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Coronamaatregelen een ramp voor onze 
onderwijsprojecten 

Help ons alstublieft om de schade aan onze projecten in Burkina Faso te beperken.

Net als alle landen in de wereld heeft het coronavirus 

ook in Burkina toegeslagen. De overheid heeft drasti-

sche maatregelen genomen en scholen, kerken, mos-

keeën, markten, bars en restaurants gesloten. De 

hoofdstad Ouagadougou, waar de meeste gevallen zijn 

geconstateerd, is in quarantaine geplaatst. Niemand 

mag er meer in of uit. Personenvervoer tussen de ver-

schillende regio’s in het land is verboden. Voor een arm 

land als Burkina zijn deze maatregelen desastreus en 

komen boven op de moeilijkheden die het land al heeft 

met de ontheemde families die hun dorp ontvlucht zijn 

vanwege terroristische aanvallen. 

Half maart was er op ons onderwijscomplex nog een 

groot schoolfeest: de afsluiting van het tweede trimes-

ter. De foto hiernaast toont het schoolterrein op de eer-

ste dag van het derde trimester: leeg. Het coronavirus 

is een ramp voor het land en speciaal voor onze onder-

wijsprojecten, die in november zo hoopvol van start 

zijn gegaan.  

Vanaf 11 mei mogen de scholen weer open, maar on-

der strenge voorwaarden. We willen nu redden wat er 

te redden valt om de doelen van onze projecten nog 

enigszins te behalen. Daarom willen we zorgen dat de 

vier dorpscolleges, waar het project van het wasbare 

maandverband loopt, en ons onderwijscomplex aan de 

voorwaarden voldoen om open te gaan. We hebben een 

speciaal coronaproject opgezet en krijgen hierbij steun 

van Wilde Ganzen: Alle donaties die wij ontvangen, 

worden door Wilde Ganzen verdubbeld. Lees op de vol-

gende pagina wat wij willen doen en hoe u kunt helpen. 
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Hoe kunt u helpen? 
De overheid van Burkina heeft bepaald dat de scholen 

alleen open mogen als de klaslokalen iedere dag gedes-

infecteerd worden, iedereen een mondkapje draagt en 

in iedere klas een waterton staat om de handen te was-

sen. Het is aan de ouderraden van de scholen en het 

personeel om dit goed te organiseren. Scholen en ou-

ders hebben echter zelf geen middelen om dit te finan-

cieren. Daarom willen wij ze hierbij helpen. 

De meeste families in Burkina leven al onder de armoe-

degrens. Door de coronamaatregelen is dit alleen maar 

erger geworden. Veel kinderen zijn ondervoed. Als de 

scholen weer opengaan, willen we zorgen dat er vol-

doende voedsel is voor de schoolkantines zodat de leer-

lingen in iedere geval een voedzame maaltijd per dag 

krijgen. Families die extra getroffen zijn, en dit zijn 

vaak ontheemde families of families die vluchtelingen 

hebben opgenomen, willen we ondersteunen met een 

zak voedsel.  

Met dit project hopen we dat onze andere projecten, 

het bestrijden van schoolverzuim onder meisjes door 

het beschikbaar stellen van wasbaar maandverband en 

het project ter promotie van het beroepsonderwijs, 

voortgezet kunnen worden en leerlingen dit schooljaar 

nog positief kunnen afsluiten. De overheid van Burkina 

heeft het schooljaar verlengd tot 31 juli en mogelijk 

worden er nog extra lessen gegeven in augustus en 

september voor examenkandidaten.  

De totale kosten voor de vijf scholen zijn begroot op 

14.000 euro. Wilde Ganzen betaalt de helft. Voor de 

andere 7.000 euro hebben we uw hulp nodig.  

 

Sponsor een van deze activiteiten 

 
Lave-Mains: €55 

Stromend water is er niet in de 

schoolklassen. Daarom wordt in ie-

dere schoolklas een ‘lave-mains’ 
geplaatst: een waterton met een 
kraantje op een standaard. We heb-
ben 50 lave-mains nodig. De stan-
daards worden door de leerlingen 
van de lasopleiding op het onder-
wijscomplex gemaakt. 

 

 
Set mondkapjes: €1 

In de klas zitten de leerlingen dicht 
op elkaar. Het dragen van mond-

kapjes is dan verplicht. Meteen na 
de goedkeuring van het project 
door Wilde Ganzen zijn de leer-
lingen van de naaischool op onder-
wijscomplex Zoodo aan de slag ge-
gaan om mondkapjes te maken. We 

hebben er zo’n 5.400 nodig: iedere 
leerling en personeelslid ontvangt 
er 2. U kunt ook voor een hele klas 
mondkapjes sponsoren voor €60. 

 
Doos met 40 stukken zeep: €8 

Bij iedere lave-mains ligt een stuk 

zeep. Met 40 stukken kan een klas 
een tijdje voort. 
 

 
Emmer, dweil en bleekwater: 

€15 
Elke dag moet de klas gedesinfec-

teerd worden. In ons project gaat 

het om 50 klaslokalen. 
 

 
Megafoon: €75 

Hoe spreek je honderden leerlingen 
en hun ouders toe om zich aan de 
regels te houden? Hiervoor is voor 

iedere school een goede megafoon 
nodig. 

 
Training ouderraad: €75 

Op alle vijf de scholen worden de 

ouders voorgelicht over het voorko-
men van besmetting. De ouderraad 
is verantwoordelijk voor de organi-

satie van het desinfecteren van de 
klaslokalen en het zorgen voor vol-
doende schoon water voor de lave-
mains. 
 

 
Zak rijst van 50 kilo of een zak 

gierst van 100 kilo: €35 
Alle vijf de schoolkantines worden 
van voedsel voorzien. Dit zorgt voor 
extra motivatie om weer terug naar 
school te gaan. Daarnaast ontvan-
gen 125 extra kwetsbare families 

voedselsteun. (foto van de voedsel-
crisis in 2012) 
 
 
En natuurlijk is ieder bedrag wel-
kom, want voor het transport en de 
organisatie en uitvoering van het 

project hebben we ook geld nodig. 
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Hier kunnen we trots op zijn! 
En daarom willen we dat onze projecten doorgaan!

Hulp aan leerlingen uit ontheemde families 

Op onderwijscomplex Zoodo liep alles tot de corona-

sluiting op rolletjes. Dit schooljaar hadden we een re-

cord aantal leerlingen, waar onder 200 kinderen uit 

ontheemde families. In samenwerking met een andere 

sponsor heeft DSF 50 families van deze kinderen kun-

nen helpen met een zak rijst, een deken en schoolkle-

ding. De meisjes kregen nog een extra pakketje met 

wasbaar maandverband, gemaakt door de leerlingen 

van de naaiopleiding. Deze leerlingen hebben ook de 

schoolkleding gemaakt. Als de school weer open gaat, 

zullen ook de andere families in aanmerking komen 

voor voedselsteun. 

 

Promotie beroepsonderwijs 

De promotiecampagne voor het beroepsonderwijs heeft 

geleid tot een grote toename van het aantal leerlingen 

op de beroepsopleidingen op onderwijscomplex Zoodo. 

De eerstejaarsklas autotechniek zit helemaal vol. De 

leerlingen van de lasopleiding hebben hun werkplaats 

uitgebreid met een grote overkapping. Net als de naai-

opleiding speelt de lasopleiding een belangrijke rol in 

de realisatie van onze projecten. Dankzij de grote 

sponsors die dit project steunen, hebben de beroepsop-

leidingen verbruiksmaterialen, gereedschap, machines 

en andere didactische hulpmiddelen kunnen aanschaf-

fen. De lasopleiding is zelfs een echt bedrijf geworden 

met externe opdrachtgevers! 

Dankzij een grote donatie van de MRC Holland Founda-

tion gaan we beginnen met de bouw van een theorie- 

en praktijklokaal voor een nieuwe beroepsopleiding: 

metselen en tegelzetten. Aan geschoolde bouwvakkers 

is in Burkina grote behoefte. 

 

Schooltuin 

De schooltuin op onderwijscomplex Zoodo stond er in 

het tweede trimester prachtig bij. Iedere klas heeft een 

eigen stukje waar mais en groente verbouwd wordt. De 

schooltuin is zelfs zichtbaar op Google Earth: 

13°33’05.00”N en 02°24’09.51”W. 

De geoogste producten vormen een gezonde aanvulling 

op het menu van de schoolkantine. Nu ligt de tuin er 

verlaten bij, maar zodra de school weer open gaat, zal 

ook het werk in de schooltuin hervat worden. 

 

 
Leerlingen uit ontheemde families ontvangen een zak rijst, 

een deken, schoolkleding en de meisjes een pakketje 
wasbaar maandverband. 

 

 
De eerstejaars klas van de opleiding autotechniek is goed 
gevuld. Zelfs enkele meisjes hebben voor deze opleiding 

gekozen! 

 
De leerlingen van de lasopleiding hebben hun werkplaats 

uitgebreid met een grote overkapping. 

 
Iedere klas op Zoodo heeft een eigen stukje van de 

schooltuin om te verzorgen. 
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Nog meer om trots op te zijn 

 
Salif Sodré met drie medebestuursleden van DSF tijdens de 

decoratie. 

Decoratie 

Het project van de promotie van het beroepsonderwijs 

speelt een belangrijke rol in de bestrijding van de 

jeugdwerkeloosheid in de regio Noord van Burkina 

Faso. DSF heeft flink aan de weg getimmerd en dit is 

voor de minister van jongerenzaken en werkgelegen-

heid niet onopgemerkt gebleven. In december kreeg 

onze coördinator Salif Sodré, als vertegenwoordiger 

van DSF en ONG WOL Burkina (zoals WOL in Burkina is 

geregistreerd) een medaille opgespeld door de minis-

ter. Wij zijn opnieuw geridderd voor onze inspanningen! 

 

Onze eerste Master! 

In april ontvingen we het bericht dat Aboubakary, een 

van de eerste jongeren uit ons scholieren- en studen-

tenfonds, de eerste fase van zijn masterstudie Toege-

paste Economie en Overheidsbeleid voor Ontwikkeling 

met goed gevolg heeft voltooid. Wij zijn ontzettend 

trots op hem. Wat een doorzetter! Vorig jaar zag het er 

even naar uit dat hij het niet zou redden, maar dankzij 

persoonlijk ingrijpen van Gerrel, secretaris van Stich-

ting WOL, heeft hij de draad weer opgepakt en met 

goed resultaat. Een geweldige prestatie voor een 

dorpsjongen uit een arme familie! Op naar Master II! 

 

 
Aboubakary heeft zijn eerste master titel. 

 

Ook met Daouda en Ousmane, onze andere masterstu-

denten, gaat het goed. Vanwege de coronamaatregelen 

volgen zij de lessen online. Amidou, onze vierde mas-

terstudent, moest toelatingsexamen doen voor de mas-

terstudie Taalwetenschappen aan de staatsuniversiteit. 

Er waren een paar duizend kandidaten voor 100 plaat-

sen. Amidou is als 13e geslaagd! De studie zou in maart 

beginnen, maar is door de coronamaatregelen helaas 

opgeschort. 

 

 

 

Met dank aan onze donateurs en aan onze grote sponsors: 
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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 ont-
wikkeling 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 web-

site. 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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