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Opleiding rurale mechanica gestart op Onderwijscomplex Zoodo. 

 

Beroepsonderwijs eindelijk in de lift! 
Het heeft wat gekost, maar eindelijk gaat men in Bur-

kina het belang zien van beroepsonderwijs voor de so-

ciaal economische ontwikkeling van het land. Dit 

schooljaar zagen we al een flinke toename van het aan-

tal leerlingen op onze opleidingen op Onderwijscomplex 

Zoodo. Naar nu blijkt, was dat niet alleen bij ons het 

geval. Ook de andere scholen voor beroepsonderwijs in 

de regio zagen een toename van het aantal leerlingen 

dat een vak wil leren. Onze campagne voor de promo-

tie van het beroepsonderwijs begint aan te slaan. In 

het voorjaar van 2018 hebben we al een voorproefje 

van de campagne op kunnen zetten dank zij de donatie 

van Kringloopwinkel Muttuthara. Dit jaar kunnen we de 

campagne voortzetten, weer met steun van Muttathara 

plus kringloopwinkels KOOK en De Groene Ezel, de Hof-

steestichting en Wilde Ganzen. Dank zij deze financiële 

steun speelt onze partner DSF een leidende rol in de 

promotie van het beroepsonderwijs in de regio Noord 

(vier provincies) van Burkina Faso. Op ons eigen onder-

wijscomplex zijn we een nieuwe opleiding gestart die 

heel mooi aansluit bij de landbouw projecten van DSF: 

de opleiding rurale mechanica. DSF traint 135 jonge 

agrarische ondernemers (mannen en vrouwen) in be-

tere land- en tuinbouw methoden. Door deze training 

zijn de ondernemers nu in staat om zelf hun motor-

pomp en irrigatiesysteem te repareren. In oktober zal 

een driejarige vakopleiding starten. 
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Trotse jonge ondernemers! 
De training aan de jonge agrarische ondernemers is een groot succes. Niet alleen omdat zij nu motorpompen kun-

nen repareren, maar vooral omdat zij tuinbouwmethoden hebben geleerd om buiten het regenseizoen hun grond 

te bebouwen met uien, tomaten, bonen of sesam. Lees hier hun succesverhaal.

 

 

Adama: Ik ben getrouwd, maar mijn vrouw en ik had-

den vaak ruzie. Ik had geen werk en wij hadden veel 

geldzorgen. Ik wist niet hoe ik mijn leven kon verande-

ren en dacht er over om naar het buitenland te gaan 

om daar te proberen geld te verdienen. Toen kreeg ik 

de kans om met dit project mee te doen. Eerst geloofde 

ik niet dat je in de droge tijd voedsel kan verbouwen. 

Maar ik heb een motorpomp gekregen, waterleidingen 

en zaaigoed voor uien. We hebben geleerd over irriga-

tie. Het eerste jaar al had ik een goede uienoogst die ik 

voor een goede prijs heb kunnen verkopen. Ik heb nu 

een heel gelukkig huwelijk: de geldzorgen zijn weg en 

de hele familie leeft in harmonie. Ik peins er niet meer 

over om weg te trekken. 

 

 

Safiatou: Ik ben wel naar school geweest, maar kon 

nergens werk vinden. Ik was afhankelijk van de familie 

van mijn man. Dat gaf veel spanningen. Nu heb ik een 

groot uienveld en ben ik economisch zelfstandig. Ik kan 

medicijnen kopen en mijn kinderen straks een goede 

opleiding geven. De training voor de reparatie van de 

waterpompen is een mooie aanvulling. Ik kom uit 

Thiou, 35 kilometer van Ouahigouya. Toen mijn motor-

pomp kapot ging, moest ik een tricycle huren om naar 

de mecanicien in Ouahigouya te gaan. Dat kostte veel 

geld. Als mijn motorpomp nu kapot is, kan ik hem zelf 

maken. En hij zal niet zo snel kapot gaan, want ik weet 

nu hoe ik hem moet onderhouden! 

 

 

Personeelswoningen op Onderwijscomplex Zoodo 
Na de brute roofoverval van novem-

ber vorig jaar is de bewaker ernstig 

getraumatiseerd en niet meer in staat 

om zijn werk als nachtwaker voort te 

zetten. Daarom hebben we besloten 

dat er ’s nachts meer mensen op het 

terrein aanwezig moeten zijn. Met fi-

nanciële steun van de MRC Holland 

Foundation zijn we twee personeels-

woningen aan het bouwen voor de di-

recteur van het lyceum en de direc-

teur van de beroepsopleidingen en 

hun gezinnen. Ook wordt een deel van 

de verpleegpost geschikt gemaakt om 

personeel te laten overnachten en 

hebben we grote ledlampen aange-

legd om het terrein ‘s nachts te ver-

lichten. De hogere energierekening is 

wel weer een aanslag op het toch al 

krappe budget van het complex…. 
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In het midden de gouverneur van de regio Noord, beschermheer van de manifestatie, geflankeerd door de voorzitter van de regi-
onale raad (rechts) en de regionale directeur voor jongerenzaken. Links de vertegenwoordiger van de gemeente Ouahigouya en 

rechts Salif Sodré van DSF en voorzitter van het organisatiecomité.  

72 uur aandacht voor het beroepsonderwijs 
In de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen van de 

Verenigde Naties wordt beroepsonderwijs gezien als 

belangrijke factor om de armoede en werkeloosheid te 

bestrijden. Ook de overheid van Burkina Faso heeft dit 

in haar nationale beleidsplannen overgenomen. Door 

gebrek aan middelen en competente bestuurders blij-

ven dit soort overheidsplannen vaak op een bureau lig-

gen. Het is het maatschappelijk middenveld dat initia-

tief neemt om daadwerkelijk campagnes op poten te 

zetten. Zo ook DSF. Een van de activiteiten uit de cam-

pagne is de driedaagse manifestatie voor de promotie 

van beroepsonderwijs. Deze vond plaats op 1, 2 en 3 

mei. DSF is in staat geweest om zowel scholen voor be-

roepsonderwijs te mobiliseren als verantwoordelijke be-

stuurders. Gezamenlijk hebben zij de manifestatie 

voorbereid. 

Drie dagen lang stond beroepsonderwijs in het middel-

punt van de belangstelling in de vier provincies van de 

regio Noord. De eerste dag werden op de lokale 

radiostations in de vier provincies de hele dag reclame-

spots en interviews uitgezonden over het belang van 

beroepsonderwijs. De tweede dag was een grote bij-

eenkomst voor alle leerlingen van de diverse beroeps-

opleidingen uit de regio met medewerking van de gou-

verneur van de regio Noord en de provinciale directie 

voor jongerenzaken. De bijeenkomst vond plaats in de 

grote zaal van het gemeentehuis van Ouahigouya. 

Sprekers van de kamer van koophandel, organisaties 

voor microkrediet en grote bedrijven uit Ouagadougou 

vertelden over de mogelijkheden van beroepsonderwijs 

en ondernemerschap. De derde dag was een grote ce-

remonie in de straat voor het gemeentehuis met geno-

digden van het ministerie, verantwoordelijken voor be-

roepsonderwijs in de regio, regionale bestuurders en 

bedrijven. Genodigden en publiek maakten kennis met 

de prestaties van leerlingen van de beroepsopleidingen 

tijdens de expositie van de scholen. 

 
Interview op de lokale radio met medewerking van onze direc-
teur van het beroepsonderwijs en onze instructrice tweewieler-

techniek 

 
Onze leerlingen van de opleiding autotechniek laten tijdens de 

expositie zien hoe een motor werkt. 
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Wasbaar maandverband vergroot het schoolsucces van 
meisje in Burkina Faso. 

 

Onder deze titel is de afgelopen periode actie gevoerd 

om meisjes in Burkina aan wasbaar maandverband te 

helpen. Veel meisjes verzuimen maandelijk van school 

omdat zij geen maandverband hebben. Er is ruim 

10.000 euro gedoneerd aan Vastenactie. Vastenactie 

verhoogt dit bedrag met 50% en maakt het over naar 

DSF. Een voorschot is al ontvangen en de leerlingen 

van de naaischool zijn enthousiast aan de slag gegaan. 

Yvonne van WOL was zelf in die tijd in Burkina en heeft 

de meiden getraind. Er zijn al dozen vol pakketjes ge-

maakt. Ieder pakketje bestaat uit vier wasbare 

maandverbanden, een zakje voor de gebruikte verban-

den en een instructie hoe de verbanden te gebruiken 

en te wassen. Het geheel zit in een zakje dat gevoerd is 

met plastic van lege waterzakjes. In Burkina vind je 

deze zakjes overal. Door ze te verzamelen, te wassen 

en te hergebruiken, helpen we het milieu en maken we 

de meiden bewust van de gevaren van rondzwervend 

plastic.  

De inzameling via Vastenactie is geëindigd maar u kunt 

nog steeds doneren aan dit project o.v.v. “wasbaar 

maandverband”. 

 

Speciale dank naar onze grote sponsors: de Hofsteestichting en 

 
 

 
  

 

 

 

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 aftrekbaar van 

de inkomstenbelasting. WOL is een erkend goed doel. Dit betekent dat wij voldoen 
aan de strenge kwaliteitseisen van toezichthouder CBF. Wij leggen 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 jaarverslag 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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