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Onderwijscomplex Zoodo is een scholengemeenschap 
voor basisonderwijs, algemeen voortgezet onderwijs 
en lager beroepsonderwijs in Ouahigouya, provincie 
Yatenga. In 2006 heeft DSF, partner van de WOL in 
Burkina Faso, van de gemeente Ouahigouya een 
terrein van 23.833 m2 gekregen om een onderwijs-
complex met experimentele scholen voor onderwijs-
vernieuwing te bouwen. WOL en DSF zijn bezig om 
dit complex stap voor stap te realiseren. 
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Leerlingen van Onderwijscomplex Zoodo: ambassadeurs van het onderwijs in Yatenga! 

ONDERWIJSCOMPLEX ZOODO: 
Kwaliteitsonderwijs afgestemd op de leefomgeving 

Onderwijscomplex Zoodo gaat steeds meer zijn rol spelen bij de verbetering van de kwaliteit van het onder-
wijs in de provincie Yatenga. In het mooie, goed toegeruste, eerste schoolgebouw wordt vernieuwend basis-
onderwijs en voortgezet onderwijs gegeven. Het hele complex is voorzien van elektriciteit. Het kan dus ook ’s 
avonds gebruikt worden en er kunnen elektrische apparaten ingezet worden. Er is een laptop en beamer voor 
de trainingen van leraren en voor leerlingen wordt het onderwijs aanschouwelijk gemaakt met films. In 2 
aparte gebouwen wordt beroepsonderwijs aangeboden: een modevakschool en een vakschool voor fiets- en 
bromfietstechniek. 
Nieuw onderwijs 
Het complex is uniek in zijn soort omdat er zowel basis-
onderwijs, algemeen voortgezet onderwijs als (lager) 
beroepsonderwijs aangeboden wordt. Het onderwijs is 
experimenteel en de nieuw verworven pedagogische en 
didactische inzichten worden overgedragen op leraren van 
andere scholen. Met het complex wil DSF laten zien dat 
onderwijs anders kan. Dat onderwijs bedoeld is om dingen 
te leren waar je iets in je dagelijks leven aan hebt. Dat je 
met onderwijs uit de spiraal van armoede en onwetend-
heid komt. Het ouderwetse onderwijssysteem is nog een 
erfenis uit het koloniale verleden. De taal waarin les wordt 
gegeven is een vreemde: Frans. Het onderwijs wordt maar 
op één manier gegeven, is elitair en selectief en totaal niet 
afgestemd op de belevingswereld en ontwikkelingsbehoef-
te van de plattelandsbevolking. De uitval is dan ook 
enorm. Ruim 1/3 van de kinderen die met de basisschool 
beginnen, verlaten deze zonder diploma. Van de kinderen 

die hun diploma wel halen, stroomt maar 28% door naar 
het voortgezet onderwijs. En ook daar is de uitval weer 
enorm. Veel te weinig kinderen komen in het stadium dat 
ze de vaardigheden die ze op school leren, kunnen gebrui-
ken in het dagelijks leven en in een beroep. Met zo’n 
onderwijssysteem schiet het niet op om het land te ont-
wikkelen en de armoede te bestrijden. 
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Terug dringen schooluitval 
Op Zoodo wil DSF de schooluitval terugdringen door het 
onderwijs af te stemmen op de belevingswereld en be-
hoeften van kinderen. Dit betekent dat er aandacht moet 
zijn voor verschillende manieren waarop kinderen leren. 
In het huidige onderwijssysteem moeten leerlingen kennis 
opnemen zonder dat ze weten wat ze daarmee kunnen 
doen. Op Zoodo gaat het ook om het doen, om het toepas-
sen en zelf uitproberen van nieuwe dingen. Er worden 
lesmethoden ontwikkeld waarin alle leerstijlen tot hun 
recht komen. Ook zijn de methoden afgestemd op de leef-
tijd en interesses van het kind. Oudere kinderen, die met 
basisonderwijs beginnen, hebben anderen lesboeken nodig 
dan 6 en 7 jarigen. Speciaal voor het tweedekans (avond) 
onderwijs worden nieuwe lesboeken gemaakt. 
Op Zoodo wordt ook aandacht besteed aan de psychische 
en lichamelijke gezondheid van de kinderen. Een positie-
ve benadering staat centraal om het zelfvertrouwen bij de 
kinderen te ontwikkelen. Ook wordt aandacht besteed aan 
gezonde voeding, zorg voor de gezondheid en vaccinatie. 
Ondervoeding en verzuim door ziekte hebben een nega-
tieve invloed op de leerprestaties. Samen met de ouders 
wordt gezocht naar mogelijkheden om de gezondheid van 
de kinderen te verbeteren. Het is dan ook een wens van 
DSF en de ouders dat er een schoolkantine en een ge-
zondheidspost op het terrein komt. 

Beroepsonderwijs 
Het is belangrijk dat er voor ieder kind onderwijs is dat 
aansluit bij zijn/haar niveau en mogelijkheden. Daarom 
wordt er op Zoodo ook lager beroepsonderwijs ontwik-
keld. Als kinderen het niet redden in het klassieke onder-
wijssysteem, is er nog een mogelijkheid om in het be-
roepsonderwijs een diploma te halen. Met het beroepson-
derwijs wil DSF zowel de kinderen opvangen die voortij-
dig de basisschool verlaten (zij krijgen tijdens hun vakop-
leiding alsnog de kans om het basisschooldiploma te ha-
len), als de uitvallers uit het algemene voortgezet onder-
wijs. Als ouders het vertrouwen krijgen dat als ze hun 
kind naar school sturen, hij/zij ook daadwerkelijk een 
diploma haalt en een productieve rol kan gaan vervullen 
binnen de samenleving, dan zullen ze gemotiveerd blijven 
hun kinderen naar school te sturen. 
Eigenaarschap en samenwerking 
Het succes is niet alleen te danken aan de bijdragen van de 
WOL voor de realisatie van het complex. DSF heeft veel 
partners waarmee ze samenwerken in verschillende pro-
gramma’s. Vanuit Nederland zijn dit o.a. ICCO en Stich-

ting Kinderpostzegels. Ook met lokale organisaties, het 
wereldvoedselprogramma en de overheid van Burkina 
Faso werken ze samen. DSF houdt de regie bij de uitvoe-
ring van de programma’s en projecten en zij coördineren 
alles zo dat de projecten en programma’s op elkaar afge-
stemd worden. Hieruit blijkt hoe belangrijk eigenaarschap, 
afstemming en samenwerking is. Armoedebestrijding is 
zo’n complexe zaak, dat red je niet met een enkel, eenma-
lig project. Maar op de manier van DSF is het geheel veel 
meer dan de optelsom van alle losse projecten. 
Vakopleiding fiets- en bromfietstechniek 
De vakopleiding voor fiets- en bromfietstechniek is aan 
alle kanten bijzonder. De opleiding is 26 januari gestart 
met 8 leerlingen, waar onder een meisje. Maar ook hun 
vakdocent en mentor is een vrouw. DSF heeft hiervoor 
bewust gekozen. Zij wil hiermee een voorbeeld geven om 
op een andere manier naar vrouwen te kijken. Wij zijn 
heel blij dat ook een meisje uit Yatenga het aangedurfd 
heeft om voor de techniekopleiding te kiezen! 
De leerlingen zijn heel enthousiast over hun opleiding. Ze 
kunnen al verschillende soorten bromfietsen en motoren 
in- en uit elkaar sleutelen. Medewerkers van DSF brengen 
hun fietsen en bromfietsen naar het praktijklokaal voor 
onderhoud en reparatie. Ook anderen kunnen dit doen. Op 
deze manier krijgt de opleiding inkomsten om de exploita-

tiekosten te dekken. Deze eerste leerlingen zijn de pioniers 
van de opleiding. Hun succes zal ouders stimuleren hun 
kind voor een beroepsopleiding in te schrijven. 
Voortgang derde fase 
In december 2008 is begonnen met de derde fase van de 
realisatie van Onderwijscomplex Zoodo: de school voor 
algemeen voortgezet onderwijs. In november 2008 is de 
eerste 50.000 euro overgemaakt en in maart 2009 nog-
maals zo’n bedrag. In mei is de subsidie van de NCDO 
ontvangen en is voor de derde maal 50.000 euro overge-
maakt. Het hele project is begroot op 182.000 euro. We 
hebben nog 13.000 euro nodig om dit bedrag compleet te 
maken. Helpt u mee? 
De bouwactiviteiten zijn in volle gang. Men is begonnen 
met de aanleg van een elektrische pomp en een watertoren 
om te garanderen dat er voldoende water is voor de bouw-
activiteiten. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het 
schoolgebouw met 8 klaslokalen. Als alles goed gaat, 
wordt het gebouw, bij aanvang van het nieuwe schooljaar, 
in oktober geopend. Een delegatie van de WOL zal hierbij 
zijn.

 
Vakopleiding fiets- en bromfietstechniek 

 
Modevakschool 



Nieuwsbrief uit Yatenga 3 Mei 2009 

 
De watertoren in aanbouw 

 
De bouw van het college vordert gestaag 

Sponsor een scholier en geef zin aan een leven! 
Onder deze leus roept DSF mogelijke adoptieouders op om 
een scholier in Yatenga te sponsoren. Het scholieren adop-
tieproject neemt bij DSF een speciaal plaatsje in. Jaarlijks 
maakt dit project weer een groep kinderen uit kansarme 
families gelukkig: zij mogen naar het voortgezet onderwijs! 
Adoptieouders in Nederland nemen de schoolkosten op 
zich. Het kind wordt medisch onderzocht en krijgt school-
kleding, een tas met schoolmateriaal, een abonnement op de 
schoolkantine, een fiets, een olielamp en wat geld om olie 
en toiletspullen te kunnen kopen. Op dit moment zijn er 40 
scholieren die op deze manier gesteund worden. Het ko-
mende schooljaar willen we weer minimaal 5 nieuwe kin-
deren opnemen. Wilt u van één van hen sponsor worden? 
Voor 350 euro per jaar geeft u zin in aan een leven!  
Contact: 072 5052680 of yvonnezomerdijk@quicknet.nl 

 

Coup DSF 
9 mei 2009 vond in het dorp Tangaye de finale van de 
Coup DSF plaats. Dit sportieve en culturele evenement, 
dat DSF nu voor het derde jaar organiseerde, is uitge-
groeid tot een hoogtepunt voor de basisscholen in Yaten-
ga. Wel 120 scholen uit de provincie deden mee. Scholen 
konden zich inschrijven voor verschillende onderdelen: 
voetbal, atletiek, muziek en dans en dichtkunst. Dit eve-
nement maakt ook onderdeel uit van de activiteiten die 
DSF in het kader van onderwijsvernieuwing en de rechten 
van het kind uitvoert. School is er niet alleen om te leren 
lezen, schrijven en rekenen, maar ook om lichamelijke, 

sociale en culturele vaardigheden en zelfvertrouwen te 
ontwikkelen. DSF wil de ouders duidelijk maken dat kin-
deren recht hebben om deze vaardigheden te ontwikkelen. 
Alleen zo kunnen ze later, als volwassene, hun rol in het 
ontwikkelingsproces en de armoedebestrijding vervullen. 
De evenementen worden ook gebruikt om ouders voor te 
lichten over het belang van onderwijs aan kinderen en 
alfabetisering van henzelf. Ook AIDS preventie is een vast 
onderdeel. De coup DSF 2009 werd mogelijk gemaakt 
door bijdragen van WOL, ICCO en Kinderpostzegels. De 
logo’s van de sponsors stonden op de T-shirts! 
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De Nieuwsbrief uit Yatenga is een uitgave 
van de Stichting WOL om donateurs en be-
langstellenden op de hoogte te houden van de 
ontwikkelingsprojecten in de provincie Ya-
tenga in Burkina Faso, West Afrika. In Ya-
tenga ondersteunt de WOL het werk van de 
Association Développement Sans Frontière 
(DSF). DSF heeft als opdracht ‘onderwijs 
voor ontwikkeling’ in Yatenga te realiseren, 
om zo de armoede te bestrijden. 
U kunt het werk van WOL en DSF steunen 
door een gift over te maken op bankrek. 
3364.26.577 t.n.v. Stichting WOL te Limmen 
of gebruik maken van de acceptgirokaart of 
machtigingskaart. Voor informatie: tel. 072 
5052680 (’s avonds) of per e-mail: 
yvonnezomerdijk@quicknet.nl website: 
www.stichtingwol.com  

Fietsen voor Burkina 
Het bruist van de activiteiten in Limmen en omgeving! Er 
is een nieuwe stichting opgericht: Fietsen voor Burkina. 
Zij gaan in het najaar van 2010 in 3 maanden van Limmen 
naar Burkina Faso fietsen, een tocht van zo’n 8.500 km! 
Twee voertuigen zullen hen begeleiden. De tocht is in 3 
etappes verdeeld: Limmen-Gibraltar, Gibraltar-
Nouakchott (Mauritanië), Nouakchott-Ouahigouya (Bur-
kina Faso). Ruim 20 mensen hebben zich opgegeven om 
één of alle etappes mee te fietsen. Met de tocht willen ze 
150.000 euro bijeenbrengen voor onderwijsprojecten in 
Burkina Faso. Onderwijscomplex Zoodo is een van de 
begunstigde projecten. Een ander project zal gerealiseerd 
worden in Toba, het geboortedorp van Adama Ouédraogo, 
de Burkinabé uit Limmen. De school in Toba is veel te 
klein geworden voor alle kinderen uit het dorp. Jaarlijks 

worden er 30 kinderen afgewezen. Dit zijn vooral meisjes. 
Daarom wil Fietsen voor Burkina de school in Toba uit-
breiden met 3 klassen. Omdat Toba erg afgelegen ligt, en 
het moeilijk is om aan goede leraren te komen, worden er 
ook 3 woningen voor onderwijzers gebouwd. 
De fietsgroep, ondersteund door begeleiders en suppor-
ters, is druk bezig met de voorbereiding van de tocht en 
het zoeken naar sponsors. De kosten voor de tocht worden 
door de fietsers en begeleiders zelf betaald. Met de eerste 
en tweede etappe kunnen nog mensen meefietsen. Voor de 
hele tocht wordt nog iemand gezocht met een medische 
achtergrond en iemand die goed Frans spreekt. Beschikt u 
over deze kwaliteiten en heeft u zin in het avontuur: neem 
contact op met Ton Baltus, 06 51101896 / 
info@fietsenvoorburkina.nl. 

Pifworld 
Pifworld (PIF=Play it Forward) is een 
online platform dat mensen en 
ontwikkelingsorganisaties samen wil 
brengen om zo een positieve 

verandering te weeg te kunnen brengen in de wereld. Ook 
de WOL neemt hieraan deel. Schrijf je in op Pifworld en 
word player of ambassadeur van het WOL project "Fur-
nisch a classroom". Met dit project willen we de in aan-
bouw zijnde school voor voortgezet onderwijs inrichten. 
Als ambassadeur vertegenwoordig je dit project en pro-
beer je geld in te zamelen onder vrienden, familie en col-
lega's. Daarnaast probeer je ook het netwerk van de WOL 
op Pifworld te vergroten. De directe link naar ons project: 
http://www.pifworld.com/#/project/Increasingaccessibleed
ucation/13/overview. Of ga naar www.pifworld.com en tik 
bij ‘project search’ WOL in. Op de wereldbol verschijnt 
een icoontje van een boek. Klik hierop. Play it Forward! 

Medewerkers gezocht 
De WOL heeft dringend behoefte aan iemand die het bestuur wil 
komen versterken, in het bijzonder iemand met boekhoudkundige 
en financiële kwaliteiten. Ook kunnen we vrijwilligers gebruiken 
die willen meehelpen bij activiteiten in Nederland. Wilt u de WOL 
versterken? Neem contact op met Yvonne Zomerdijk, 072 5052680 
/ yvonnezomerdijk@quicknet.nl.  

Wijziging bankrekeningnummer 
Het bankrekeningnummer 96.97.79.267 zal niet meer zo vaak ge-
bruikt worden. Dit nummer werd voornamelijk gebruikt voor het 
schapenproject. Deze (spaar)rekening kan echter niet via internet 
bekeken worden en met ingang van 1 mei wordt er nog maar 1x per 
3 maanden een afschrift verzonden. We vragen u daarom om ge-
bruik te maken van bankrekeningnummer 3364.26.577. Dit is het 
nummer dat ook op de acceptgiro’s en machtigingskaarten staat. 
Wilt u dat we u op de hoogte houden, vermeld dan bij uw donatie 
uw naam, adres, postcode en woonplaats. Of uw naam, postcode en 
huisnummer. Vermeld ook aan welk project u doneert. 

DE PROJECTEN VAN WOL EN DSF WORDEN ONDERSTEUND DOOR: 

 
EN AL ONZE OVERIGE SPONSORS EN DONATEURS! HARTELIJK DANK VOOR UW BIJDRAGE! 

Financiële samenvatting Stichting WOL 2008 
Baten   
Donaties Adoptieproject 13.335
Donaties Schapenproject 1.250
Donaties Zoodo en overige opbrengsten 41.499
Sponsoring en subsidie Zoodo 58.500
Totaal baten 114.584
Lasten organisatie   
Organisatie, voorlichting en fondsenwerving 3.603
Financiële lasten min inkomsten uit rente 1.238
Totaal lasten organisatie 4.841
Beschikbaar voor projecten in BF 109.743
Overboekingen naar BF   
Schapenproject 750
Scholieren Adoptie Project 12.836
Onderwijscomplex Zoodo 79.810
Totaal overboekingen naar BF 93.396
Saldo 31-12-2007 14.998
Saldo 31-12-2008 31.345


