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1 Voorwoord 

In 2017 ben ik twee keer naar Burkina gereisd: in het voorjaar heb ik drie maanden in Burkina 

gewoond en in oktober ben ik voor twee weken terug gegaan om onze plannen verder uit te 

werken. De drie maanden bij onze partner DSF heeft een zeer positief effect gehad op onze relatie. 

Ik woonde in een deel van het kantoor en zat eerste rang om te zien hoe DSF functioneerde en 

welke belangrijke rol zij hebben in het ontwikkelingsproces van de Regio Noord van Burkina Faso. 

Zo zijn we de dip van 2016 weer te boven gekomen en heeft onze samenwerking nieuw elan 

gekregen. 

 

We hebben moeten zoeken naar een nieuwe manier van werken. DSF ontving jarenlang subsidie 

van grote internationale ontwikkelingsorganisaties. Door de bezuinigingen op 

ontwikkelingssamenwerking in veel westerse landen is deze subsidie gestopt. WOL profiteerde van 

die samenwerking tussen DSF en de internationale subsidieverstrekkers. In Burkina konden we 

bijna al het geld besteden aan projecten. Personeel- en kantoorkosten hadden we nauwelijks, 

omdat we meeliften op de faciliteiten die DSF tot haar beschikking had uit de programma’s van de 

grote organisaties. Nu deze subsidiestromen zijn opgedroogd, zijn we alleen op elkaar 

aangewezen. 

In 2017 stonden onze activiteiten voor een groot deel in het teken van de overleving van DSF: hoe 

kunnen we er voor zorgen dat de expertise van DSF niet verloren gaat in afwachting van betere 

tijden? Dat die betere tijden zullen aanbreken, daar zijn we van overtuigd. De Verenigde Naties 

hebben na afloop van de acht Millenniumdoelen in 2015 zeventien nieuwe doelen gesteld: de 

sustainable development goals (SDG) oftewel de duurzame ontwikkelingsdoelen. DSF is een zeer 

ervaren organisatie en we gaan er van uit dat zij zeker programma’s gaan uitvoeren die een 

bijdrage leveren aan de SDG’s in Burkina. Daarom hebben we DSF gefaciliteerd om dit soort 

programma’s binnen te halen. In 2017 is dat voor een programma gelukt, waardoor de heer 

Coulibaly, de tweede man van DSF, in dienst kom blijven. Voor 2018 is de prognose hoopgevend. 

 

Tijdens mijn verblijf van drie maanden in Burkina hebben we gewerkt aan een ambitieus 

geïntegreerd plan voor twee jaar waarin DSF zo veel mogelijk haar werk kan blijven voortzetten. 

De focus ligt op de bevordering van beroepsonderwijs op ons onderwijscomplex en 

kwaliteitsverbetering van het onderwijs in het algemeen in Yatenga. Kwalitatief goed 

beroepsonderwijs is van essentieel belang om economische ontwikkeling op gang te brengen in ons 

werkgebeid. Dat is onze grote uitdaging voor het komende jaar. Maar ook het algemeen voortgezet 

onderwijs moet verbeterd en uitgebreid worden nu steeds meer kinderen na de basisschol naar het 

voortgezet onderwijs gaan. We waren dan ook ontzettend blij met de grote donatie van de MRC 

Holland Foundation. Met hun steun kunnen we de komende twee jaar het voortgezet onderwijs in 

vier dorpen uitbreiden en verbeteren. In 2017 is hier een begin mee gemaakt. 

 

De nieuwe duurzame ontwikkelingdoelen vormen een mooi kader om allerlei initiatieven op elkaar 

af te stemmen. Binnen dit kader heeft ook de regering van Burkina een nationaal ontwikkelingsplan 

opgesteld. Regionale en lokale overheden hebben dit verder uitgewerkt naar de situatie ter plaatse. 

Er is een inventarisatie gemaakt van de activiteiten waar lokale organisatie mee bezig zijn. Ook de 

activiteiten van DSF en ons plan maakt hier onderdeel van uit. 

 

Wij gaan door en we hopen dat u ons 

hierbij blijft steunen! 

 
Limmen, maart 2018 

Yvonne Zomerdijk-Vermeer  

Voorzitter Stichting WOL 
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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 

• Bevorderen onderwijs, aangepast aan de ontwikkelingsbehoefte van 

de bevolking van Yatenga 

• Bevorderen van werkgelegenheid onder jongeren 

• Scholieren en studentenfonds 

• Voorlichting, educatie en fondsenwerving in Nederland 

Partners • MRC Holland Foundation 

• Stichting Castricum helpt Muttathara 

• Partin 

• Burkina Faso Platform 

Fondsenwerving 2016 € 223.730 
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3 Projecten in Burkina Faso 

3.1 Onderwijscomplex Zoodo 

Ons centrale project is onderwijscomplex Zoodo in Ouahigouya, de hoofdstad van de provincie 

Yatenga in het Noorden van Burkina Faso. In 2006 zijn WOL en DSF begonnen met de realisatie 

van het onderwijscomplex. DSF is eigenaar van het complex. In 2017 bestaat het complex uit een 

basisschool, een lyceum en vier beroepsopleidingen. De lasopleiding is een paar jaar gesloten 

geweest vanwege gebrek aan leerlingen. Dankzij een intensieve wervingscampagne en een nieuwe 

directeur voor de beroepsopleidingen, is deze vakopleiding dit jaar weer gestart. De 

wervingscampagne gold voor het hele complex en dit heeft er toe geleid dat het aantal leerlingen 

voor schooljaar 2017-2018 weer is gestegen. Alleen het aantal leerlingen in de onderste klassen 

van het lyceum valt tegen. Dit is het gevolg van de nationale onderwijspolitiek. De overheid heeft 

gesteld dat publieke scholen voor algemeen voortgezet onderwijs alle leerlingen met een 

basisschooldiploma moeten aannemen en dat het onderwijs gratis is. Voor particuliere scholen, 

zoals ons onderwijscomplex, is het daardoor moeilijk om aan voldoende leerlingen te komen. Op de 

publieke scholen heeft dit beleid tot enorme chaos aan het begin van het schooljaar geleid. Bijna 

het hele eerste trimester is er gestaakt, beurtelings door de leraren en door de leerlingen. Ook 

particuliere scholen hebben hier last van gehad. Met dreigementen van vernielingen werd 

solidariteit afgedwongen. In januari 2018 is een akkoord gesloten tussen overheid en vakbonden 

en is de rust weergekeerd. We vrezen voor de resultaten aan het einde van het schooljaar 2017 - 

2018…. 

 
Het wervingsteam in door WOL gesponsorde T-shirts 

 
De directeuren van het lyceum, de basisschool en de 
beroepsopleiding in de studio van de regionale radio 

omroep 

Schooljaar 2016-2017 stonden 693 leerlingen ingeschreven: 

• 230 leerlingen op de basisschool, waarvan 112 meisjes; 

• 357 leerlingen op het lyceum, waarvan 140 meisjes; 

• 106 leerlingen in het beroepsonderwijs, 

waarvan 55 meisjes. 

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 

3.1.1 Container 

In januari 2017 kwam de container aan met 

spullen uit Nederland. De inhoud bestond uit 

gereedschap, kantoor- en schoolmeubilair, 

naaimachines, boeken, kantoorbenodigdheden, 

sportmateriaal, materiaal voor scheikundeles en 
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laptops. Een groot deel van de inhoud is beschikbaar gesteld door het Vakcollege in Eindhoven. 

Ook hebben we 16 dozen met boeken mee kunnen sturen die we van Stichting Read to Grow 

hebben gekregen. Deze boeken zijn verdeeld over onze eigen bibliotheek op het onderwijscomplex, 

bibliotheek Tam Tam d’Afrique in het dorp Tangaye en het college in Namssiguia. 

De container is op een betonnen fundering geplaatst en wordt nu gebruikt als opslagruimte. 

3.1.2 Water 

Na het onderwijscomplex bijna tien jaar van water te hebben voorzien, bleek onze geboorde bron 

uitgeput te zijn. De pomp draaide dag en nacht, met als gevolg een hoge elektriciteitsrekening, 

maar er was nauwelijks genoeg water om de dorst van leerlingen en personeel te lessen, laat staan 

voor toilet, douchen, schoolkantine en schooltuin. Er moest dus een nieuwe bron geboord worden. 

Volgens een hydrologisch bureau moest er water zitten onder het onderwijscomplex. Maar na twee 

vruchteloze boringen wel tot 80 en 100 meter diep was er nog steeds onvoldoende water. Boringen 

naar water zijn een kostbaar gebeuren, dus we waren een flinke hap geld kwijt zonder resultaat. 

Het boorbedrijf bood aan nog een derde boring te doen tegen no cure no pay. De derde plaats waar 

vermoed werd dat water moest zitten, lag net buiten het onderwijscomplex. Maar ook hier na 100 

meter nog geen water. Men was er echter van overtuigd dat er water moest zitten en boorde 

verder tot een diepte van 145 meter. Toen spoot het water gelukkig het boorgat uit! 

Om het water op te pompen en te distribueren over het schoolterrein is een pomp op zonne-

energie geïnstalleerd. We hebben weer water, maar de boringen en de pompinstallatie hebben 

helaas al onze financiële reserves opgeslokt. 

 
Even leek er bij de 2e boring water te komen, maar helaas… 

 
De 3e poging raak op 145 meter 

diepte! 

 
De zonnepanelen zorgen voor de energie voor de pomp. 
Ze worden op het dak van de basisschool gemonteerd 

 
Iedereen blij dat er weer water uit de kraan komt. 
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3.1.3 Schooltuin 

Nu er weer water is op het complex, is men begonnen met de aanleg van de schooltuin. Dit is een 

project dat gefinancierd is tijdens de Vastenactie 2016 door de kerken van Heiloo, Akersloot, 

Limmen en de Egmonden. Door de waterproblemen hebben we de tuin pas met ingang van 

schooljaar 2017-2018 kunnen realiseren. Een grote hoek van het schoolterrein is omrasterd. De 

leerlingen zijn begonnen om de grond te ontginnen en er is een irrigatiesysteem aangelegd. 

Het doel van de schooltuin is tweeledig: aan de ene kant zal de tuin dienen om praktijklessen 

biologie te geven, aan de andere kant zal een moestuin aangelegd worden om de schoolkantine 

van verse groenten en fruit te voorzien. 

 
De aanleg van de tuin 

 
In november 2017 zijn de leerlingen begonnen om de 

tuin te ontginnen. 

3.1.4 Beroepsonderwijs 

We beginnen nu echt te merken dat men het beroepsonderwijs eindelijk serieus gaat nemen als 

aanjager van economische ontwikkeling en de bestrijding van jeugdwerkeloosheid. Niet alleen op 

ons onderwijscomplex, maar ook de overheid is begonnen met het promoten van 

beroepsonderwijs. In december is een grote tweedaagse manifestatie gehouden op het Nationale 

Plein van Ouahigouya. Dit was een initiatief van de regionale directie voor beroepsonderwijs en 

jongerenzaken. Bedrijven en opleidingen konden zich presenteren en natuurlijk waren ook de 

beroepsopleidingen van ons onderwijscomplex present. 

 
De stand van onderwijscomplex Zoodo op het Nationale Plein. De roll-up banners heeft WOL vanuit Nederland 

meegenomen. 
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Om de beroepsopleidingen beter te organiseren, wilden we dat er een directeur met een technische 

achtergrond aangesteld werd. Dit was een hele klus om een geschikt persoon te vinden. De eerste 

directeur voldeed niet en die hebben we in de proeftijd moeten ontslaan. Inmiddels hebben we wel 

een goede directeur die initiatieven neemt, technisch inzicht heeft en de instructeurs van de 

opleidingen weet te inspireren. Hij heeft er ook voor gezorgd dat de opleiding lassen en 

metaalconstructie weer geopend is. Hiervoor is een nieuwe instructeur aangesteld, die de 

leerlingen meteen praktijkopdrachten heeft gegeven: de constructie van de deuren, kozijnen en 

luiken van de schooladministratie die we in Namssiguia aan het bouwen zijn. 

De opleiding autotechniek beschikt nu over een test apparaat. Dit instrument is beschikbaar 

gesteld door Garage Dirk van der Steen uit Limmen en verscheept naar Burkina. 

 
Kees Zomerdijk demonstreert de werking van het 

testapparaat aan de instructeur autotechniek en de 
nieuwe directeur van de beroepsopleidingen. 

 
De leerlingen van de opleiding lassen en 

metaalconstructie maken de ramen en kozijnen voor 
de schooladministratie in Namssiguia. 

De beroepsopleidingen op onderwijscomplex Zoodo duren drie jaar. Aan het einde van het tweede 

jaar doen de leerlingen een landelijk examen CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) op 

het eerste niveau. In het derde leerjaar specialiseren zij zich verder en krijgen les in 

ondernemerschap en het aanvragen van microkrediet. Aan het einde van het derde jaar gaan de 

beste leerlingen op voor het examen op het tweede niveau, het BQP (Brevet de Qualifaction 

Professionnelle). Aan het einde van de opleiding ontvangen alle leerlingen een schoolcertificaat. De 

opleiding wordt afgesloten met een feestelijke gebeurtenis, waar, naast ouders en leerlingen, ook 

autoriteiten op het gebied van beroepsonderwijs en 

jongerenzaken worden uitgenodigd. WOL levert een 

bijdrage aan de organisatie van deze activiteit. In 

januari 2017 hebben 33 jongeren hun opleiding met 

een schoolverklaring succesvol afgesloten. 29 van hen 

hadden bovendien hun CQP gehaald: 10 leerlingen 

van de opleiding autotechniek, 12 van de opleiding 

tweewielertechniek en 7 leerlingen van de 

naaiopleiding. 

3.1.5 Schoolleven op Zoodo 

Op de basisschool en het lyceum is men verplicht het 

officiële onderwijsprogramma te volgen. Het formele 

onderwijs is saai en sluit nauwelijks aan bij de 

belevingswereld van de leerlingen. Op Zoodo probeert 

het personeel het onderwijs aantrekkelijk te maken 

door de leerlingen deel te laten nemen aan allerlei 

verschillende binnen- en buitenschoolse activiteiten. 
  

 
De levensboom, een geschenk voor Zoodo van 

de vrienden uit de HALE parochies. 



JAARVERSLAG 2017 STICHTING WOL 

 

 

Stichting WOL  Pagina 9 van 32 

SCHOOLLEVEN 

 

De leerlingenraad bestaat uit een groep leerlingen 
uit het vijfde en zesde leerjaar van het lyceum. 
Zij zijn o.a. verantwoordelijk voor de organisatie 
van de maandelijkse schoonmaakdagen op het 
complex en de organisatie van het schoolfeest dat 
aan het einde van ieder trimester wordt 
gehouden. Zij vervullen een intermediaire functie 
tussen de leerlingen en de directie. WOL sponsort 
de leerlingenraad jaarlijks met een kleine 
bijdrage. 
 

 
 

 

 
In de regio worden regelmatig interscolaire 
sportwedstrijden en cultuurfestivals gehouden. 
Ook teams van Zoodo doen mee en vallen vaak in 
de prijzen. 

 

 
Internationale vrouwendag wordt in Ouahigouya 
altijd groots gevierd. Ook de meiden van onze 
naaiopleiding liepen mee in het defilé en maakten 
meteen voor ons onderwijscomplex reclame. 

 
Met de toenemende aanslagen in Burkina 
proberen de scholen er alles aan te doen om 
jongeren te behoeden voor terroristische 
invloeden. Leerlingen van Zoodo nemen deel aan 
debatten, schrijfwedstrijden en andere activiteiten 
in het kader van mensenrechten en geweldloze 
scholen. 

 
Op de basisschool vinden jaarlijks TV opnamen 
plaats van de “Club de tout-petits”. De leerlingen 
worden uitgenodigd om te vertellen waarom het 
belangrijk is om naar school te gaan en wat er 
van hen verwacht wordt als goede burgers. 
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3.1.6 Personeel 

De teams van de basisschool en van de beroepsopleidingen blijven gelukkig redelijk stabiel. De 

bestrijding van het personeelsverloop op het lyceum hebben we losgelaten. De school heeft 

onvoldoende financiële middelen om fatsoenlijke salarissen te garanderen. Dit betekent dat de 

docenten van het lyceum vertrekken zodra ze een betere baan krijgen. Allen proberen mee te doen 

aan een ”concours publique” om voor een overheidsfunctie in aanmerking te komen. Meestal 

slagen zij hiervoor door de leservaring die ze op Zoodo hebbben opgedaan. 

Daarom hebben we ons in 2017 meer gericht op het versterken van het managementteam om de 

organisatie van de school goed te laten verlopen. Er is een financieel directeur aangesteld en een 

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

betaling van hun salarissen. De taak van de financieel directeur is het op orde brengen van de 

financiën van de school. De directeur van de beroepsopleidingen is verantwoordelijk voor een 

betere organisatie en kwaliteitsverbetering van het beroepsonderwijs en voor de promotie van het 

beroepsonderwijs in de regio zodat meer leerlingen zich voor deze vorm van onderwijs aanmelden. 

Het managementteam bestaat uit de directeur van de basisschool, de directeur van het lyceum, de 

directeur van de beroepsopleidingen, de financieel directeur en Salif Sodre, coördinator van DSF. 

Tijdens mijn verblijf van drie maanden in Burkina in het voorjaar van 2017 heb ik met dit team 

gewerkt aan een tweejarenplan voor de verbetering van het onderwijs. In oktober ben ik weer 

teruggegaan om het verder uit te werken. 

De nieuwe directeuren plus de directeur van de basisschool hebben een laptop ontvangen om hun 

administratie beter bij te kunnen houden. De kantoren van de directieleden zijn ingericht met 

meubilair uit de container. 

 

 
Financieel directeur Omar in zijn nieuwe kantoor. 

 
Nignan, directeur basisschool, ontvangt een laptop. 

3.1.7 Schoolresultaten 

Sinds de invoering van gratis voortgezet onderwijs op publieke scholen, zijn de aanmeldingen voor 

onze particuliere school flink teruggelopen. Ook is de populatie veranderd en is het verloop onder 

leerlingen op het lyceum hoog. Ouders sturen hun kinderen eerst naar de gratis publieke school, 

waar leerlingen soms wel met 120 in een klas zitten en waar onvoldoende leraren zijn. Het 

onderwijs is daardoor van slechte kwaliteit en veel leerlingen blijven meermalen zitten. Ze hebben 

dan geen recht meer op onderwijs op een overheidsschool. Als ouders voldoende financiële 

middelen hebben, sturen ze hun kinderen naar een particuliere school. Voor Zoodo betekent dit dat 

wij in de eerste drie leerjaren steeds minder leerlingen hebben. De leerlingen die zich aanmelden in 

alle leerjaren zijn over het algemeen leerlingen die verwijderd zijn van de overheidsscholen. Op 

Zoodo worden de leerlingen ondersteund om hun niveau op te halen. Maar zodra dit gelukt is, zijn 

ze weer toelaatbaar tot de publieke school en vertrekken ze. 

Het slagingspercentage voor het BEPC, het diploma na vier jaar voortgezet onderwijs, is in Burkina 

schrikbarend laag. Meestal haalt nog geen derde van de kandidaten het examen. Voor veel 

leerlingen is het dan alleen nog mogelijk om zich op een particuliere school in te schrijven voor de 

examenklas. Op Zoodo hebben we dan ook al een aantal jaren twee examenklassen voor het BEPC 

met in totaal meer dan 120 leerlingen. Het slagingspercentage op Zoodo lag altijd ver boven het 
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landelijk gemiddelde. Alleen dit jaar zaten we er net iets onder. Dit heeft er mede mee te maken 

dat men de toelatingseis voor de examenklas heeft verlaagd om aan meer (betalende) leerlingen te 

komen en de concurrentie met andere particuliere scholen het hoofd te bieden. Helaas met het 

door ons (WOL) voorspelde resultaat… 

Slechts 27,24% behaalde het diploma, tegen een landelijk gemiddelde van 28,83%. 

 
Leerlingen van het college in afwachting van de uitslag van de proefexamens 

 

 

Schooljaar 2016-2017 hadden we ook weer een 6e en 7e leerjaar van het lyceum met twee 

uitstroomprofielen. Van de 31 leerlingen hebben er 29 eindexamen baccalauréat (BAC / VWO) 

gedaan. Slechts negen leerlingen waren succesvol. Het slagingspercentage voor het BAC was op 

Zoodo lager (31,03%) dan het landelijke slagingspercentage (38,13%). 

 

De basisschool doet het heel goed en behoort tot de scholen met de beste resultaten in Yatenga. In 

alle klassen stromen leerlingen in die zijn vastgelopen op de publieke scholen. Met extra lessen 

worden deze leerlingen ondersteund om op het gewenste niveau te komen. Schooljaar 2016-2017 

heeft WOL deze extra lessen gefinancierd, met goed resultaat.  
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Bijles op de basisschool 

 
Examen BEPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoodo was dit jaar aangewezen als 

examencentrum vanwege onze goede 

accommodatie. Zowel de examens CEP 

(basisschool), BEPC (examen na vier jaar 

voortgezet onderwijs) als CQP voor de 

opleiding tweewielertechniek en naaien 

werden op ons complex afgenomen. Aan de 

examens CEP en BEPC namen ook leerlingen 

van andere scholen uit Ouahigouya deel. Voor 

het CQP kwamen ze zelfs uit de hele regio. 

Deelneemsters aan het examen CQP naaien 

mochten voor de overnachtingen hun intrek 

nemen in de verpleegpost. 

 

 
Dank zij alle tafels uit de container konden tientallen 
examenkandidaten, afkomstig van diverse scholen, 
hun examen afleggen in de grote loods op Zoodo. 

 
Examenkandidaten van naailopleidingen uit de regio 

mochten in de gezondheidspost op Zoodo 
overnachten. 
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3.2 Voortgezet onderwijs in dorpen 

Onze partner DSF heeft op het platteland van Yatenga jarenlang geïnvesteerd om ouders en 

jongeren te alfabetiseren en alle kinderen op de basisschool te krijgen. Dat is aardig gelukt en nu 

komen er steeds meer kinderen van de basisschool. Voor de meeste dorpskinderen was dit tevens 

eindonderwijs. Een enkeling ging naar de stad om voortgezet onderwijs te volgen. Ouders zien nu 

steeds meer het belang van onderwijs en ook dat basisonderwijs niet genoeg is. In veel dorpen is 

men daarom begonnen met het opzetten van voortgezet onderwijs. Soms met hulp van de 

overheid, soms met hulp van een buitenlandse organisatie, maar ook vaak met eigen middelen. 

In 2014 hebben WOL en DSF in het dorp Namssiguia een college van vier klassen gebouwd. Toen ik 

in maart 2017 terugkwam, was de school al weer veel te klein. Er waren al 6 groepen voor de vier-

klassige school. Naast de school stond een noodgebouw van stro. De groepen rouleerden: dagelijks 

kregen vijf klassen les en de zesde moest thuis huiswerk maken. De ouders waren zelf begonnen 

om er nog twee klaslokalen bij te bouwen. De muren stonden, maar het geld was op. WOL heeft 

geld beschikbaar gesteld om de klaslokalen af te bouwen. 

 
Noodlokaal in Namssiguia 

 
De twee nieuwe klaslokalen in Namssiguia 

Tijdens mijn verblijf van drie maanden in het voorjaar van 2017 ben ik in verschillende dorpen 

geweest waar WOL voorheen basisonderwijs en alfabetisering heeft ondersteund. In alle dorpen 

was nu ook voortgezet onderwijs. Alleen ontbrak het aan van alles. In de dorpen Nongfaïré, 

Namssiguia en Tougué-Mossi stonden schoolgebouwen, maar ontbrak het aan inrichting. Dank zij 

een grote donatie van MRC Holland hebben we 10 klaslokalen kunnen inrichten met 20 

driepersoons schoolbanken, een bureau en stoel voor de leraar, een metalen kast en een 

verplaatsbaar schoolbord of prikbord. Al het meubilair is lokaal gemaakt, wat aan verschillende 

bedrijven een financiële impuls heeft gegeven. 

 
Schoolmeubilair voor 10 klaslokalen. 

 
De in aanbouw zijnde schooladministratie in 

Namssiguia 

Met dezelfde donatie zijn we begonnen om in Namssiguia een gebouw voor de schooladministratie 

te bouwen. 

Alle ondersteunde scholen zijn overheidsscholen. De overheid is verantwoordelijk voor de 

aanstelling van personeel en het betalen van de salarissen. 
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3.2.1 Bibliotheek Tam Tam 

Tangaye is een groot dorp in het werkgebied van DSF. In het dorp zijn twee middelbare scholen. 

Maar, zoals zo veel scholen in Burkina, zijn er nauwelijks boeken. Een leraar is met hulp van de 

Belgische organisatie Origo een bibliotheek begonnen. Ook WOL heeft deze bibliotheek 

ondersteund met boeken uit de container en een financiële bijdrage voor de aankoop van 

boekenkasten en een computer met projector om films te kunnen vertonen.  

De bibliotheek heeft een prachtig effect gehad op de schoolresultaten van het dorpslyceum: 

58,82% van de leerlingen is geslaagd voor het BAC (VWO). Dit is voor Burkina een hele hoge 

score! 

 
Overhandiging van de boeken, beschikbaar gesteld 

door Read to Grow, WOL en Origo. 

 
De directeur en bibliothecaris bij de computer. Op de 

achtergond een deel van de gefinancierde 
boekenkasten. 

3.3 Scholieren en studentenfonds 

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

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

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

meer jongeren. 

Schooljaar 2016-2017 maakten 43 jongeren deel uit van het programma. Schooljaar 2017-2018 

kunnen we maar 38 jongeren ondersteunen door een teruglopend aantal adoptie-ouders. Vanaf 

2002 hebben we 95 jongeren een kans kunnen bieden om uit de armoede te ontsnappen. 70% van 

hen was uiteindelijk succesvol, vaak na een moeizame schoolcarrière als gevolg van de armoedige 

omstandigheden en/of het slechte onderwijssysteem in Burkina. Twee jongeren hebben het zelfs 

tot een master-studie ontwikkelingseconomie gebracht.  

 

 
Onze masterstudenten Aboubakary en Souleymane voor de universiteit. 
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Assemblée Générale 

 

 

 
Limata en Balguissa zijn in 2017 begonnen met een 
universitaire studie en hebben een laptop gekregen. 

 
De scholieren krijgen jaarlijks een tas met 

schoolmateriaal. 

 

4 DSF en ONG WOL Burkina 

Tijdens mijn verblijf van drie maanden bij DSF 

werd duidelijk welke belangrijke rol DSF gespeeld 

heeft, en nog steeds speelt, in de ontwikkeling en 

de bewustwording van de regio. Ik woonde in een 

deel van het kantoor en zat dus bovenop het vuur 

van waaruit alles gebeurde. Helaas is DSF  door 

alle bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking 

veel van haar inkomsten van buitenlandse 

partners kwijt geraakt. WOL en DSF zijn nu op 

elkaar aangewezen en hiervoor was reorganisatie 

en beleidsaanpassing nodig. WOL staat in Burkina 

geregistreerd als ONG (NGO). De coördinator van 

DSF is onze vertegenwoordiger. In Burkina is de 

wet voor de registratie van verenigingen en NGO’s 

aangepast. DSF heeft hiervoor haar statuten en 

huishoudelijk reglement moeten aanpassen. De 

nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement is 

vastgesteld in de Assemblée Générale van 1 juli 

2017. We kunnen weer vijf jaar voort tot 30 juni 

2022! 

Resultaten 2002-2018: 
3 Agrariërs 
8 Lassers 
6 Naaisters 
8 Naaisters in opleiding 
4 Automonteurs in opleiding 
8 Onderwijzers 
3 Onderwijzers in opleiding 
1 Politieagent 
1 Verpleegster in opleiding 
2 BEPC 
1 Bachelor Economie 
2 Master Ontwikkelingseconomie 
9 Universitaire studie 
9 Scholieren op lyceum 
1 Overleden 
4 Verhuisd 
25 Voortijdige schoolverlaters 
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4.1 Gegevens DSF 

Naam Développement Sans Frontière 

Rechtsvorm Vereniging 

Registratienummer N00000254901 

Adres 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 Het bureau DSF 

Voor het voortbestaan van DSF, en dus ook de voortgang van 

onze projecten in Burkina, is het van essentieel belang dat het 

kantoor van DSF open blijft. Daarom heeft WOL er vanaf mei 

2017 mee ingestemd om de hoogst noodzakelijke 

exploitatiekosten van DSF te betalen, zolang onze financiën het 

toelaten. Het gaat om de huur van het kantoor, het salaris van 

de coördinator, de secretaresse en de bewaker, een bijdrage 

voor verbruiksmaterialen, telefoon, elektriciteit, water en 

internet, brandstofvergoeding en dienstreizen. DSF heeft 

hierdoor minder zichtbare activiteiten voort kunnen zetten die 

van essentieel belang zijn voor het slagen en verduurzamen van 

ontwikkelingsprojecten. 

Doordat DSF beschikt over het kantoor en personeel zijn zij ook 

in staat geweest om projecten en programma’s met andere partners uit te (blijven) voeren. 

4.3.1 Alfabetisering 

DSF heeft zich jarenlang ingezet voor de alfabetisering van volwassenen. Als actief lid van het 

FONAENF, het nationale alfabetiseringsfonds, participeert DSF in particuliere- en overheidsorganen 

in de strijd tegen analfabetisme en onwetendheid. In de regio Noord had DSF de coördinatie van de 

programma’s. De alfabetiseringsprogramma’s werden gefinancierd door het FONAENF, die op haar 

beurt financiering ontving van buitenlandse donoren. Door bezuinigingen op 

ontwikkelingssamenwerking in Westerse landen is dit fonds vrijwel uitgeput. In 2017 ontving DSF 

https://www.facebook.com/Developpement-sans-frontiere-1660942900810813/
https://www.facebook.com/Developpement-sans-frontiere-1660942900810813/
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slechts financiering voor 1 alfabetiseringscentrum en 6 trainingen voor inkomsten generende 

activiteiten voor al gealfabetiseerde cursisten. Gebrek aan geld voor alfabetisering is niet alleen 

een rem op de ontwikkeling van de bevolking, maar ook verspilling van menselijk kapitaal: veel 

opgeleidde alfabetiseringsmedewerkers zijn werkeloos geworden. Wij hopen dat met de 

aantrekkende economie er weer meer geld beschikbaar komt voor het FONAENF en DSF haar werk 

op dit gebeid kan voortzetten. 

4.3.2 Bestrijding van werkeloosheid onder jongeren: PMA 

De agrarische sector is in Burkina slecht georganiseerd en nauwelijks ontwikkeld. Landbouw en 

veeteelt wordt voor een groot deel uigevoerd door analfabete boeren. De opbrengst is nauwelijks 

voldoende om de eigen familie te voeden. Door de groeiende bevolking en de onwetendheid wordt 

de grond uitgeput met als gevolg om zich heen grijpende erosie en verwoestijning. Jongeren die 

naar school zijn geweest, zien het traditionele werk op het land of met het vee als minderwaardig. 

Zij trekken liever naar de stad of het buitenland, in de hoop daar werk te vinden. Dit is er vaak niet 

en werkloze en gedesillusioneerde jongeren zijn vatbaar voor radicalisering en criminaliteit. 

Met financiering door de Oostenrijkse ontwikkelingsorganisatie Coopération Autrichienne pour le 

Développement (CAD) voert het landelijk orgaan Cadre de Concertation des ONG et associations 

actives en Education de Base / Burkina Faso (CCEB/BF) het Programme Multi-Acteurs (PMA) uit. Dit 

programma heeft als doel jongeren te trainen in de methode “agro-sylvo-pastoral”, een ecologische 

methode die de bescherming van het milieu combineert met een hogere agrarische opbrengst. 

Jongeren die deelnemen aan het programma krijgen zo de kans om in hun eigen dorp een beter 

bestaan op te bouwen en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de agrarische sector en 

de bescherming van het milieu. 

DSF is al van het begin af aan actief lid van CCEB/BF. Onze coördinator Salif Sodré is zelfs enige 

jaren voorzitter geweest van de club. DSF heeft de verantwoordelijkheid gekregen om het 

programma in de regio Noord uit te voeren. Lomboro Coulibaly, de tweede man van DSF, is 

aangesteld als programma verantwoordelijke. Zijn salaris wordt gefinancierd uit het programma. 

Tussen 2017 en 2019 worden in vier gemeenten in Yatenga 135 jongeren (82 mannen en 53 

vrouwen) tussen de 14 en 35 jaar volgens de 

methode getraind in agrarisch 

ondernemerschap. Er worden verschillende 

trainingen gegeven: vruchtbaar maken van de 

grond, tuinbouw, pluimveeteelt, veeteelt, 

productie van bonen (niébé) en uien, 

conservering, transport, voedselverwerking, 

ondernemerschap en het aanvragen van 

microkrediet. En passant worden zij voorgelicht 

over seksuele en reproductieve gezondheid en 

familie planning. Na de training krijgen zij een 

startset om hun werk als beginnend agrarisch 

ondernemer uit te voeren. Uit het programma 

wordt ook nazorg geboden.   

4.3.3 Werkgelegenheid voor jongeren en ontwikkeling van competenties: PEDJC 

Het « Projet emplois des jeunes et développement des compétences » is een programma van de 

Wereldbank en de International Labour Organisation. In Burkina is de overheid verantwoordelijk 

voor de uitvoering. In Burkina is de vakbekwaamheid in de lokale werkplaatsen ver beneden het 

professionele niveau. Het doel van dit programma is om bij jongeren beroepsmatige competenties 

te ontwikkelen om de kwaliteit van hun werk te verbeteren zodat de bedrijven waar ze werken een 

bijdrage kunnen leveren aan duurzame economische ontwikkeling. DSF heeft zich ingeschreven 

voor dit programma en financiering ontvangen om bij 16 jongeren de vakbekwaamheid voor lassen 

en metaalconstructie te verbeteren. De jongeren zijn al bij lokalen bedrijfjes werkzaam. In 8 

schooldagen en 32 dagen praktijkondersteuning worden zij klaargestoomd voor het examen CQP, 

het vakdiploma op het eerste niveau. De schooldagen vinden plaats op onderwijscomplex Zoodo. 
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4.3.4 Decentralisatie 

Onder de leus “Comprendre pour agir / Begrijpen om te handelen” heeft DSF de coördinatie in 

Ouahigouya en omringende dorpen voor het « Programme d’appui à la décentralisation et à la 

participation citoyenne (DEPAC) ». Dit programma wordt uitgevoerd met de landelijke organisatie 

Laboratoire citoyennetés en gefinancierd door de Zwitserse organisatie Coopération Suisse. Het 

programma heeft als doel goed bestuur van scholen en gemeenten te bevorderen door 

gemeenteraadsleden en ouderraden van scholen te trainen hoe te handelen als vertegenwoordiger 

van de burgers / ouders. Burgerorganisaties worden getraind in het controleren en nakomen van 

afspraken met de gemeente. 

DSF is verantwoordelijk voor de organisatie van de trainingen en bijeenkomsten, onderzoek naar 

de uitvoering, budgetbeheersing, publiciteit en radio-uitzendingen. DSF heeft werkgroepen 

ingesteld van vertegenwoordigers van verschillende burgerorganisaties (société civile), die 

verantwoordelijk zijn voor uitvoering en controle. 

De resultaten een aanbevelingen zijn in een rapport beschreven dat gepresenteerd is aan de 

burgemeester en het gemeentebestuur van Ouahigouya. 

4.3.5 Lobby en netwerken 

Door deze steun is DSF in staat geweest om: 

• Lobby en netwerk activiteiten bij de minister van jongerenzaken uit te voeren wat er toe geleid 

heeft dat onze school Zoodo een partnerschap is aangegaan met het ministerie voor de 

bevordering van beroepsonderwijs in de regio. 

• 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.  

• Netwerkbijeenkomsten GIP-PNVB (Groupement d’Intérêt Public - Programme National de 

Volontariat au Burkina Faso), een groep van organisaties die in aanmerking willen komen voor 

door de overheid beschikbaar gestelde vrijwilligers. 

• Participatie in de activiteiten van het landelijke orgaan CCEB/BF over vragen rondom 

kwaliteitsverbetering van onderwijs en opleidingen. 

• Participatie in bijeenkomsten met overheidsfunctionarissen en vertegenwoordigers van 

ontwikkelingsorganisaties over de uitvoering van het nationale ontwikkelingsplan (PNDES) en 

de uitwerking op regionaal en lokaal niveau. 

• Bijeenkomsten met de regionale raad voor een betere samenwerking en afstemming tussen 

ontwikkelingsorganisaties / NGO’s in de regio Noord. 

• Participatie in UNEEPL, de belangenorganisatie voor niet-confessionele particuliere scholen. 

• Organisatie van de eigen jaarvergadering over de aanname van de nieuwe statuten in het 

kader van de nieuwe wet op vereniging in Burkina. 

• Deelname van de coördinator van DSF en de financiële directeur van onderwijscomplex Zoodo 

aan de training Change the Game, gefinancierd door Wilde Ganzen Nederland en uitgevoerd 

door Association Burkinabè de Fundraising (ABF). Het doel van deze training is om lokaal 

fondsen te werven voor ontwikkelingsprojecten. Tevens was het een eerste stap in een 

toekomstig partnerschap tussen Wilde Ganzen, WOL en DSF. 

 

Al deze activiteiten hebben DSF op de kaart gezet als partner in het ontwikkelingsproces. Dit soort 

structuren zorgen voor een bodem in het ontwikkelingsproces en maken duurzame en structurele 

ontwikkeling mogelijk. 

4.3.6 Publiciteit 

DSF heeft al een aantal jaar een website, maar nauwelijks mogelijkheden om die te onderhouden. 

WOL heeft DSF hierbij ondersteund door de website te reorganiseren en te actualiseren. WOL 

betaalt vanuit Nederland de hostingskosten. 

Ook op Facebook is DSF actief met ondersteuning van WOL. Er zijn drie pagina’s en een groep: 
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• Complexe ZOODO met 554 volgers. Hierop worden berichten geplaatst over de projecten en 

resultaten op onderwijscomplex Zoodo in Ouahigouya. 

• Developpement sans frontiere met 658 

volgers. Hierop worden berichten 

geplaatst van de overige projecten en 

activiteiten van DSF, inclusief de door 

WOL gefinancierde projecten ter 

verbetering van het voortgezet 

onderwijs in de dorpen. 

• ZOODO NEWS met 93 volgers is de 

pagina voor de leerlingen met berichten 

over het schoolleven. 

• De groep Complexe Educatif Zoodo met 

52 leden is bedoeld voor 

kennisuitwisseling tussen het personeel 

van Zoodo. 

WOL heeft in Nederland 2.500 folders laten 

drukken t.b.v. publiciteit voor het 

onderwijscomplex. Ook hebben we twee 

roll-up banners laten maken: een voor het 

onderwijscomplex en een voor DSF. 

 

4.4 Programme intégré 

Tijdens mijn verblijf hebben we gekeken hoe WOL, als kleine organisatie, DSF kan helpen om hun 

belangrijke werk voort te zetten en hoe we de organisatie van het onderwijs op Onderwijscomplex 

Zoodo beter kunnen laten verlopen. We hebben een tweejarenplan 2017-2019 opgesteld. Nadat we 

de toezegging voor steun van MRC Holland en Stichting Castricum helpt Muttathara hadden 

ontvangen, ben ik in oktober 2017 naar Burkina teruggegaan om in overleg met DSF en het 

managementteam van Zoodo het plan verder uit te werken. 

4.4.1 SDG en PNDES 

Onderwijscomplex Zoodo is de spil van waaruit we werken. Van daar uit willen we 

kwaliteitsverbetering van het onderwijs tot stand brengen. Onderwijs dat aansluit bij de 

economische ontwikkelingsbehoefte van de provincie Yatenga met speciale aandacht voor 

beroepsonderwijs. Met het plan sluiten we aan bij de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG / 

Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties met focus op indicatoren uit SDG 4 

“Kwaliteitsonderwijs” en SDG 8 “Economische groei”. Dit betekent dat we werken aan: 

• Vergroten van de leesvaardigheid van jongeren; 

• Bevorderen van levenslang leren; 

• Bijdragen aan een hoger opgeleide bevolking; 

• Vergroten van de computervaardigheid en internetvaardigheid van jongeren; 

• Vergroten van de leesvaardigheid van de bevolking; 

• Vergroten van de rekenvaardigheid van de bevolking; 

• Vergroten van deelname van het aantal jongeren aan onderwijs, werk of opleiding. 

 

We sluiten aan bij het nationale ontwikkelingsplan van de overheid van Burkina 2016-2020 (PNDES 

/ Plan National de Développement Economique et Social) en de daar van af geleide regionale en 

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

speerpunten zijn dan: 

• Kwaliteitsverbetering van het basisonderwijs. 

• Uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het aanbod aan beroepsopleidingen. 

• Verbetering van de toegang en kwaliteit van het middelbaar onderwijs. 

• Versterking van de menselijke en materiële capaciteit. 

  
De roll-up banners voor DSF en Zoodo 
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• Verbetering van de toegang en kwaliteit tot het beroepsonderwijs en de beroepsvorming. 

• Vergroting van het onderwijsaanbod met verzekering van kwaliteit, 

• Ons belangrijkste speerpunt: Het omkeren van de trend om algemeen onderwijs te 

verkiezen boven beroepsonderwijs. 

• De versterking van de infrastructuur voor onderwijs. 

 

Alle projecten en programma’s van WOL en DSF zijn in dit plan opgenomen 

4.4.2 Werkdoelen WOL en DSF 

De doelstellingen, met focus op Onderwijscomplex Zoodo, uit ons tweejarenplan 2017-2019 

hebben we als volgt geformuleerd: 

1. Alle afdelingen binnen onderwijscomplex Zoodo zijn operationeel en functioneel. Dit 

betekent dat de basisschool, het lyceum en de beroepsopleidingen kwalitatief goed onderwijs 

leveren in goed functionerende voorzieningen. 

2. Het beheer van het onderwijscomplex is financieel en administratief efficiënt. Dit 

betekent dat het complex voldoende inkomsten heeft om goed onderwijs te kunnen bieden en 

dat er zuinig omgesprongen wordt met de beschikbare middelen. Leerling-gegevens, 

schoolresultaten en financiën worden zorgvuldig geregistreerd. 

3. Het management van het onderwijscomplex is verantwoordelijk voor een goede 

organisatie. Dit betekent dat er voldoende gekwalificeerd personeel is, alle ondersteunende 

faciliteiten worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn opgezet en het complex voldoet aan 

de wettelijke regels. 

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. Dit 

betekent dat er goed personeelsbeleid gevoerd wordt, inclusief scholing, uitbreiden en 

bijhouden van vakkennis en pedagogische en didactische training bij het bespreken van 

maatschappelijke vraagstukken met leerlingen. 

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. Dit betekent dat er 

een helder en efficiënt promotie- en communicatieplan is en iedereen bij de uitvoering hiervan 

vanuit zijn eigen verantwoording een bijdrage aan levert. 

6. DSF en/of CEZ spelen een leidende / initiatiefnemende rol in lobby- en 

netwerkactiviteiten ter versterking van de belangen en kwaliteit van algemeen 

onderwijs en beroepsonderwijs en de ontwikkeling van de regio. Dit betekent dat DSF 

samenwerking zoekt met andere onderwijsinstellingen om de overheid te stimuleren de 

beoogde doelstellingen uit het PNDES te realiseren, vooral op het gebied van technisch 

beroepsonderwijs en ontwikkelingskansen voor meisjes. Onderwijsbeleid op de scholen in de 

regio wordt geharmoniseerd om onderlinge, oneigenlijke concurrentie te voorkomen. 

7. In vier dorpen in Yatenga worden tussen 2017 en 2019 de infrastructuur van het 

algemeen voortgezet onderwijs verbeterd. Dit betekent dat in de dorpen Namssiguia, 

Nongfairé en Tougué-Mossi de bestaande middelbare scholen worden uitgebreid met speciale 

aandacht voor de schoolbibliotheek om de leesvaardigheden van leerlingen op het platteland te 

verbeteren. In Tangaye wordt de bestaande bibliotheek verder ingericht. 

8. Extra kwetsbare scholieren en studenten worden ondersteund vanuit het Scholieren- 

en studentenfonds. Dit betekent dat jaarlijks maximaal 50 jongeren in moeilijke 

familieomstandigheden een kans krijgen om een beroep te leren en/of een studie te volgen. 

9. DSF en WOL spelen hun rol. Dit betekent dat WOL haar best doet om voldoende fondsen te 

werven om de projecten en de daaruit voortvloeiende overheadkosten van DSF te kunnen 

financieren. Omgekeerd spant DSF zich in om in Burkina projecten binnen te halen die het 

voortbestaan van DSF bevorderen en om te voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit 

de status van ONG en AD1. 

                                                
1 AD: Association de Développement, de lokale ontwikkelingsorganisaties zoals DSF. 
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10. De resultaten, effecten en impact van het programma worden geïnventariseerd, 

geëvalueerd en er worden lessen uit getrokken. Dit betekent dat alle gegevens over het 

programma zorgvuldig worden bijgehouden en gedocumenteerd ten behoeve van het eigen 

leerproces en de impactmeting m.b.t. SDG 4 Kwaliteitsonderwijs en de onderwijsdoelen uit het 

PNDES 2016-2020. 

4.4.3 Uitvoering en resultaten 2017 

Hoewel het programma nog maar net gestart is, hebben we al op verschillende manieren bij 

kunnen dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen en de doelen uit het nationale 

ontwikkelingsplan van Burkina Faso. 

 
Doelen Activiteiten en resultaten 

Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG): 

• Vergroten van de leesvaardigheden 
van jongeren 

• Vergroten van de leesvaardigheid 
van de bevolking 

• Ruim 2000 boeken beschikbaar gesteld aan de bibliotheek 
op Zoodo, de dorpsbibliotheek van Tangaye en het college 
van Namssiguia. 

• Deelname van personeel en leerlingen aan literatuur 
wedstrijden. 

• Alfabetisering van volwassenen op het platteland. 

• Bevorderen van levenlang leren • Twee keer per jaar een training voor onderwijzend 
personeel op Zoodo. 

• Bijdragen aan een hoger opgeleide 
bevolking 

• Bevorderen van voortgezet onderwijs aan jongeren. 
• Verstrekken van studiebeurzen aan 12 studenten. 
• Verbeteren van de vakbekwaamheid van werkende 

jongeren. 

• Vergroten van de 
computervaardigheid en 
internetvaardigheid van jongeren 

• Computerlokaal met internet op Zoodo. 
• Computerlessen op Zoodo voor leerlingen en personeel. 
• Laptops beschikbaar gesteld aan studenten. 
• Computer geïnstalleerd in bibliotheek Tam Tam in het dorp 

Tangaye 

• Vergroten van de rekenvaardigheid 
van de bevolking 

• Beschikbaar stellen van diverse wiskundige boeken en 
geometrische figuren. 

• Vergroten van deelname van het 
aantal jongeren aan onderwijs, 
werk of opleiding 

• Bieden van een tweede kans aan jongeren die weggestuurd 
zijn van de publieke scholen. 

• Wervingscampagne voor beroepsonderwijs. 
• Ondersteuning van jongeren van de beroepsopleidingen bij 

het vinden van werk of het starten van een eigen bedrijf. 

Nationaal ontwikkelingsplan Burkina (PNDS) 

• Kwaliteitsverbetering van het 
basisonderwijs 

• Hoog slagingspercentage voor de basisschool op Zoodo. 
• Bijlessen voor zwakke leerlingen op de basisschool. 
• Training van leraren in didactische vaardigheden. 

• Uitbreiding en 
kwaliteitsverbetering van het 
aanbod aan beroepsopleidingen 

• Aanstelling van een gekwalificeerde directeur voor de 
beroepsopleidingen. 

• Bestaande opleidingen ondersteund met apparatuur, 
gereedschap en studieboeken. 

• Heropening van de lasopleiding. 

• Verbetering van de toegang en 
kwaliteit van het middelbaar 
onderwijs 

• Oudercomité van het college in Namssiguia ondersteund 
met beschikbaarstelling van bouwmateriaal om twee 
klaslokalen af te bouwen. 

• 10 klaslokalen ingericht. 
• Schooladministratie bij het college in Namssiguia in 

aanbouw. 
• Participatie in belangenvereniging voor middelbaar 

onderwijs. 

• Versterking van de menselijke en 
materiële capaciteit 

• Trainingen didactiek en andragogie voor leraren en 
instructeurs Zoodo. 

• Training Schoolmanager, een elektronisch 
registratiesysteem voor onderwijs in Burkina, voor 
onderwijs ondersteunend personeel en de directie. 

• Aanstelling financieel directeur en directeur voor de 
beroepsopleidingen op Zoodo. 

• Ondersteuning van DSF om hun werk voort te kunnen 
zetten. 
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Doelen Activiteiten en resultaten 

• Verbetering van de toegang en 
kwaliteit tot het beroepsonderwijs 
en de beroepsvorming 

• Studiekosten betaald voor 14 jongeren in het 
beroepsonderwijs. 

• Participatie in belangenverenigingen voor het 
beroepsonderwijs en overleg bij verantwoordelijke directies 
en ministeries voor jongerenzaken, beroepsonderwijs en 
werkgelegenheid. 

• Vergroting van het 

onderwijsaanbod met verzekering 
van kwaliteit 

• Kortdurende informele beroepstrainingen voor jongeren. 

• Agrarische trainingen “agro-sylvo-pastoral” voor jongeren 

• Het omkeren van de trend om 
algemeen onderwijs te verkiezen 
boven beroepsonderwijs 

• Promotiecampagne voor de bewustwording van het belang 
van beroepsonderwijs voor de economische ontwikkeling 
van het land. 

• Voorlichting op basisscholen, colleges en centra voor 
alfabetisering en tweedekans onderwijs over 
beroepsonderwijs. 

• Radiospots over beroepsonderwijs 

• De versterking van de 
infrastructuur voor onderwijs 

• Uitbreiden van bestaande colleges in drie dorpen. 
• Watervoorziening en schooltuin op Zoodo 

 

5 Activiteiten in Nederland 

5.1 Bestuur 

Door het verblijf van drie maanden in Burkina van de voorzitter en afwezigheid van andere 

bestuursleden, hebben er slechts zes bestuursvergaderingen plaatsgevonden. Een daarvan vond 

plaats tijdens het verblijf in Burkina via whatsapp. 

Na terugkomst van de voorzitter hebben we een nieuw beleidsplan gemaakt voor de komende twee 

jaar (2017-2019). Hierin zijn de nieuwe werkdoelen, die we met DSF hebben afgesproken, 

opgenomen. Het beleidsplan is gepubliceerd op onze website. 

De werkgroep bestond in 2017 uit 6 bestuursleden en 1 vrijwilliger. 

5.2 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. Onkosten die bestuursleden 

maken kunnen vergoed worden, 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. Kosten van 

bestuursleden voor vliegtickets en visa, in het kader van een werkbezoek aan Burkina, worden wel 

gedeclareerd. De voorzitter heeft dit voor de reizen in het voor- en najaar niet gedaan. Dit is 

gecompenseerd doordat WOL de huur van het kantoor van DSF gefinancierd heeft en Yvonne in een 

deel van het kantoor woonde. 

 

In 2017 bestonden de werkzaamheden van het bestuur uit: 

• Zes vergaderingen van 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, Skype of Facebook. 

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

• Bestuderen en afstemmen van de projectaanvragen van DSF. 

• 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. 
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• 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. 

• Onderhouden van contacten met medefinancieringpartners. 

• Samenstellen van het inhoudelijke jaarverslag. 

• Opstellen van de jaarcijfers in overleg met de accountant. 

• En nog veel meer… 

 

5.3 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 01-08-2019 

Mevr. J.H. Klein 
(Johanna) 

03-09-2007 03-09-2016 Secretaris 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 01-02-2015 Bestuurslid 01-02-2018 

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

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

 

5.4 CBF 

Vanaf oktober 2015 is WOL in het bezit van 

het CBF keurmerk. In de eerste helft van 

2017 is het beleid rondom de toekenning van 

het keurmerk opnieuw gewijzigd en moesten 

alle gegevens weer opnieuw ingevuld worden 

voor 1 juli 2017. WOL behoorde tot de eerste 

500 organisaties die dit in orde hadden. We 

werden hiervoor beloond met een uitnodiging 

voor deelname aan de Impact Chalenge, de 

sectorreflectie over de impact van goede 

doelen. Gerrel Wissink is hier namens WOL 

naar toe geweest. We ontvingen ook een 

persoonlijk rapport over de impact van onze 

projecten in Burkina. Dit rapport staat op onze 

website onder informatie / beleidsplan. 

 

Van de website van het Centraal Bureau 
Fondsenwerving / CBF: 
Wat houdt de CBF erkenning in? 
• Dit betekent dat de fondsenwervende 

organisatie voldoet aan de door de sector 
opgestelde normen, die door 
toezichthouder CBF zijn getoetst. 

• De organisatie is getoetst op 

missie/maatschappelijke waarde, 
middelen, activiteiten & organisatie, 
doelrealisatie, governance, 

verantwoording en omgang met 
belanghebbenden. 

• Het CBF heeft geen oordeel over de 
doelstelling van een organisatie en gaat 
niet ter plekke zelf controleren of de 
projecten worden uitgevoerd maar vereist 

verantwoording daarvan en transparantie 
door de instelling. 
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5.5 Voorlichting, educatie en publiciteit 

In 2017 zijn we nauwelijks aan educatieve en voorlichtende activiteiten in Nederland toegekomen. 

We kampen met een tekort aan vrijwilligers om deze activiteiten te organiseren. Met het wegvallen 

van professionele partners bij DSF gaat er heel veel tijd zitten in de samenwerking met DSF voor 

de organisatie van de projecten in Burkina en de financiering hiervan.  

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

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

over de projecten in Burkina wordt gegeven en fondsen worden geworven door de verkoop van 

geschonken spullen. Donateurs houden wij op de hoogte door uitgifte van de Nieuwsbrief uit 

Yatenga. Deze is in 2017 tweemaal uitgekomen en verstuurd naar 400 donateurs en 

belangstellenden. Meer informatie staat op de website van WOL. WOL heeft ook een Facebook 

pagina. Hier worden actuele nieuwtjes over het verloop van de projecten gepubliceerd. 

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 

 

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 2017 werkte WOL samen met de volgende partners: 

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

Zij hebben toegezegd de projecten voor de ontwikkeling van voortgezet onderwijs in vier 

dorpen te ondersteunen. In augustus 2017 heeft Yvonne Zomerdijk overleg gehad met de 

directeur van MRC Holland. 

• Stichting Castricum helpt Muttathara: Muttathara heeft WOL verschillende malen 

ondersteund bij de financiering van projecten. In 2017 hebben wij een bedrag ontvangen voor 

de uitvoering van activiteiten rondom de promotie van het beroepsonderwijs. 

• Burkina Faso Platform: Yvonne Zomerdijk is penningmeester van het BF platform. In januari 

2017 zou het platform een landelijke dag organiseren voor particuliere initiatieven en NGO’s 

actief in Burkina Faso. Dit is door te weinig aanmeldingen verplaatst naar april. Yvonne zat toen 

in Burkina en de overige bestuursleden van WOL konden hier niet aan deelnemen. Voor het 

Burkina Faso Platform was de dag een groot succes. 

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

Wereldwinkel Limmen is in 2017 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. Dineke Vahl, 

Juust Out en Yvonne Zomerdijk waren namens WOL aanwezig. 

• Wilde Ganzen: In 2017 heeft WOL een aanvraag voor partnerschap met Wilde Ganzen 

ingediend. WOL werd uitgenodigd voor een eerste informatiebijeenkomst. Hier is Gerrel naar 

toe geweest. Yvonne heeft deelgenomen aan de Nederlandse versie van het programma 

“Change the Game”, georganiseerd door Wilde Ganzen. In 2018 gaan WOL en Wilde Ganzen 

een partnerschap aan. 

• Stichting Geef Gratis: Stichting Geef Gratis stelt internetconcepten beschikbaar om online 

fondsen te werven. WOL heeft hier een account.   
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• 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. Meer informatie: http://www.geefwijzer.nl/details/445/wol-voor-onderwijs-in-

burkina-faso.aspx en http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/werkgroep-

ontwikkelingssamenwerking-limmen . 

 

 
Yvonne, Juust en Dineke aanwezig op de Partin-dag 

 
Cursisten Change the Game Academy 

 

6 Financiële verantwoording 

In 2017 was het inzamelingsresultaat 

223.730 euro. Er is 213.021 euro 

besteed aan projecten in Burkina 

Faso. Aan fondsenwerving, beheer en 

administratie in Nederland is 4.416 

euro besteed. 

 

Toelichting: 

• Personeel Zoodo: Dit betreft de 

salarisgarantie voor de financiële 

directeur en voor de directeur van 

de beroepsopleidingen. WOL 

heeft zich voor 2017 en 2018 

garant gesteld voor hun salaris. 

Een deel van het bedrag betreft al 

salariskosten voor januari, februari en maart 2018. 

• Diverse projecten Zoodo: In 2017 hebben we 16.000 euro bijgedragen in de algemene 

exploitatiekosten van onderwijscomplex Zoodo. Daarnaast hebben we de kosten gefinancierd 

voor de invoer van de container, dienstreizen, ICT materiaal en installatie, verbruiksmaterialen 

en gereedschap voor de beroepsopleidingen, trainingen personeel, transportmiddelen directie, 

inrichting nieuwe kantoren voor directie, verbetering van het elektriciteitsysteem, promotie 

activiteiten om leerlingen te werven en deelname aan het beroepsonderwijs te bevorderen. Ook 

is er een bedrag van €13.729 overgemaakt voor de aankoop van stof met het logo van het 

onderwijscomplex om nieuwe schooluniformen te maken. De bedoeling was dat de stof voor de 

uniformen aan de leerlingen verkocht zou worden. De nieuwe uniformen dragen bij aan de 

zichtbaarheid van het complexe en zouden een kleine winst opleveren voor het complex. De 

bestelling met een aanbetaling was al gedaan, toen bleek dat de machines bij het bedrijf, dat 

de stof zou bedrukken, kapot waren gegaan. Een ander bedrijf zoeken was niet mogelijk. De 

tijd was te krap om de stof voor aanvang van schooljaar 2017-2018 klaar te krijgen. Het 
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http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/werkgroep-ontwikkelingssamenwerking-limmen
http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/werkgroep-ontwikkelingssamenwerking-limmen
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gereserveerde bedrag staat nog op de rekening van WOL en DSF in Burkina. De aanbetaling is 

terug ontvangen. 

• Dorpscolleges: Dit betreft de uitbreiding en verbetering van het voortgezet onderwijs in vier 

dorpen. Dit wordt gefinancierd door de MRC Holland Foundation in 2017 en 2018. In 2017 

betrof dit het afbouwen van de twee klaslokalen in Namssiguia, de inrichting van 10 klaslokalen 

in Namssiguia, Nongfaïré en Tougué Mossi, de bijdrage voor de bibliotheek van Tangaye en de 

bouw van de schooladministratie in Namssiguia. 

 

6.1 Financiering DSF 

In 2017 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 betonden 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 door FONAENF, het nationale alfabetiseringfonds, voor een alfabetiseringscentrum 

en vier trainingen in de provincie Loroum en twee trainingen in Yatenga. 

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

van het project Agro-sylvo-pastoral.  

• Financiering vanuit het programma Laboratoire Citoyenneté, een programma ter bevordering 

van decentralisatie en goed bestuur, gefinancierd door een Zwitserse organisatie. 

 

Balans bankrekeningen DSF 
Saldo 31-12-

2016 
Inkomsten Uitgaven 

Saldo 31-12-
2017 

Decentralisatie 264.138 1.000.000 295.100 969.038 

DSF, rekening voor kleine projecten 1.583.807 0 650.699 933.108 

Rekeningen alfabetisering FONAENF 27.859 4.041.834 4.069.693 0 

Scholieren en studentenfonds WOL 153.342 8.010.547 7.653.320 510.569 

Rekening projecten WOL 8.693.168 97.776.672 91.328.589 15.141.251 

Ondersteuning DSF / ONG WOL 150.778 11.885.286 8.492.974 3.543.090 

Exploitatierekening Complex Zoodo 5.918.653 49.750.312 41.107.669 14.561.296 

PMA project agro-sylvo-pastoral 0 25.342.500 23.898.413 1.444.087 

Totaal bankrekeningen DSF 16.791.745 197.807.151 177.496.457 37.102.439 

Overlopende uitbetalingen per cheques   6.032.071 31.070.368 

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 2017 

ACTIVA 
31-12-2017 

€ 
31-12-2016 

€ 

VLOTTENDE ACTIVA     

Liquide middelen  127.981  121.687 

  127.981  121.687 

     

PASSIVA     

Voorzieningenfondsen Burkina Faso     

Onderwijscomplex, DSF en overige fondsen 32.089  38.718  

Scholieren en studentenfonds 8.702  4.815  

Dorpscolleges 84.940  0  

Overige fondsen   75.904  

   125.731  119.437 

Overige schulden en overlopende passiva  2.250  2.250 

   127.981  121.687 

6.2.3 Staat van baten en lasten over 2017 

 Werkelijk 2017 Begroot 2017 Werkelijk 2016 

Baten: € € €  

Baten uit eigen fondsenwerving 223.165 113.000 45.148 

Baten uit acties van derden    

Subsidies van overheden   1.000 

Rentebaten 565 500 1.111 

Som der baten 223.730 113.500 47.259 

    

Lasten:    

Besteed aan doelstellingen:    

Onderwijscomplex Zoodo 114.998 65.000 66.259 

Scholieren en studentenfonds 12.538 20.000 17.538 

Dorpscolleges 67.306 10.000  

Ondersteuning DSF 18.179 15.000 3.599 

Overige uitgaven t.b.v. projecten BF 0 20.000 15.438 

Voorlichting, educatie, bewustwording in NL 0 500 51 

 213.021 130.500 102.885 

Werving baten:    

Kosten eigen fondsenwerving 852 2.000 1.153 

Beheer en administratie:    

Kosten beheer en administratie 3.564 6.900 4.989 

Som der lasten 217.437 139.400 109.027 

     

Saldo van baten en lasten 6.294 -25.900 -61.768 

Bestemming saldo 2017    

Toevoeging/onttrekking aan:    

Voorzieningsfondsen Burkina Faso:    

Onderwijscomplex / DSF / ONG WOL -6.629   

Scholieren en studentenfonds 3.887   

Dorpscolleges 84.940   

Overige fondsen -75.904   

 6.294   

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 
 31-12-2017 31-12-2016 

Liquide middelen € € 

Rabobank spaarrekening 65.010 52.372 

ASN Bank 4.919 8.818 

Rabobank 38.616 1.563 

Regiobank 19.423 58.902 

Contanten 13 32 

  127.981 121.687 

Voorzieningenfondsen Burkina Faso 2017 2016 

 € € 

Onderwijscomplex Zoodo / DSF / ONG WOL Burkina   

Stand per 1 januari 38.718 155.377 

Overheveling van/naar Overige fondsen 71.840 -80.000 

Overheveling van Schapenproject naar schooltuin Zoodo - 1.025 

Ontvangsten 36.528 28.575 

Bestedingen -114.998 -66.259 

Stand per 31 december 32.089 114.622 

Scholieren en studentenfonds   

Stand per 1 januari 4.815 5.993 

Ontvangsten 16.425 16.360 

Bestedingen -12.538 -17.538 

Stand per 31 december 8.702 4.815 

Dorpscolleges   

Stand per 1 januari - - 

Ontvangsten 152.246 - 

Bestedingen -67.306 - 

Stand per 31 december 84.940 - 

Overige fondsen   

Stand per 1 januari 75.904 18.810 

Overheveling van/naar Onderwijscomplex Zoodo -71.840 80.000 

Ontvangsten 17.966 1.213 

Ondersteuning DSF -18.179 -3.599 

Overige projecten Burkina Faso - -15.438 

Besteding educatie Nederland - -51 

Kosten eigen organisatie en het saldo van financiële baten en lasten -3.851 -5.031 

Stand per 31 december - 75.904 

Overige schulden en overlopende passiva   

Reservering accountantskosten 2.250 2.250 

 2.250 2.250 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen - - 

 

 
Schoolmeubilair wordt met de in 2010 door Fietsen voor Burkina geschonken truck naar de dorpen gebracht. 
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6.2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 

  
Werkelijk 

2017 
€ 

Begroot 
2017 

€ 

Werkelijk 
2016 

€ 

Fondsenwerving    

Donaties en Subsidie    

Medefinancieringsorganisaties - - - 

Particuliere fondsen 169.162 60.000 100 

Kringloopwinkels 15.000 15.000 2.000 

Subsidie - - 1.000 

Wereldwinkels 3.000 1.000 1.500 

Kerken en scholen 1.299 2.000 9.996 

Donaties en overige acties 34.704 35.000 31.552 

  223.165 113.000 46.148 

Deze inkomsten zijn als volgt over de fondsen 
verdeeld: 

   

Onderwijscomplex 36.528 50.000 28.575 

Scholieren en studentenfonds 16.425 20.000 16.360 

DSF / ONG WOL Burkina 17.966 15.000 - 

Dorpscolleges (Overige fondsen 2016) 152.246 28.000 1.213 

  223.165 113.000 46.148 

Besteed aan de doelstelling    

Overboeking naar DSF 210.781 120.000 85.783 

Uitgaven NL t.b.v. projecten Burkina Faso 2.240 10.000 17.051 

Educatie - 500 51 

  213.021 130.500 102.885 

Deze bestedingen zijn als volgt over de fondsen 
verdeeld: 

   

Onderwijscomplex 114.998 65.000 66.259 

DSF / ONG WOL Burkina 18.179 15.000 3.599 

Scholieren en studentenfonds 12.538 20.000 17.538 

Dorpscolleges (Overige fondsen 2016) 67.306 30.500 15.489 

  213.021 130.500 102.885 

Kosten eigen organisatie    

Kosten voorlichting en fondsenwerving 852 2.000 1.153 

Accountantskosten 2.481 2.400 2.480 

Werkbezoek Burkina Faso 0 2.000 1.470 

Overige algemene kosten 630 2.000 759 

  3.963 8.400 5.862 

Financiële baten (per saldo)    

Bankkosten -453 -500 -280 

Rente 565 500 1.111 

  112 - 831 

 

 
Basisschool op onderwijscomplex Zoodo. De leraar is een van onze jongeren uit het sponsorproject 
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6.2.6 Kostenverdeelstaat conform bijlage III Richtlijn 650 
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Subsidies en 
bijdragen 

114.998 12.538 67.306 18.179 0     213.021 130.500 102.885 

Publiciteit en 
communicatie 

          852   852 2.000 1.153 

Kantoor- en 
algemene 
kosten 

            3.111 3.111 6.400 4.709 

Afschrijving 
en rente 

            453 453 500 280 

Totaal 114.998 12.538 67.306 18.179 0 852 3.564 217.437 139.400 109.026 

 

6.3 Meerjarenoverzicht financiën 

 2017 2016 2015 2014 2013 

Fondsenwerving en financiële baten 223.730 47.259 143.987 189.155 164.020 

Besteed aan de doelstelling 213.021 102.885 102.274 160.242 160.755 

Kosten fondswerving, eigen organisatie en 
financiële lasten 

4.416 6.142 7.699 5.224 4.755 

      

Liquide middelen per 31 december 127.981 121.687 193.455 149.441 125.753 

      

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

95% 218% 71% 85% 98% 

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

2% 13% 5% 3% 3% 

 

 

 

 

 
WOL is al 30 jaar actief met projecten in Burkina Faso. 

Op 31 december 2017 was dit de financiële stand van zaken over 30 jaar. 
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6.4 Begroting 2018 

  Begroting 2018 

Fondsenwerving  

Donaties en Subsidie  

Medefinancieringsorganisaties 25.000 

Particuliere fondsen 175.000 

Kringloopwinkels 15.000 

Subsidie 0 

Wereldwinkels 1.000 

Kerken en scholen 1.000 

Donaties en overige acties 34.000 

  251.000 

Verdeling inkomsten over de fondsen:  

Onderwijscomplex 64.838 

Scholieren en studentenfonds 16.000 

DSF / ONG WOL Burkina 16.916 

Dorpscolleges 153.246 

  251.000 

Te besteden aan de doelstelling  

Overboeking naar DSF 300.000 

Uitgaven NL t.b.v. projecten Burkina Faso 12.000 

Educatie 100 

  312.100 

Verdeling bestedingen over de fondsen:  

Onderwijscomplex / DSF / ONG WOL Burkina 142.854 

Scholieren en studentenfonds 16.000 

Dorpscolleges 153.246 

  312.100 

Kosten eigen organisatie  

Kosten voorlichting en fondsenwerving 1.000 

Accountantskosten 2.400 

Werkbezoek Burkina Faso 2.000 

Overige algemene kosten 1.000 

  6.400 

Financiële baten (per saldo)  

Bankkosten -500 

Rente 500 

  0 

 

 
Verkiezing van de ouderraad op Onderwijscomplex Zoodo.



 

 

 

 

 

 

Hartelijk dank voor uw steun en belangstelling! 
 

  
 

 

 


