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De leerlingen van de naaiopleiding hebben 600 kits met wasbaar maandverband gemaakt 

 

Wasbaar maandverband voor schoolmeisjes 
Vorig schooljaar hebben de leerlingen van de naaioplei-

ding van Onderwijscomplex Zoodo ontzettend hard ge-

werkt. Zij hebben 2.400 wasbare maandverbanden, 

600 zakjes om elk vier verbanden in te doen en 600 

zakjes voor het vuile maandverband genaaid.  

In november is de tweede etappe van het project van 

start gegaan: het uitdelen van het wasbare maandver-

band aan meisjes op onderwijscomplexe Zoodo en de 

scholen voor voortgezet onderwijs in de dorpen Nong-

faïré, Namssiguia en Zogoré. Het uitdelen van de pak-

ketjes werd voorafgegaan door een theatervoorstelling 

waarin de problematiek van schoolverzuim tijdens de 

menstruatieperiode aan de orde werd gesteld. Meisjes 

werden uitgedaagd om te vertellen wat hun probleem is 

wanneer ze maandelijks een paar dagen niet naar 

school gaan. Zowel meisjes als jongens zijn bij de voor-

stellingen aanwezig. Ook de werking van het lichaam 

en het voorkomen van ongewenste zwangerschappen 

komt aan de orde. 

Onze leraressen van de naaiopleiding zijn razend en-

thousiast over het project. Zij begeleiden de theater-

groep en demonstreren hoe het wasbare 

maandverband in de onderbroek bevestigd moet wor-

den. Ook zijn er verschillende radio-uitzendingen ge-

weest waarin zij het gebruik van wasbaar maandver-

band promoten.  

Tot nu toe is het project een groot succes! Nu maar af-

wachten of het schoolverzuim onder meisjes inderdaad 

afneemt. 
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Project dorpscolleges 2017-2019 afgerond 
Met financiering van de MRC Holland Foundation heb-

ben we in twee jaar tijd de kwaliteit van het voortgezet 

onderwijs in vier dorpen kunnen verbeteren. 

In het dorp Tangaye hebben we bijgedragen aan de in-

richting van de dorpsbibliotheek waar de leerlingen van 

het plaatselijke college en lyceum gebruik van maken. 

Mede door onze hulp is de bibliotheek uitgegroeid tot 

een centrum voor examenvoorbereiding!. 

Het college in Tougué-Mossi is uitgebreid met twee 

klaslokalen en een schoolkeuken. We hebben 6 klaslo-

kalen kunnen inrichten en de school voorzien van een 

bibliotheek met schoolboeken, naslagwerken en ro-

mans. Het college in Tougué-Mossi is nieuw. In juni 

2019 deden de eerste leerlingen eindexamen voor het 

BEPC (diploma na vier jaar voortgezet onderwijs). 

Tougué-Mossi zat met een slaginspercentage van 50% 

ver boven het landelijke gemiddelde van 29%! 

In het dorp Namssiguia hebben we voor het college 

twee klaslokalen ingericht en een gebouw voor de 

schooladministratie gebouwd en ingericht. Ook is de 

school voorzien van een bibliotheek, een schoolkeuken, 

latrines en hebben we een waterpomp aangelegd. 

In het dorp Nongfaïré hebben we vier klaslokalen van 

het college ingericht. Er is een schooladministratie ge-

bouwd en ingericht, inclusief bibliotheek. Er zijn twee 

personeelswoningen gebouwd en er is materiaal voor 

de schoolkeuken beschikbaar gesteld. Ook de basis-

school is gerenoveerd. Een college staat voor vier jaar 

algemeen voortgezet onderwijs. De onderwijs facilitei-

ten in Nongfaïré zijn nu zo goed, dat het dorp een aan-

vraag heeft ingediend om als lyceum erkend te worden. 

De leerlingen kunnen dan zeven jaar voortgezet onder-

wijs in hun dorp volgen! 

Er zouden nog meer onderwijsprojecten in de dorpen 

uitgevoerd worden. Maar door de veranderde veilig-

heidssituatie op het platteland, hebben we een aantal 

projecten verplaatst naar Onderwijscomplex Zoodo in 

de provinciehoofdstad Ouahigouya. Op het complex zijn 

twee personeelswoningen gebouwd: voor de directeur 

van het lyceum en de directeur van de beroepsopleidin-

gen. Het aantal leerlingen op Zoodo is in een paar jaar 

bijna verdubbeld, zowel op de basisschool als op het ly-

ceum en de beroepsopleidingen. Dit schooljaar hebben 

we ruim 1.100 leerlingen. Hierdoor was een groot te-

kort aan schoolbanken en schoolboeken ontstaan. Voor 

de basisschool zijn ruim 800 schoolboeken aangeschaft 

en voor het lyceum 359. De leerlingen van de lasoplei-

ding hebben onder leiding van de lasinstructeur 325 

schoolbanken gemaakt: 210 voor het onderwijscomplex 

en 115 voor de dorpscolleges. 

 

 
Honderden schoolbanken voor Zoodo en de dorpscolege’s 

 

 
In Namssiguia komen de extra schoolbanken goed van pas! 

 
Basisschoolleerlingen op Zoodo blij met de nieuwe 

schoolboeken en schoolbanken. 

 
En dat geldt ook voor de leerlingen van het lyceum op 

onderwijscomplex Zoodo! 
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Promotie beroepsonderwijs 2018-2020 

    
Lasinstructeur Sidiki is een geweldig vakman. Met het nieuwe gereedschap maakt hij van zijn leerlingen echte vaklui! 

 

De campagne voor de promotie van het 

beroepsonderwijs slaat enorm goed aan! In Burkina 

begint men nu echt het belang te zien van 

beroepsonderwijs. Van alle kanten wordt het onder de 

aandacht gebracht, mede door de nieuwe duurzame 

ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties waardoor 

mondiaal het belang gepromoot wordt van 

beroepsonderwijs voor de ontwikkeling van arme 

landen.  

Op de beroepsopleidingen op Zoodo zitten 275 

leerlingen. Vooral de lasopleiding en de naaiopleiding 

zijn heel populair. De naaiopleiding heeft twee 

eerstejaars klassen, elk met meer dan 60 leerlingen, 

waaronder zes jongens. Dit zorgde meteen weer voor 

grote problemen, want we hebben onvoldoende 

naaimachines. In Nederland hebben we een oproep 

gedaan voor naaimachines. We hebben 18 machines 

met een container mee kunnen geven. 

De lasopleiding zit ook in de lift dankzij dit project en 

de vakbekwaamheid van onze lasinstructeur. We 

hebben o.a. grote lasmachines, kolomboren en een 

“taximoto” kunnen kopen. Hiermee is onze lasschool 

een echt bedrijf geworden. Het begon met de 

constructie van een grote overkapping bij de 

werkplaats van de opleiding tweewielertechniek. Deze 

opleiding is inmiddels hervormd tot opleiding rurale 

mechanica. Onder leiding van lasinstructeur Sidiki 

hebben de leerlingen van de lasschool de overkapping 

en het hekwerk gemaakt. Daarna volgden de 

schoolbanken. Voor het project van het wasbare 

maandverband hebben zij standaards voor de “lave 

mains” gemaakt: tonnen met een kraantje er aan om 

de handen te kunnen wassen. Deze worden bij de 

toiletten geplaatst, zodat meisjes na het wisselen van 

hun wasbare maandverband hun handen kunnen 

wassen. In december kreeg de lasschool opdrachtt om 

meubilair te maken voor het kantoor van de locale 

belastingdienst. Dank zij de “taxi moto” kunnen de 

opdrachten van klanten netjes afgeleverd worden. Ook 

bij de lasschool is de werkplaats te klein geworden. En 

weer een mooie opdracht voor de leerlingen om nu bij 

hun praktijklokaal een overkapping te maken!

 

 
De werkplaats van de lasopleiding wordt uitgebreid met een 
grote overkapping. Links de “lave mains” op hun standaard. 

 
Mooie bureau’s voor het kantoor van de plaatstelijke 
belastingdienst, gemaakt door de leerlingen van de 

lasopleiding. 
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Verslechterde veiligheidssituatie in Burkina Faso 

       
De bibliotheek van Tougué Mossi voor en na het bezoek van de terroristen. 

 

De veiligheidssituatie in Burkina Faso gaat helaas 

steeds verder achteruit. Op het platteland vinden terro-

ristische aanslagen plaats. Ze zijn vooral gericht op 

scholen en overheidsvoorzieningen, maar ook op ker-

ken en moskeeën. Helaas is een van de dorpen waar 

wij projecten uitvoeren ook niet gespaard. Het college 

van Tougué Mossi heeft bezoek gehad van de terroris-

ten. De mooie bibliotheek is er niet meer. Alle boeken, 

schooldocumenten en geboortebewijzen van de leer-

lingen (nodig om diploma’s uit te schrijven) zijn in 

brand gestoken. 

In het land zijn meer dan een half miljoen mensen hun 

dorpen ontvlucht en hebben veiligheid in de steden ge-

zocht. Een grote belasting voor de bevolking daar, want 

de extra monden moeten gevoed worden. 

Onze partner DSF heeft op onderwijscomplex Zoodo 

veel vluchtelingenkinderen toegelaten. Juist voor hen is 

onderwijs belangrijk om hun traumatische ervaringen 

te verwerken. Wij hopen dan ook binnenkort een pro-

ject te beginnen om het onderwijscomplex te onder-

steunen bij de opvang van vluchtelingenkinderen zodat 

deze kinderen in ieder geval naar school kunnen en een 

schoolmaaltijd krijgen. Helpt u mee? 

 

 

 

Speciale dank aan 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 

 
 

Hartelijk dank voor uw steun en 
belangstelling in 2019! Wij wensen u 

het allerbeste voor het nieuwe jaar en 
hopen dat wij in 2020 weer op uw 

steun mogen rekenen. 

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

