het goed organiseert. De jongeren worden 

getraind tot agrarische ondernemers in een coöperatie. De jongeren worden geholpen om hun 

bedrijf te starten door het beschikbaar stellen van dieren, krachtvoer, zaaigoed, mest, gaas voor 

afrastering, waterpomp, etc. 

 

 
Trots op de eerste oogst! 

 
Materiaal om als agrarisch ondernemer aan de slag 

te gaan. 

 

4.4.2 Bijdrage aan het proces van decentralisatie 

Het “Laboratoire Citoyennetés” is een Burkinese organisatie die met medefinanciering van een 

Zwitserse ontwikkelingsorganisatie werkt aan goed beheer van publieke middelen en 

competentieversterking van de verantwoordelijken bij lagere overheden en schoolbesturen. DSF is 
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in Ouahigouya verantwoordelijk om controle te houden op de gemeente uitgaven op het gebied van 

basisonderwijs. 

Op initiatief van “Laboratoire Citoyennetés” is een platform opgericht van lagere overheden en 

lokale organisaties actief in de civiel society: CIVITAC. In het kader van goed bestuur, zijn hier 

openbare documenten van lagere overheden en lokale organisatie actief in de civiel society te 

vinden. Ook DSF is lid van dit platform. 

 

4.4.3 Alfabetisering en training van volwassenen 

Het project “Neer Tamba” wordt gefinancierd uit het landbouwfonds van de Verenigde Naties: 

Fonds international de développement agricole (FIDA). Het doel van het programma is om 

kwetsbare families op het platteland middelen te verschaffen om hun levensomstandigheden te 

verbeteren. Door middel van alfabetisering, training in betere landbouwmethoden en het opzetten 

van micro-ondernemingen wil men dit bereiken.  

DSF is de uitvoerder van dit project in de provincies Yatenga en Loroum in het noorden van Burkina 

Faso. In 2018 hebben 1076 personen in 36 dorpen zich ingeschreven voor de cursus, waarvan 931 

vrouwen. 1073 personen hebben de cursus afgemaakt en 1020 personen, waarvan 883 vrouwen, 

hebben hun alfabetiseringsverklaring ontvangen. 

Onderdeel van het project is ook het opzetten van ambulante bibliotheken om te voorkomen dat de 

gealfabetiseerde volwassen hun aangeleerde vaardigheden kwijt raken. Een ambulante bibliotheek 

bestaat uit eenvoudige boekjes over onderwerpen die bij de ontwikkeling van de bevolking passen. 

 

 
Alfabetisering van volwassenen. 

 
Sorteren van boekjes voor de ambulante bibliotheek. 

 

4.4.4 Competentieversterking voor werkende jongeren. 

Vanuit een scholingsprogramma 

van het ministerie van 

jongerenzaken heeft DSF 16 

jongeren twee maanden getraind 

ter voorbereiding op het 

beroepsgerichte examen CQP. De 

jongeren zijn al werkzaam bij een 

baas, maar hadden geen 

beroepsopleiding gevolgd. Op 

Zoodo hebben de jongeren nieuwe 

lastechnieken geleerd en 

theoretische onderbouwing van 

lastechnieken en veiligheid. Een 

jongere is voortijdig afgehaakt, 15 

zijn opgegaan voor het CQP en 11 

hebben hun diploma gehaald. 
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4.4.5 Sociale inclusie en onderwijs voor leerlingen van de Koranscholen. 

Dit is een programma voor drie jaar in risicogebieden voor opkomend terrorisme in Burkina Faso. 

Het wordt gecoördineerd door de CCEB-BF en gefinancierd door de Europese Unie. Als lid van de 

CCEB-BF is DSF de uitvoerende organisatie in de regio Noord. Doel is om gewelddadige 

radicalisering tegen te gaan onder jongeren van Koranscholen en kwetsbare families. Door middel 

van dialoog organiseert DSF discussie bijeenkomsten en trainingen voor Imams en leraren van de 

Koranscholen. De religieuze leiders worden bewustgemaakt van hun verantwoordelijkheden voor 

hun leerlingen t.a.v. het risico op radicalisering. DSF pleit ervoor bij de religieuze leiders om ook 

leerlingen van de Koranscholen op te nemen in het algemene basisonderwijs en de beroepsvorming 

om zo de werkeloosheid, met als gevolg vatbaarheid voor radicalisering, te bestrijden en de 

levensomstandigheden van de jongeren en hun families te verbeteren. 

 

 
Leraren en leraressen van Koranscholen in training voor sociale inclusie van hun leerlingen. 

4.4.6 Lobby en netwerken 

Mede door onze steun is DSF in staat geweest om: 

• Lobby en netwerk activiteiten van het landelijke orgaan CCEB/BF met het ministerie van 

basisonderwijs en alfabetisering, het ministerie van voortgezet onderwijs, het ministerie van 

beroepsonderwijs en jongerenzaken, alle ter verbetering van het onderwijs in Burkina Faso. 

• Organiseren van regionale bijeenkomsten van de CCEB in de regio Noord voor 

zusterorganisaties. 

• Participatie en onderhandelingen in samenwerking met de brancheorganisatie voor 

beroepsonderwijs (ROA-EFTP) met verschillende gemeenten in de regio Noord om 

beroepsonderwijs op te nemen in de lokale ontwikkelingsplannen. 

• Als vertegenwoordiger van ONG WOL Burkina participeren in de activiteiten van de 

brancheorganisatie voor NGO’s in Ouagadougou.  

• Afstemmen van alle ontwikkelingsactiviteiten van verenigingen en NGO’s in de regio Noord in 

het kader van het nationale 

ontwikkelingsplan PNDES. Deze 

bijeenkomsten vinden plaats onder 

leiding van de gouverneur van de 

regio Noord. 

• Participatie in UNEEPL, de 

belangenorganisatie voor niet-

confessionele particuliere scholen. 

 

Deze activiteiten spelen een belangrijke 

rol in het opzetten van duurzame 

structuren die het ontwikkelingsproces 

kunnen dragen. 
 

Deelnemers ledenvergadering ROA-EFTP bijeen in Kombissiri. 
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4.5 Programme intégré 

Het “programme intégré” is het tweejarige beleidsplan 2017-2019 dat WOL en DSF hebben opgezet 

om DSF en onderwijscomplex Zoodo zo goed mogelijk hun rol te laten spelen in het 

ontwikkelingsproces van Burkina Faso. Hierbij hebben we de focus gelegd op twee duurzame 

ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals / SDG) van de Verenigde Naties: SDG 4 

“Kwaliteitsonderwijs” en SDG 8 “Economische groei”. We sluiten aan bij het nationale 

ontwikkelingsplan van de overheid van Burkina 2016-2020 (PNDES / Plan National de 

Développement Economique et Social) en de daarvan afgeleide regionale en lokale 

ontwikkelingsplannen van de regio Noord en de gemeenten uit ons interventiegebied. 

Bovenstaande projecten en activiteiten zijn daar onderdeel van. 

 

De tien werkdoelen en resultaten 2018 uit het programme intégré 2017-2019: 

 

Werkdoelen Voortgang 2018 

1. Alle afdelingen binnen 

onderwijscomplex Zoodo zijn 

operationeel en functioneel.  

Alle afdelingen binnen onderwijscomplex Zoodo zijn 

operationeel en functioneel. De kwaliteit van het 

basisonderwijs en de beroepsopleidingen is voor 

Burkinese begrippen goed. In het algemeen voortgezet 

onderwijs zijn in Burkina veel stakingen om de overheid 

aan te sporen beter te investeren in onderwijs. Er is veel 

lesuitval.  

2. Het beheer van het 

onderwijscomplex is 

financieel en administratief 

efficiënt.  

Er is veel geïnvesteerd in goed beheer van het 

onderwijscomplex, o.a. door de aanstelling van een 

financieel directeur. Alle gegevens werden goed 

bijgehouden. Helaas is alles verloren gegaan met de 

roofoverval in november waarbij niet alleen veel geld is 

buitgemaakt, maar ook de laptop en externe harde 

schijf met de back-up van de financieel directeur. 

3. Het management van het 

onderwijscomplex is 

verantwoordelijk voor een 

goede organisatie.  

Het verloop van het personeel op de basisschool, de 

beroepsopleidingen en het ondersteunend personeel is 

acceptabel. Onder het personeel op het lyceum is een 

groot verloop. Dit zijn jonge leraren die na hun 

opgedane onderwijservaring op Zoodo in aanmerking 

proberen te komen voor een overheidsfunctie. Het 

verloop wordt mede veroorzaakt door de zwakke 

financiële positie van het onderwijscomplex, waardoor 

de salarissen minimaal zijn. Door de zwakke financiële 

positie is het ook moeilijk om onderhoud en reparaties 

bij te houden. 

4. De competenties van alle 

medewerkers van CEZ en DSF 

worden versterkt en 

gefaciliteerd zodat zij in staat 

zijn de beoogde doelen en 

resultaten te behalen.  

Alle leraren van de basisschool hebben “on the job” hun 

onderwijzersopleiding gedaan en met goed gevolg het 

nationale examen afgelegd. In samenwerking met de 

provinciale onderwijsdienst wordt jaarlijks bijscholing 

gegeven. Op het lyceum vinden lesobservaties plaats bij 

de jonge leraren. De directeur van het lyceum 

participeert in regionale werkgroepen die 

maatschappelijke vraagstukken bespreekbaar willen 

maken met de leerlingen. De opgedane kennis deelt hij 

met de overige collega’s. De directeur van het 

beroepsonderwijs traint de instructeurs in didactische 

vaardigheden en stimuleert hen om vakkennis bij te 

houden. 
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5. Er wordt een 

promotiecampagne opgezet 

om de zichtbaarheid van het 

complex te vergroten, meer 

leerlingen te werven en de 

bevolking van Yatenga bewust 

te maken van het belang van 

goed onderwijs en met name 

beroepsonderwijs.  

Dank zij de donatie van Muttathara konden we een 

promotiecampagne opzetten. De focus lag op 

beroepsonderwijs, maar onderwijscomplex Zoodo 

bestaat ook uit het lyceum en de basisschool. De 

campagne had als resultaat dat zich bij het begin van 

schooljaar 2018-2019 meer leerlingen hebben 

aangemeld dan het jaar daarvoor. 

6. DSF en/of CEZ spelen een 

leidende / initiatief nemende 

rol in lobby- en 

netwerkactiviteiten ter 

versterking van de belangen 

en kwaliteit van algemeen 

onderwijs en 

beroepsonderwijs en de 

ontwikkeling van de regio.  

DSF en CEZ zijn zeer actief in allerlei netwerken, 

overlegorganen en samenwerkingsverbanden, zowel 

voor basisonderwijs, algemeen voortgezet onderwijs  en 

beroepsonderwijs. De regionale en lokale overheden 

nemen steeds meer verantwoording in de 

operationalisering van het PNDES en de duurzame 

ontwikkelingsdoelen van de VN. DSF is de motor van de 

civil society in de regio Noord om de 

overheidsfunctionarissen aan te sporen hun 

verantwoordelijkheden te nemen. 

7. In vier dorpen in Yatenga 

worden tussen 2017 en 2019 

de infrastructuur van het 

algemeen voortgezet 

onderwijs verbeterd.  

De verbetering van het algemeen voortgezet onderwijs 

in de dorpen is in volle gang. Zie hiervoor het hoofdstuk 

Uitbreiding en kwaliteitsverbetering van voortgezet 

onderwijs op het platteland. 

8. Extra kwetsbare scholieren en 

studenten worden 

ondersteund vanuit het 

Scholieren- en 

studentenfonds.  

Zie hiervoor hoofdstuk Scholieren en studentenfonds. 

9. DSF en WOL spelen hun rol.  Zie hiervoor hoofdstuk DSF en ONG WOL Burkina. 

10. De resultaten, effecten en 

impact van het programma 

worden geïnventariseerd, 

geëvalueerd en er worden 

lessen uit getrokken.  

Per schooljaar is er een inhoudelijk en financieel 

jaarrapport van onderwijscomplex Zoodo waarin o.a. 

ook verantwoording afgelegd wordt aan de regionale 

onderwijsdienst. Alle schoolgegevens worden 

doorgegeven aan het bureau voor de statistiek. DSF 

maakt jaarlijks een jaarverslag met financiële 

verantwoording. Hierin staan de sterke en zwakke 

kanten beschreven. Het rapport wordt op de website 

geplaatst en verzonden naar alle leden en nationale en 

internationale samenwerkingspartners. Met 

financieringspartners worden periodieke evaluaties 

gehouden. Voor iedere financieringspartner wordt ook 

per project een rapport opgesteld. 

5 Activiteiten in Nederland 

5.1 Bestuur 

In 2018 hebben tien bestuursvergaderingen plaatsgevonden, waarvan de laatste in december 2018 

via WhatsApp in verband met het verblijf van de voorzitter voor drie maanden in Burkina. 

In 2018 heeft Dineke Vahl, na bijna 15 jaar bestuurslid te zijn geweest, afscheid genomen van de 

werkgroep. Na haar vertrek telt de werkgroep vijf bestuursleden en een vrijwilliger. Als afscheid 

van Dineke zijn we met elkaar uit eten geweest. 

Gerrel Wissink heeft de functie van secretaris overgenomen van Johanna Klein. Johanna blijft 

bestuurslid. 
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5.2 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 functie Aftredend / 
herbenoembaar 

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 Afgetreden  

01-02-2018 

Mevr. J.H. Klein 
(Johanna) 

03-09-2007 03-09-2016 Bestuurslid 03-09-2019 

Mevr. G.E.M. 

Meijer-Koot (Trudi) 

01-09-2008 01-09-2017 Penningmeester 01-09-2020 

Mevr. G.G. Wissink 

(Gerrel) 

01-02-2012 01-02-2018 Secretaris 01-02-2021 

Dhr. E. Ido (Eric) 01-05-2015 01-05-2018 Bestuurslid 01-05-2021 

Dhr. Juust Out neemt deel aan de bestuursvergaderingen als vrijwilliger. 

 

5.3 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. Voor gemaakte kosten kunnen  

bestuursleden een vergoeding krijgen, maar hier wordt lang niet altijd gebruik van gemaakt. De 

bestuursleden kiezen er meestal voor om (een groot deel van) de in Nederland gemaakte 

reiskosten, tijdinvestering en overige kosten als gift te schenken aan Stichting WOL. Ditzelfde geldt 

ook voor vliegtickets en visa, in het kader van een werkbezoek aan Burkina. 

Uit waardering voor alle inzet zijn we in februari 2018 naar een uitvoering van het Faso 

Danstheater in Scheveningen geweest. 

 

In 2018 bestonden de werkzaamheden van het bestuur uit: 

• Tien vergaderingen van 2 à 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, Messenger of WhatsApp. 

• Tweemaal een werkbezoek aan DSF in Burkina Faso door de voorzitter. 

• Monitoren en evalueren van de voortgang van de projecten uit het “Programme Intégré”. 

• 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. 

• Geven van voorlichting en presentaties aan (mogelijke) sponsors, donateurs en andere 

belangstellenden. 

• Deelnemen aan jaarmarkten, manifestaties en ander mogelijkheden om WOL en de projecten 

in Burkina te promoten. 

• Deelnemen aan trainingen en participatie in netwerken in het kader van 

ontwikkelingssamenwerking. 
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• Onderhouden van contacten met medefinancieringpartners. 

• Samenstellen van het inhoudelijke jaarverslag. 

• Opstellen van de jaarcijfers in overleg met de accountant. 

• En nog veel meer… 

 

5.4 CBF 

Vanaf oktober 2015 is WOL in het bezit van het CBF keurmerk. In 2018 is het CBF begonnen met 

de invoering van het erkenningspaspoort. WOL behoorde tot de eerste organisaties die de 

gegevens voor dit paspoort op orde hadden. Voor inzien van het volledige erkenningspaspoort, zie: 

https://www.cbf.nl/organisatie/stichting-wol  

 

5.5 Voorlichting, educatie en publiciteit 

 

 

Jaarlijks wordt er in de Corneliuskerk in Limmen aandacht besteed aan de band tussen Limmen en 

Burkina. In januari 2018 werd dit gevierd met een optreden van het Jambokoor uit West Friesland. 

Dit koor zingt vrolijke Afrikaanse liederen, begeleid op Afrikaanse muziekinstrumenten. Aansluitend 

was er een presentatie voor donateurs en belangstellenden over 30 jaar contacten in Burkina Faso. 

Op de jaarmarkt van Limmen is WOL altijd present met een kraam waar we o.a. informatie over de 

https://www.cbf.nl/organisatie/stichting-wol
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projecten in Burkina geven en fondsen worden werven door de verkoop van geschonken spullen. 

Donateurs houden wij op de hoogte door uitgifte van de Nieuwsbrief uit Yatenga. Deze is in 2018 

tweemaal uitgekomen en verstuurd naar 400 donateurs en belangstellenden. Meer informatie staat 

op de website van WOL. WOL heeft ook een Facebook pagina. Hier leest u actueel nieuws over het 

verloop van de projecten. Als ik, voorzitter van Stichting WOL, in Burkina ben, houd ik een blog bij. 

102 personen volgen dit blog: https://yvonneinburkina.wordpress.com. 

Donateurs van het Scholieren en studentenfonds worden twee keer per jaar op de hoogte 

gehouden van het programma en de vorderingen van de jongere die zij steunen. 

Donateurs en medefinancieringpartners van wie wij 1000 euro of meer ontvangen, sturen wij het 

jaarverslag toe. Dit wordt ook gepubliceerd op de website. 

In 2018 hebben we 2.500 flyers laten drukken ten behoeve van het project dat we met 

medefinanciering van Wilde Ganzen gaan uitvoeren. 

 

5.6 Partners in Nederland 

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

medefinancieringpartners. 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 2018 werkte WOL samen met de volgende partners: 

• MRC Holland Foundation: De MRC Holland Foundation is onze grootste financieringspartner. 

Tussen 2017 en 2019 financieren zij de ontwikkeling van voortgezet onderwijs in vier dorpen in 

de provincie Yatenga. 

• Stichting Castricum helpt Muttathara: Muttathara heeft WOL verschillende malen 

ondersteund bij de financiering van projecten. Voor 2018 was een bedrag toegekend voor de 

uitvoering van activiteiten rondom de promotie van het beroepsonderwijs. Dit bedrag hebben 

wij in 2019 ontvangen. 

• Kringloopwinkels: In 2018 heeft WOL twee kringloopwinkels aangeschreven voor 

medefinanciering van de nieuw op te zetten opleiding voor rurale mechanica op 

onderwijscomplex Zoodo, onderdeel van het programma ter promotie van het 

beroepsonderwijs. Zowel van Stichting KOOK uit Alkmaar als De Groen Ezel uit Heemskerk 

hebben we een donatie ontvangen. Van Keer op Keer uit Limmen kregen we een “Opkikker”. 

• Burkina Faso Platform: Het platform bestaat nog, maar was in 2018 weinig actief door 

tijdgebrek van de bestuursleden. 

• Wereldwinkels: Van de Wereldwinkel Castricum krijgen we jaarlijks een donatie. Ook van de 

wereldwinkel Heiloo is een donatie ontvangen. De Wereldwinkel Egmond is in 2018 opgeheven 

en WOL kreeg een deel van het resterende vermogen van de stichting. 

• Partin is de brancheorganisatie voor kleinschalige particuliere initiatieven, de zogenaamde 

PI’s. Als overkoepelende organisatie behartigt Partin de belangen van het particulier initiatief 

bij 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 ontwikkelingssamenwerking. De landelijke Partindag was dit jaar in september. Gerrel 

Wissink, Juust Out en Yvonne Zomerdijk waren namens WOL aanwezig. De dag werd gehouden 

in het Muziekcentrum in Hilversum in samenwerking met Wilde Ganzen. 

• Wilde Ganzen: In 2018 is WOL partner geworden van Wilde Ganzen in het programma ter 

promotie van het beroepsonderwijs. Dit programma wordt in twee jaar uitgevoerd en Wilde 

Ganzen financiert 33% van de uitvoeringskosten in Burkina Faso. In november 2018 

organiseerde Wilde Ganzen in samenwerking met Young Africa een webinair met als thema de 

vijf elementen van een duurzame organisatie. Namens WOL heeft Gerrel Wissink hier aan 

deelgenomen. 

• Stichting GeefGratis en Pifworld: Dit zijn online platformen om fondsen te werven. 

Actievoerders kunnen hun eigen actiepagina aanmaken. WOL heeft bij beide platforms een 
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account: https://www.geef.nl/nl/doel/wol-voor-onderwijs-in-burkina-faso-stichting/over-ons       en 

https://www.pifworld.com/nl/nonprofits/MZ7ktkW8kLI/stichting-wol  

• Kennisbank Filantropie / Geefwijzer: werkt aan een transparante en efficiënte 

filantropische 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. Zie: http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/werkgroep-

ontwikkelingssamenwerking-limmen  

 

6 Financiële verantwoording 

In 2018 was het inzamelingsresultaat 148.269 euro. Er is 228.369 euro uitgegeven waarvan 

223.234 euro besteed is aan projecten in Burkina Faso. Aan fondsenwerving, beheer en 

administratie in Nederland is 5.135 euro besteed. 

 
DSF/ONG WOL Burkina + promotie beroepsonderwijs 2018 28.743  

Ondersteuning Zoodo 6.363  

MRC CEG projecten in dorpen 143.637  

Scholieren en studentenfonds 14.659  

Project wasbaar maandverband 496  

Wilde Ganzen promotie beroepsonderwijs 2019-2020 29.336  

WOL organisatie Nederland 5.135  

Totaal bestedingen 2018 228.369. 

 

Toelichting: 

• DSF/ONG WOL Burkina + promotie beroepsonderwijs 2018: Eind 2017 hebben wij 15.000 euro 

ontvangen van Muttathara voor de promotie van beroepsonderwijs. Dit bedrag is overgemaakt 

naar DSF voor de uitvoering van de campagne, vermeerderd met de bijdrage WOL en MRC voor 

de organisatiekosten van DSF en ONG WOL Burkina. 

• Ondersteuning Zoodo: Dit betreft voornamelijk de salariskosten voor de financieel directeur en 

de directeur van de beroepsopleidingen. WOL heeft zich twee jaar garant gesteld voor hun 

salaris.  

• MRC CEG projecten in dorpen: Dit betreft de financiering van de uitbreiding en 

kwaliteitsverbetering van de drie dorpscolleges (CEG). Dit project wordt gefinancierd door MRC 

Holland Foundation tussen 2017 en 2019. 

• Scholieren en studentenfonds: De opleidingskosten van de jongeren die we in Burkina steunen 

met bijdragen van sponsorouders uit Nederland. 

13% 3%

63%

6%

0% 13%

2%

Bestedingen 2018

DSF/ONG WOL Burkina + promotie
beroepsonderwijs 2018

Ondersteuning Zoodo

MRC CEG projecten in dorpen

Scholieren en studentenfonds

Project wasbaar maandverband

Wilde Ganzen promotie beroepsonderwijs
2019-2020

WOL organisatie Nederland

https://www.geef.nl/nl/doel/wol-voor-onderwijs-in-burkina-faso-stichting/over-ons
https://www.pifworld.com/nl/nonprofits/MZ7ktkW8kLI/stichting-wol
http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/werkgroep-ontwikkelingssamenwerking-limmen
http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/werkgroep-ontwikkelingssamenwerking-limmen
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• Project wasbaar maandverband: Dit betreft kosten die gemaakt zijn in Nederland in 2018 voor 

de aankoop van materiaal om de training in Burkina Faso te kunnen beginnen tijdens mijn 

verblijf van november 2018 tot februari 2019. 

• Wilde Ganzen promotie beroepsonderwijs 2019-2020: Dit bedrag is eind 2018 overgemaakt 

naar Wilde Ganzen. Zij hebben het bedrag met 50% verhoogd en overgemaakt naar DSF. DSF 

heeft dit eind december 2018 ontvangen. Het programma is in januari 2019 gestart. 

• WOL organisatie Nederland: Dit zijn de kosten die WOL in Nederland maakt voor publiciteit, 

communicatie, fondsenwerving, deskundigheidsbevordering, bankkosten en algemene kosten. 

 

6.1 Financiering DSF 

In 2018 ontving DSF de meeste financiering van WOL. WOL heeft 210.781 euro overgemaakt naar 

de bankrekening voor het scholieren en studentenfonds, de projectrekening voor de projecten op 

Zoodo en de projecten in de dorpen, de rekening voor de ondersteuning van DSF en de 

exploitatierekening van Zoodo. DSF heeft hiervoor 138.263.005 Fr CFA ontvangen. 

De overige inkomsten voor DSF bestonden uit: 

• Inkomsten van onderwijscomplex Zoodo, bestaande uit: 

o het schoolgeld van de leerlingen 

o een kleine subsidie van de overheid en de belangenvereniging voor privéscholen. 

o verhuur lokalen en materiaal 

• Financiering uit het programma “Neer Tamba” voor alfabetisering van volwassenen in de 

provincies Loroum en Yatenga. 

• Financiering via het CCEB/BF van een Oostenrijkse ontwikkelingsorganisatie voor de uitvoering 

van het project Agro-sylvo-pastoral.  

 

Balans bankrekeningen DSF 
Saldo 31-12-

2017 
Inkomsten Uitgaven 

Saldo 31-12-
2018 

Decentralisatie / Alfabetisering  969.038 31.315.900 28.347.174 3.937.764 

DSF, rekening voor kleine projecten 933.108 3.653.400 2.179.100 2.407.408 

Scholieren en studentenfonds WOL 510.569 9.393.960 8.955.870 948.659 

Rekening projecten WOL 15.141.251 145.158.992 123.468.609 36.831.634 

Ondersteuning DSF / ONG WOL 3.543.090 10.468.745 13.895.556 116.279 

Exploitatierekening Complex Zoodo 14.561.296 36.019.202 44.594.751 5.985.747 

PMA project agro-sylvo-pastoral 1.444.087 48.106.681 25.244.845 24.305.923 

Totaal bankrekeningen DSF 37.102.439 284.116.880 246.685.905 74.533.414 

Overlopende uitbetalingen per cheques -6.032.071   4.980.494 69.552.920 

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

 

6.2 Jaarcijfers 2017 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 

Jaarverslaggeving. 

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 

bestemmingsfondsen zijn gevormd voor ontvangen gelden waaraan door derden een specifieke 

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

aangegeven doel. 
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6.2.1 Accountantsverklaring 

De jaarrekening is gecontroleerd door accountantsbureau Vanhier B.V. 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. 

6.2.2 Balans per 31 december 2018 

ACTIVA 
31-12-2018 

€ 
31-12-2017 

€ 

VLOTTENDE ACTIVA     

Liquide middelen  47.872  127.981 

  47.872  127.981 

     

PASSIVA     

Voorzieningenfondsen Burkina Faso     

Onderwijscomplex, DSF en overige fondsen 22.347  32.089  

Scholieren en studentenfonds 7.427  8.702  

Dorpscolleges 15.848  84.940  

   45.622  125.731 

Overige schulden en overlopende passiva  2.250  2.250 

   47.872  127.981 

6.2.3 Staat van baten en lasten over 2018 

  Werkelijk 2018  Begroot 2018  Werkelijk 2017 

Baten: €  €  €  

Baten uit eigen fondsenwerving              147.976               251.000  223.165 

Baten uit acties van derden                    153      

Subsidies van overheden       

Rentebaten                    131             565 

Som der baten             148.260              251.000  223.730 

        

Lasten:       

Besteed aan doelstellingen:       

Onderwijscomplex Zoodo, Vanaf 2018: CEZ / 
DSF / ONG WOL / overige projecten. 

               64.938               142.754  114.998 

Scholieren en studentenfonds                14.659                 16.000  12.538 

Dorpscolleges              143.637               153.246  67.306 

Ondersteuning DSF     18.179 

Voorlichting, educatie, bewustwording in NL                      -                       100  0 

              223.234              312.100  213.021 

Werving baten:       

Kosten eigen fondsenwerving                    635                   1.000  852 

Beheer en administratie:       

Kosten beheer en administratie                  4.094                   5.400  3.111 

Bankkosten 406  453 

Som der lasten             228.369              318.500  217.437 

        

Saldo van baten en lasten             -80.109              -67.500  6.294 

Bestemming saldo 2018       

Toevoeging/onttrekking aan:       

Voorzieningsfondsen Burkina Faso:       

Onderwijscomplex / DSF / ONG WOL / overig                -9.742     

Scholieren en studentenfonds                  1.275     

Dorpscolleges               -69.092     

Overige fondsen                      -       

              -80.109     

 

http://www.stichtingwol.com/informatie/jaarverslagen/
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6.2.4 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans en de staat van baten en 

lasten 

  31-12-2018 31-12-2017 

Liquide middelen € € 

Rabobank spaarrekening              5.599  65.010 

ASN Bank              5.281  4.919 

Rabobank            17.309  38.616 

Regiobank            19.653  19.423 

Contanten                  30  13 

            47.872  127.981 

Voorzieningenfondsen Burkina Faso 2.018  2017 

   €  € 

Onderwijscomplex Zoodo / DSF / ONG WOL Burkina     

Stand per 1 januari            32.089  38.718 

Overheveling van/naar Overige fondsen   71.840 

Overheveling van SSF naar organisatie 1.487  

Overheveling van dorpscolleges (correctie 2017) 1.578  

Ontvangsten            56.982  36.528 

Ontvangsten acties van derden 153  

Bestedingen aan projecten           -64.938  -114.998 

Besteding educatie Nederland                         -                            -    

Kosten eigen organisatie en het saldo van financiële baten en lasten                 --5.004   

Stand per 31 december           22.347  32.089 

Scholieren en studentenfonds     

Stand per 1 januari              8.702  4.815 

Ontvangsten            14.871  16.425 

Bestedingen           -14.659  -12.538 

Overheveling 10% ontvangsten naar organisatie -1.487  

Stand per 31 december             7.427  8.702 

Dorpscolleges     

Stand per 1 januari            84.940  - 

Ontvangsten            76.123  152.246 

Overheveling naar organisatie (correctie 2017) -1.578  

Bestedingen         -143.637  -67.306 

Stand per 31 december           15.848  84.940 

Overige fondsen     

Stand per 1 januari   75.904 

Overheveling van/naar Onderwijscomplex Zoodo   -71.840 

Ontvangsten   17.966 

Ondersteuning DSF   -18.179 

Kosten eigen organisatie en het saldo van financiële baten en lasten   -3.851 

Stand per 31 december   - 

Overige schulden en overlopende passiva     

Reservering accountantskosten              2.250  2.250 

              2.250  2.250 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen   - 

 

 

 

 

 

 

 

 
Personeel en oudervereniging 
voor de nieuwe klaslokalen in 
Tougué Mossi.  
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6.2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 

 

  

Werkelijk 2018 Begroot Werkelijk 2017 

€ 2018 € 

  €   
Fondsenwerving       

Donaties en Subsidie       

Medefinancieringsorganisaties -                25.000  - 

Particuliere fondsen                84.581               175.000  169.162 

Kringloopwinkels                10.250                 15.000  15.000 

Subsidie  -                       -    - 

Wereldwinkels                13.750                   1.000  3.000 

Kerken en scholen                  3.634                   1.000  1.299 

Donaties en overige acties                35.761                 34.000  34.704 

              147.976              251.000  223.165 

Deze inkomsten zijn als volgt over de 
fondsen verdeeld: 

      

Onderwijscomplex (2018: CEZ / DSF/ WOL / 
Overig) 

               56.982                 81.754  54.494 

Scholieren en studentenfonds                14.871                 16.000  16.425 

Dorpscolleges (Overige fondsen 2016)                76.123               153.246  152.246 

              147.976              251.000  223.165 

Besteed aan de doelstelling       

Overboeking naar DSF 192.021              300.000  210.781 

Overboeking via derden 29.336   
Uitgaven NL t.b.v. projecten Burkina Faso 1.877                12.000  2.240 

Educatie -                    100  - 

  223.234             312.100  213.021 

Deze bestedingen zijn als volgt over de 
fondsen verdeeld: 

      

Onderwijscomplex (2018: CEZ / DSF/ WOL / 
Overig) 

               64.938               142.854  133.177 

Scholieren en studentenfonds                14.659                 16.000  12.538 

Dorpscolleges              143.637               153.246  67.306 

              223.234              312.100  213.021 

Kosten eigen organisatie       

Kosten voorlichting en fondsenwerving                    635                   1.000  852 

Accountantskosten                  2.511                   2.400  2.481 

Werkbezoek Burkina Faso                      -                     2.000  0 

Overige algemene kosten                  1.583                   1.000  630 

                  4.729                  6.400  3.963 

Financiële baten (per saldo)       

Bankkosten                   -406   -453 

Rente                    131   565 

                   -275   112 
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6.2.6 Kostenverdeelstaat conform bijlage III Richtlijn 650 
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Subsidies en bijdragen 64.938  14.659  143.637    -        223.234  312.100  213.021  

Publiciteit en 
communicatie 

        635    635  1.000               852  

Kantoor- en algemene 
kosten 

          4.094  4.094   5.400            3.111  

Afschrijving en rente           406  406    453  

Totaal 64.938  14.659  143.637  -    635  4.500  228.369  318.500  217.437  

 

6.3 Meerjarenoverzicht financiën 

  2018 2017 2016 2015 2014 

Fondsenwerving en financiële baten 148.260  223.730 47.259 143.987 189.155 

Besteed aan de doelstelling 223.234  213.021 102.885 102.274 160.242 

Kosten fondswerving, eigen organisatie 

en financiële lasten 
5.135  4.416 6.142 7.699 5.224 

            

Liquide middelen per 31 december 47.872  127.981 121.687 193.455 149.441 

            

Percentage baten fondsenwerving t.o.v. 
bestedingen aan de doelstelling 

151% 95% 218% 71% 85% 

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

3% 2% 13% 5% 3% 
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6.4 Begroting 2019 

In 2019 gaan wij verder met de 

promotiecampagne voor het 

beroepsonderwijs. Dit financieren 

wij samen met Wilde Ganzen. Het 

programma is begroot op 

€152.393. WOL hoopt eind 2019 

tweederde van dit bedrag 

ingezameld te hebben. Wilde 

Ganzen legt één derde bij. Hierbij het financieringsplan. Een deel is eind 2018 overgemaakt. WOL 

ontvangt geen bijdrage van Wilde Ganzen, maar WOL maakt haar bijdrage over naar Wilde 

Ganzen. Deze maakt het bedrag vermeerderd met 50% over naar DSF. 

In december kregen we bericht dat het project van het wasbare maandverband is geaccepteerd als 

Eigen Doel van Vastenactie. De kerken in Limmen, Akersloot, Heiloo en de Egmonden zamelen geld 

voor dit project in en maken dit over naar Vastenactie. Vastenactie maakt het ingezamelde bedrag 

vermeerderd met 50% over naar DSF. Het project is in Burkina begroot op €21.989. 

 
  Begroting 2019 

Fondsenwerving  

Donaties en Subsidie  

Medefinancieringsorganisaties  

Particuliere fondsen 130.000 

Kringloopwinkels 15.000 

Subsidie  

Wereldwinkels 1.000 

Kerken en scholen  

Donaties en overige acties 49.000 

  195.000 

Verdeling inkomsten over de fondsen:  

Onderwijscomplex / DSF / ONG WOL / Overig 95.000 

Scholieren en studentenfonds 15.000 

Dorpscolleges 85.000 

  195.000 

Te besteden aan de doelstelling  

Overboeking naar DSF 175.000 

Uitgaven NL t.b.v. projecten Burkina Faso 500 

Educatie 100 

  175.600 

Verdeling bestedingen over de fondsen:  

Onderwijscomplex / DSF / ONG WOL Burkina 75.600 

Scholieren en studentenfonds 15.000 

Dorpscolleges 85.000 

  175.600 

Kosten eigen organisatie  

Kosten voorlichting en fondsenwerving 1.000 

Accountantskosten 2.500 

Werkbezoek Burkina Faso  

Overige algemene kosten 1.500 

  5.000 

Financiële baten (per saldo)  

Bankkosten -500 

Rente 50 

  -450 

 
 
 

Financieringsplan promotie 
beroepsonderwijs Total  WOL  WG  

December 2018 44.004  29.336  14.668  

Maart 2019 32.951  21.967  10.984  

September 2019 29.985  19.990  9.995  

December 2019 45.453  30.302  15.151  

  152.393  101.595  50.798  



 

 

 

 

 

 

Hartelijk dank voor uw steun en belangstelling! 
 

 

 

 

 

 


