
Nieuw project Zeewolde Werelddorp in Burkina Faso “ 

Doorleren in Gaongho!   

 

Uitbreiding van de middelbare school in Gaongho, Burkina 

Faso”. 
 

Stichting Zeewolde Werelddorp in samenwerking met Association pour le Développement du 

Département de Gaongho (ADDG). 

 

De bevolking van Gaongho heeft kenbaar gemaakt aan het 

bestuur van ADDG dat het haar grote wens is om de 

middelbare school uit te breiden met nog eens vier 

klassen. Enkele jaren geleden is Gaongho een gemeente 

geworden en heeft hierdoor een regiofunctie gekregen. 

Leerlingen uit de wijde omtrek komen, na de basisschool, 

naar het voortgezet onderwijs om hun opleiding voort te 

zetten. Helaas is er niet voor al deze leerlingen plaats. De 

klassen zijn overvol, vooral de jongste groepen raken steeds 

voller. Om deze reden is er al buiten het gebouw 

provisorisch een klas bijgebouwd van houten palen en met 

een rieten afdak. Toch moet de school elk jaar veel leerlingen afwijzen wegens plaatsgebrek. Door vier 

lokalen bij te bouwen zal de school genoeg plaats hebben om al deze leerlingen onderwijs te bieden.  

De vriendschapsband tussen Zeewolde en Gaongho is er op gericht om de armoede te bestrijden onder de 

bevolking door vooral het onderwijsniveau te verhogen. Een kwalitatief sterke middelbare school die een 

spilfunctie heeft op onderwijsgebied in de regio zal de bevolking enorm stimuleren om hun eigen kinderen 

het onderwijs te bieden dat noodzakelijk is om aan de 

armoede te ontsnappen. Hierdoor zal de bevolking in 

Gaongho in de toekomst een hoger onderwijsniveau kennen 

en is er een economisch betere situatie mogelijk dan op dit 

moment waarbij de meerderheid van de volwassen 

bevolking nog analfabeet is.    

Een belangrijke ontwikkeling bij de instroom van nieuwe 

leerlingen is dat er steeds meer meisjes door willen leren. 

Op dit moment is er sprake van een flinke toename van 

meisjes die instromen binnen de middelbare school. Er 

wordt een toename van 40% gemeten waaruit blijkt dat 

meisjes duidelijk bezig zijn hun onderwijsachterstand ten 

opzichte van jongens in te halen.  

 

Binnen het project is ook gekozen voor plaatsing van zonnepanelen op de school en het 

administratiegebouw. De leerlingen en docenten zullen enorm profiteren van verlichting in de klaslokalen in 

de avonduren. De school zal open zijn om huiswerk te maken aangezien bij de leerlingen thuis geen 

elektriciteit is. Ook zullen de leraren hun werk kunnen voorbereiden in de avonduren en zal er ruimte zijn 

om bijles te geven rond examentijd. Vergaderingen kunnen op elk gewenst moment worden gehouden. Het 

huidige gebouw van vier klassen heeft ook  verlichting dankzij zonne-energie. Al deze voorzieningen maken 

dat het onderwijsniveau behoorlijk kan stijgen. De leraren zijn allemaal goed opgeleid volgens de normen 

die het ministerie stelt aan het onderwijspersoneel. De directeur onderhoudt het contact met de 

onderwijsinspectie. De randvoorwaarden voor goed onderwijs zullen met dit project veel beter gewaarborgd 

worden. Het administratiekantoor voor het lerarenteam en het overige personeel heeft hierin een belangrijke 

ondersteunende functie.         

De opbrengst van het benefietconcert van 8 oktober 2011 zal meetellen voor de actie resultaten. 
Steun dit project en wordt donateur voor een klein bedrag per maand. Rek.nr. 5479553 t.n.v. Stichting Zeewolde 
Werelddorp. Met weinig kan in Burkina Faso veel worden bereikt. 
 
Armoedebestrijding begint bij onderwijs!   www.zeewolde-werelddorp.nl 

http://www.zeewolde-werelddorp.nl/

