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Fotoverslag project COVID-19 
Voorlichting over hygiëne ter voorkoming van besmetting met het coronavirus op vijf scholen in de provincie 

Yatenga, Burkina Faso. 
 

 
April 2020: De overheid van Burkina besluit dat de scholen 11 mei 
weer open mogen, mits zij voldoende hygiënemaatregelen kunnen 
nemen. WOL besluit zich in te spannen om de vijf scholen, waar we 

in 2020 projecten hebben lopen, aan de hygiënemaatregelen te 
laten voldoen. 

 
Wilde Ganzen biedt 50% steun aan COVID-19 projecten. WOL vraagt 
deze steun aan. Instructrices en leerlingen van de naaiopleiding op 

onderwijscomplex Zoodo beginnen met het naaien van 2700 
mondkapjes 

 

 
1 mei wordt ons voorstel door Wilde Ganzen geaccepteerd. WOL 
gaat akkoord dat geld uit een ander project wordt voorgeschoten 

om alvast materiaal te kopen voor de constructie van de lave mains.  

 
De lasinstructeur koopt materiaal om samen met de leerlingen van 
de lasschool op onderwijscomplex Zoodo 50 lave mains te maken. 

 

 
Een lave main bestaat uit een waterton op een standaard. 

 
Onderaan de ton worden kraantjes gemonteerd. 
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Het vuile water wordt opgevangen in een bak en afgevoerd naar een 

bidon. 

 
De instructeur van de lasopleiding en de instructeur van 

autotechniek bekijken het eerste resultaat. 
 

 
Met een strijkijzer op kolen wordt de stof gestreken waaruit de 

mondkapjes geknipt gaan worden. 
 

 
Op de naaiopleiding wordt hard gewerkt om 2700 mondkapjes te 

naaien. 

 
Vrijdagmorgen 8 mei komt het personeel van Onderwijscomplex 

Zoodo bij elkaar om de heropening van het schooljaar te bespreken. 
Helaas maakt de overheid ’s avonds bekend dat het schooljaar 

wordt opgeschort. 

 
Voor de tussenklassen van basisonderwijs en voortgezet onderwijs is 

het schooljaar afgelopen. Alleen voor de examenklassen en het 
beroepsonderwijs wordt er vanaf 1 juni weer lesgegeven. 
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De voorlichting over COVID-19 en het voorkomen van de 

verspreiding van het coronavirus gaat door. 

 
Personeel van DSF en personeel en oudervertegenwoordigers van de 
betrokken scholen krijgen instructie over handen wassen en andere 

hygiënemaatregelen. 
 

   
Gevolg van alle maatregelen is dat families in nog grotere armoede zijn geraakt. Daarom wordt iedere school voorzien van zakken mais en 
rijst. Dit wordt verdeeld over de schoolkantines van de deelnemende scholen. De leerlingen van de examenklassen krijgen een maaltijd op 

school. Leerlingen van de tussenklassen uit meest kwetsbare families krijgen wat voedsel mee naar huis. Voor alle scholen heeft DSF posters 
laten drukken. 

 

 
26 mei wordt er op Zoodo een kleine ceremonie gehouden voor de 

overdracht van het voedsel voor de schoolkantines en het 
hygiënemateriaal. 

 
Voor alle klassen van de deelnemende scholen is er een lave main, 

mondkapjes, zeep, bleekwater, emmers, dweilen en zakken met rijst 
en mais voor de schoolkantines. 
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De hygiëne-instructies zijn op de watertonnen geplakt. 

 
Trycycles (Taxi-motos) worden gebruik voor de aankoop van het 

voedsel en het vervoer naar de dorpen. 
 

 
En dan is het 1 juni. De leerlingen van de examenklassen komen 

weer naar school en ontvangen een mondkapje. 
 

 
Eerst handen wassen voor je de klas in gaat. 

   
Ook de leerlingen krijgen voorlichting van de regionale gezondheidsdienst. 
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Leerlingen van de examenklas voor het BAC (7e leerjaar) op 

onderwijscomplex Zoodo. 
 

 
Een van de twee klassen met leerlingen van de examenklas voor het 

BEPC (4e leerjaar) op onderwijscomplex Zoodo. 

 
Leerlingen van de examenklas van de basisschool op 

Onderwijscomplex Zoodo. 
 

 
Leerlingen van de naaiopleiding op onderwijscomplex Zoodo. 

 
De instructeur van de opleiding autotechniek met enkele leerlingen. 

 
Ook op de lasschool worden de handen eerst gewassen. 
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De metalen emmers zijn voor de schoonmaak van de klaslokalen. 

 

 
Met de plastic emmers wordt schoon water gehaald. 

 
De schoolkeuken op onderwijscomplex Zoodo. 

 
Als er gegeten wordt, dan zijn de coronamaatregelen even 

vergeten... 
 

 
Leerlingen van het dorpscollege in Namssiguia krijgen 

handenwasinstructies. 

 
Leerlingen van het lyceum in Tangaye. Uit veiligheidsoverwegingen 

is deze school later gesloten. De leerlingen zijn naar het gemeentelijk 
lyceum in Ouahigouya gegaan om zich daar verder voor te bereiden 

op de examens. 
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Handenwasinstructies op het college in Zogoré. 

 

 
De examenklas in Zogoré. 

 
De examenklas in Nongfaïré. 

 

 
Nongfaïré. 

 
Dankzij dit project hebben de leerlingen van onze scholen zich voor kunnen bereiden op de landelijke examens voor 
het BEPC (vergelijkbaar met onze oude MAVO) en het BAC (VWO examen). De examenresultaten lagen rond het 
landelijke gemiddeld van 35% succes. Dit is relatief goed voor examenresultaten in Burkina Faso, zeker omdat er veel 
schooluitval is geweest door de coronamaatregelen. 
De examenresultaten van de beroepsopleidingen waren heel goed: 88% van de examenkandidaten voor het CQP 
(het vakdiploma op het eerste niveau) zijn geslaagd. 
Alle leerlingen kregen een maaltijd op school. Ondanks de officiële schoolsluiting waren toch veel leerlingen en 
leraren van de tussenklassen op de scholen aanwezig voor zelfstudie en om huiswerk te maken. Ook zij kregen een 
maaltijd. Het oudercomité van iedere school heeft een aantal leerlingen uit kwetsbare families geselecteerd die 
voedsel mee naar huis kregen. 
 
Publicaties over dit project op internet: 

• Training van personeel en vertegenwoordigers van de ouderverenigingen: 
https://www.youtube.com/watch?v=2fPhEKZ7_oI&feature=share&fbclid=IwAR2LeKgafAQ-uOYUF2-
6FnDvLYDhmwgIjcNZIjzxr4A3URicetZFPzysqUM 

• Covid-19 à Ouahigouya : comment DSF s’adapte-t-elle ? CIVITAC 28 april 2020 : 
https://civitac.org/spip.php?article922&fbclid=IwAR3cZraF7XhkjA3sOEuXjZSJWGAsO4g54fllk7uVX-
PT_MjUQKUpy2wjiYs 

• Faso-Nord.info 19 mei 2020 : Education et COVID-19 à Ouahigouya : DSF outille des acteurs de 5 établissements 
secondaires : https://faso-nord.info/education-et-covid-19-a-ouahigouya-dsf-outille-des-acteurs-de-5-
etablissements-
secondaires?fbclid=IwAR3meJlH92AV__XUT9xegdOpw5wb0irH3G6ENNCsr4hT3qZsd0kOZxN5now  

https://www.youtube.com/watch?v=2fPhEKZ7_oI&feature=share&fbclid=IwAR2LeKgafAQ-uOYUF2-6FnDvLYDhmwgIjcNZIjzxr4A3URicetZFPzysqUM
https://www.youtube.com/watch?v=2fPhEKZ7_oI&feature=share&fbclid=IwAR2LeKgafAQ-uOYUF2-6FnDvLYDhmwgIjcNZIjzxr4A3URicetZFPzysqUM
https://civitac.org/spip.php?article922&fbclid=IwAR3cZraF7XhkjA3sOEuXjZSJWGAsO4g54fllk7uVX-PT_MjUQKUpy2wjiYs
https://civitac.org/spip.php?article922&fbclid=IwAR3cZraF7XhkjA3sOEuXjZSJWGAsO4g54fllk7uVX-PT_MjUQKUpy2wjiYs
https://faso-nord.info/education-et-covid-19-a-ouahigouya-dsf-outille-des-acteurs-de-5-etablissements-secondaires?fbclid=IwAR3meJlH92AV__XUT9xegdOpw5wb0irH3G6ENNCsr4hT3qZsd0kOZxN5now
https://faso-nord.info/education-et-covid-19-a-ouahigouya-dsf-outille-des-acteurs-de-5-etablissements-secondaires?fbclid=IwAR3meJlH92AV__XUT9xegdOpw5wb0irH3G6ENNCsr4hT3qZsd0kOZxN5now
https://faso-nord.info/education-et-covid-19-a-ouahigouya-dsf-outille-des-acteurs-de-5-etablissements-secondaires?fbclid=IwAR3meJlH92AV__XUT9xegdOpw5wb0irH3G6ENNCsr4hT3qZsd0kOZxN5now
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• Faso-Nord.info 26 mei 2020: Lutte contre le Covid-19 en milieu scolaire : DSF offre des vivres et du matériel 
protection : https://faso-nord.info/lutte-contre-le-covid-19-en-milieu-scolaire-dsf-offre-des-vivres-et-du-
materiel-protection?fbclid=IwAR0soTkAOuYSbH9gnfZDgU17now3OK3i5UY9mV-YXn_bkpyd-yIJ9Z-BT4E 

• Overhandiging van het materiaal aan de scholen: 
https://www.facebook.com/salif.sodre/videos/10207696991578628/UzpfSTE2NjA5NDI5MDA4MTA4MTM6MjU
5MDk0ODkwNzgxMDIwMw/ 

• Handenwasinstructie op het college van Namssiguia: 
https://www.facebook.com/1660942900810813/videos/283979716132893/ 

• Idem : https://www.facebook.com/1660942900810813/videos/824318571429283/ 

• Handenwasinstructie op het college van Zogoré: 
https://www.facebook.com/1660942900810813/videos/824318571429283/ 

•  
 
 
 
Een project van: 

  
 

 

 
 

Hartelijk dank aan ieder die hieraan een bijdrage heeft geleverd! 

https://faso-nord.info/lutte-contre-le-covid-19-en-milieu-scolaire-dsf-offre-des-vivres-et-du-materiel-protection?fbclid=IwAR0soTkAOuYSbH9gnfZDgU17now3OK3i5UY9mV-YXn_bkpyd-yIJ9Z-BT4E
https://faso-nord.info/lutte-contre-le-covid-19-en-milieu-scolaire-dsf-offre-des-vivres-et-du-materiel-protection?fbclid=IwAR0soTkAOuYSbH9gnfZDgU17now3OK3i5UY9mV-YXn_bkpyd-yIJ9Z-BT4E
https://www.facebook.com/salif.sodre/videos/10207696991578628/UzpfSTE2NjA5NDI5MDA4MTA4MTM6MjU5MDk0ODkwNzgxMDIwMw/
https://www.facebook.com/salif.sodre/videos/10207696991578628/UzpfSTE2NjA5NDI5MDA4MTA4MTM6MjU5MDk0ODkwNzgxMDIwMw/
https://www.facebook.com/1660942900810813/videos/283979716132893/
https://www.facebook.com/1660942900810813/videos/824318571429283/
https://www.facebook.com/1660942900810813/videos/824318571429283/

