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NIEUWSFLITS 
Nr. 8                                 december 2007. 

 
 
Het jaar 2007 
 
Met deze nieuwsflits die u hopelijk tussen kerst 
en oudjaar bij u in de bus valt willen wij u weer 
verder informeren over de vorderingen die wij 
dit jaar hebben gemaakt. Belangrijk, maar ook 
jammer was het besluit dat wij ten aanzien van 
het in voorbereiding zijnde project ‘Sanyang’ 
moesten nemen. In de vorige nieuwsflits trof u 
een verslag aan van het werkbezoek van fe-
bruari. In deze uitgave kunt u lezen over het 
laatste werkbezoek dat wij in december afleg-
den. Over de drie projecten die wij nu op kun-
nen starten. Met behulp van de donaties die wij 
in het afgelopen jaar weer van velen van u 
mochten ontvangen. Ook kunt u lezen over 
vier sponsoracties voor SOTOS. 
 
Annuleren project in Sanyang 
Na februari zijn wij aan de slag gegaan met het 
voorbereiden van het project in Sanyang. Fi-
nanciering met de opbrengsten van de ver-
kochte auto’s van de deelnemers van de Am-
sterdam Dakar Challenge en hun Nederlandse 
donaties was rond. Afspraken met de aan-
nemer waren ‘ondertekenings gereed’. Echter 
de garanties van de overheid en de plaatselijke 
politiek bleven uit. Oktober was voor SOTOS 
een deadline. Wij hebben moeten besluiten 
met dit project niet door te gaan. Een moeilijk 
besluit. Wij hebben daarin naast de organisatie 
ook enkele teams van de Amsterdam Dakar 
Challenge betrokken. Direct zijn wij gestart om 
voor de door deze donateurs bijeengebrachte 
middelen twee projecten te ontwikkelen die 
uitgaan van dezelfde doelstellingen.  
Na ons werkbezoek hebben wij nu definitief 
kunnen besluiten twee projecten hiervoor uit te 
gaan voeren: het project “Busura” in Gambia 
en het project “CEM” in Sindian/Senegal. 
 
Project Busura 
Busura is een dorp in het zuidwesten van 
Gambia, vlak aan de grens met Senegal. 
De Nederlandse stichting Fiokids heeft daar 
een kleuterschool met eetzaal/keuken, een 
bananentuin, een klein medisch centrum (cli-
nic) en waterpomp gemaakt. Men was nu 
doende om een ‘basic skillcenter’ te gaan 
bouwen. Het project loopt al enkele jaren. Het 
hoofd van deze school leidt de uitvoering van 
de bouw. Bewoners van het dorp verrichten de 
werkzaamheden. Een zeer zware storm op 21 
september verwoestte de daken van de kleu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
terschool en de clinic. De muren (nog uit zand-
stenen) werden onherstelbaar beschadigd. 
Het ontbreekt Fiokids aan middelen om te 
herbouwen, laat staan het basic skillcenter op 
te zetten. Met de middelen van de verkochte 
auto’s van de Amsterdam Dakar Challenge 
kan SOTOS dat in samenwerking met Fiokids 
wel. Tevens zal SOTOS proberen ook een 
Nederlandse school als partnerschool te vin-
den. 
 
Project CEM in Sindian 
Het kan u bekend zijn dat naast ‘onze’ techni-
sche school in Sindian een college voor voort-
gezet onderwijs staat, het CEM. Vanaf het 
begin van ons project in Sindian zijn er ook 
veel contacten met het CEM geweest. Zij 
vroegen ons of het mogelijk was een lokaal 
voor informatica te maken. 
Na verdere inventarisatie hebben wij besloten 
hiervan een project SOTOS – Amsterdam 
Dakar Challenge te maken. Het project bestaat 
uit de bouw en inrichting van een gebouw met 
2 lokalen en een kantoorruimte. De project 
omschrijving is nu zo ver gereed dat deze rond 
de jaarwisseling ter goedkeuring (en dus ver-
dubbeling van de middelen) bij NCDO kan 
worden ingebracht. 
 
Project Centre Regional de Formation Pro-
fessionnel de Sindian  
Dat is de naam van onze technische school, 
voluit geschreven. 
In januari waren de lessen gestart. Nu in de-
cember evalueerden wij dit eerste jaar. 
In het verslag van het bezoek kunt u daar een 
en ander over lezen. Afgelopen week heeft het 
bestuur besloten de volgende fasen in het 
project op te starten en uit te gaan voeren. 
Naast verbeteringen van de mogelijkheden van 
communicatie (internet via een extra telefoon-
lijn) zal er voor de zomer een container met 
verdere benodigdheden worden gezonden. Het 
gebouw zal met drie lokalen en een berging 
worden uitgebreid, er zal een waterpomp met 
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bron worden gemaakt en er zal, als ‘leerling-
bouwplaats’ een dienstwoning (voor de direc-
teur) met gastenverblijf worden gebouwd. 
Ook dit project zal de komende week ter goed-
keuring aan NCDO worden aangeboden. 
 
Tijdpad 
Wij verwachten in maart de goedkeuring van 
NCDO te hebben. In april 2008 kunnen dan in 
Senegal en Gambia de contracten worden 
getekend. Alle drie projecten zullen dan in april 
2009 feestelijk geopend kunnen worden.  
 
Sponsoracties 
Dit jaar hebben donateurs weer belangrijke 
sponsoracties ondernomen en bijdragen gele-
verd. 
Dendron College hield vlak na de grote vakan-
tie weer een sponsorloop die ruim €10.000,-- 
heeft opgebracht. 
De school voor praktijkonderwijs ’t Wiltveld uit 
Venlo hield ter gelegenheid van het afscheid 
van het SOTOS werkgroeplid Jos Keiisers een 
sponsorloop voor SOTOS die ruim € 2000,-- 
op bracht. 
De Mutsaersstichting voor jeugdzorg uit Venlo 
liet bekende Limburgers schilderijen maken. 
Van deze kunstwerken werden kerstkaarten-
gemaakt en op 20 en 21 december op de 
kerstmarkt verkocht. De opbrengst gaat naar 
SOTOS. (zie www.mutsaerstichting.nl). 
ROC ter Aa uit Helmond ondersteunt SOTOS 
met een Amsterdam Dakar team en een spon-
sorbijdrage, die tijdens de nieuwjaarsreceptie 
van het ROC zal worden overhandigd. 
Van een groot aantal vaste donateurs ontvin-
gen wij ook weer financiële ondersteuning. 
 
Het jaar 2008 
Met al deze donateurs en sponsoren is het 
voortzetten van het werk van SOTOS mogelijk. 
Er is al voldoende dekking om de voorgeno-
men projecten in vertrouwen op te starten. Wij 
blijven natuurlijk op u allen rekenen. Wij wen-
sen u allen een gelukkig, gezond en voorspoe-
dig 2008 toe en hopen met u samen onze doe-
len in Senegal en Gambia te kunnen realise-
ren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag werkbezoek 7 t/m 14 de-

cember 2007 
 
Deelnemers werkbezoek:   Geert van Eck 
en Pieter Bijvoets. 
 
Doel werkbezoek:  
Gambia: Bespreken annuleren project Sany-
ang en afspraken maken over herbestemming 
van de verkoopbedragen van de auto’s van 
Amsterdam Dakar Challenge met de Jammeh 
Foundation for Peace. 
Sindian: Bespreken plannen m.b.t. bouw in-
formatica lokalen t.b.v. lyceum evaluatie van 
het eerste onderwijs jaar in Sindian en bespre-
ken plannen uitbreiding en aanpassen CRFP 
Sindian en invoer onderdelen motorvoertuigen 
techniek via Jan Hendriks in Gambia regelen 
 
 
Voorbereiding 
Om het bezoek zo effectief mogelijk te laten 
zijn is gekozen om de eerste twee dagen in 
Gambia te besteden aan de afwikkeling van 
het geannuleerde Sanyang project en opstart 
van een nieuw project. Vervolgens zijn vanuit 
Nederland drie dagen gepland in Senegal. De 
overgebleven twee dagen worden gepland 
voor verdere zaken m.b.t. de projecten in 
Gambia en communiceren van de afspraken 
met Jan Hendriks. 
Over al deze zaken zijn vooraf vanuit Neder-
land afspraken gemaakt. 
 
Vrijdag 7 december 
Na twee uur vertraging vertrekt ons vliegtuig 
om 17.30 uur vanaf Schiphol. Zes uur later 
landen wij in Banjul in Gambia. Om 23.30 uur 
plaatselijke tijd arriveren wij in het Senegambia 
Hotel. 
 
Zaterdag 8 december 
Om 10.00 uur worden wij opgehaald door Tij-
an, de chauffeur van Malleh Sallah, onze ver-
tegenwoordiger van SOTOS in Gambia. Met 
Malleh bespreken wij de situatie van het gean-
nuleerde project in Sanyang.  
Tevens worden de mogelijkheden van andere 
projecten voor Amsterdam Dakar Challenge in 
Gambia besproken. Belangrijkste inzet hierbij 
is het project van Fiokids uit Nederland. Zij 
hebben SOTOS gevraagd te helpen bij hun 
project. In september heeft een zware storm 
de kleuterschool en de medische post van hun 
project in Busura volledig vernield.  

http://www.mutsaerstichting.nl/
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De door de storm vernielde gebouwen 
 
Door gebrek aan middelen is volledige her-
bouw niet mogelijk en is realiseren van de 
voorgenomen bouw van een ‘Basic Skill Cen-
ter’ uitgesloten. Voor vertrek vanuit Nederland 
hebben wij met deze stichting een gesprek 
gehad. De doelstellingen liggen zeer dicht bij 
die van SOTOS. 
Malleh heeft een gesprek met onze account-
manager van de Accesbank geregeld. Met 
haar bespreken wij de mogelijkheden van onze 
depositorekening en onze wensen m.b.t. uit-
voeren van betalingen in de toekomst vanuit 
deze rekeningen. Er wordt tot het openen van 
een call-account besloten. De documenten 
hiervoor zullen donderdag ondertekend wor-
den. 
Voor de middag stelt Malleh een auto met 
chauffeur beschikbaar zodat wij Busura kun-
nen bezoeken en het mogelijke project kunnen 
beoordelen. 
In Busura zijn wij zeer getroffen door de enor-
me energie en inzet van de directeur van deze 
scholen. Het hele dorp, ca 2500 mensen, is 
betrokken bij deze school. Door het uitvallen 
van de watervoorziening wordt ook de bouw 
ernstig bemoeilijkt en lopen de inkomsten uit 
de eigen bananentuin van de school gevaar 
door uitdroging. Tevens ontstaan er problemen 
met de sanitaire voorzieningen. Herstel van 
water en de kleuterschool zijn eerste prioritei-
ten. Men is hiermee begonnen maar de finan-
ciële middelen zijn uitgeput. SOTOS zou dit 
project weer volledig en met hogere mate van 
zekerheid op continuïteit op weg kunnen hel-
pen. Afgesproken wordt met de directeur van 
de school dat hij deze week een opstelling van 
kosten maakt per gebouw. Vrijdag zullen wij 
dan terugkomen en een en ander verder door-
spreken. 
 
Zondag 9 december 
Zondag was voor ons een rustdag.  
 
Maandag 10 december 

Exact volgens afspraak om 10.00 uur worden 
wij opgehaald door dhr. Bacary Sané, directeur 
van het CRFP in Ziguinchor met een auto en 
chauffeur van het Conseil Regional van 
Ziguinchor.  
Om 13.00 uur komen wij aan in Sindian. De 
ontvangst is weer zeer hartelijk en uitbundig. 
Ruim 200 leerlingen en andere belangstellen-
den staan in een ‘erehaag’ opgesteld en zin-
gen als wij het CFRP Sindian binnengaan.In 
februari waren wij zeer tevreden over de start 
van lessen. Nu kregen wij een rondleiding en 
waren onder de indruk. Met de betrekkelijk 
geringe middelen die men heeft is men zeer 
voortvarend te werk gegaan.  
 
Na deze rondleiding volgt een bijeenkomst met 
het voltallige personeel en de directeur van het 
CEM ( middelbare school/lyceum dat tegen-
over onze technische school ligt). 
Pieter geeft een presentatie met een door een 
van de sponsoren aan het CRFP Sindian ter 
beschikking gestelde laptop en beamer met 
noodstroom accu. Zo’n set was een nadrukke-
lijke wens. Doel en mogelijkheden van verdere 
projecten worden besproken.  
Bijzondere nadruk wordt gelegd op het tot 
stand komen van communicatie tussen scho-
len en leerlingen in Sindian en Horst. Als ant-
woord ontvangen wij een enveloppe met foto’s 
en gegevens van leerlingen die graag willen 
corresponderen. 
Na deze bijeenkomst vindt een eerste evalua-
tie vergadering plaats met de directeur van 
CRFP en zijn werkplaatscoördinator en de 
directeur van het CEM. 
Naar aanleiding van deze evaluatie en de door 
SOTOS aangeboden mogelijkheden voor ver-
volgprojecten wordt tot een vervolgproject 
besloten met onderdelen die op basis van 
prioriteiten in dit project zullen worden opge-
nomen. De zes volgende prioriteiten worden 
vastgesteld: 
-1 Communicatie. Het internet functio-
neert moeizaam: besloten wordt een tweede 
telefoonlijn in te gaan zetten specifiek voor het 
computersysteem en internet. 
-2 Aanvulling inventaris op basis van op 
te stellen prioriteiten lijst. Deze lijst zullen wij 
woensdag op de terugweg ophalen en door-
spreken. 
-3 Onderhoud gebouw. Hier behoeft 
nauwelijks wat te gebeuren, alles is nog in 
uitstekende staat. Wel zal per direct een bud-
get beschikbaar gesteld worden om enkele 
aanpassingen te kunnen doen en onderhoud 
aan de airco’s te kunnen laten uitvoeren. Een 
en ander zal morgen door ons met de aan-
nemer worden doorgesproken en overeenge-
komen. 
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-4 Uitbreiding gebouw. De metselafdeling 
is nog niet opgestart omdat dit niet kan in het-
zelfde praktijklokaal als de houtbewerking. Het 
in één lokaal uitvoeren van metaaltechniek en 
autotechniek is ook niet eenvoudig. Besloten 
wordt daarom om nu de eerder voorziene mo-
gelijkheid tot uitbreiden in te zetten. Er zal een 
blok met 2 lokalen en 2 magazijnen gebouwd 
worden. Één van de twee magazijnen zal de-
zelfde afmetingen hebben als de leslokalen en 
later ook als leslokaal ingezet kunnen worden 
wanneer het aantal klassen zich uitbreidt als 
gevolg van een groter aantal leerlingen. 
-5 Watervoorziening. De watervoorzie-
ning van het dorp kan lang niet altijd gebruikt 
worden.Gevolg is dat de toiletten niet goed 
bruikbaar zijn. Besloten wordt om de mogelijk-
heden van een eigen bron met pomp te onder-
zoeken en in het project op te nemen. Deze 
voorziening moet dan ook op het CEM aange-
sloten worden. 
-6 Dienstwoning directeur en gastenver-
blijf. Deze woning zal op het terrein worden 
gebouwd. Besloten wordt om deze woning met 
de eigen leerlingen te laten bouwen nadat de 
uitbreiding is gerealiseerd. 
Vervolgens wordt de mogelijkheid om voor de 
Amsterdam Dakar Challenge een gebouw met 
twee leslokalen met een computernetwerk en 
een kantoor voor de directeur te bouwen be-
sproken. Het concept plan dat voorgelegd 
wordt voldoet goed aan de wensen en moge-
lijkheden. De directeur van CEM is bijzonder 
blij met dit aanbod. 
Om ca. 16.00 uur wordt de bijeenkomst geslo-
ten en worden wij naar het CEM uitgenodigd. 
Ruim 1500 leerlingen van CEM en CRFP en 
andere dorpsbewoners zijn bijeen. Er is een 
korte dansdemonstratie en –wedstrijd georga-
niseerd. Tijdens de toespraak die onvermijde-
lijk volgt maakt SOTOS de plannen voor het 
CEM bekend. Wij denken dat jullie die 1500 
kelen in Sindian hier in Nederland hebben 
kunnen horen juichen! Deze feestelijke bijeen-
komst en het enorme enthousiasme van de 
mensen in Sindian was weer indrukwekkend. 
 
 
 
Feest bij bekendmaking project CEM 
 
Het werd alweer donker toen wij Sindian verlie-
ten. Na het verwisselen van een wiel in ver-
band met een lekke band kwamen wij om-
streeks 20.00 uur aan in ons hotel in Ziguin-
chor. 
 
Dinsdag 11 december 
Om 09.00 uur worden wij door Bacary Sané 
opgehaald. Vandaag zullen wij de plannen 

voorleggen en toelichten aan de regionaal 
verantwoordelijke instanties. 
Achtereenvolgens bezoeken wij de Gouver-
neur dhr. Leopold Wade, directe vertegen-
woordiger van de landspresident in deze regio. 
Hij is vanaf het begin van onze activiteiten op 
de hoogte en hierbij betrokken. Hij zegt dat er 
in de gehele Cassamanche buiten SOTOS 
slechts één andere partner is die een project 
van zo grote omvang heeft gerealiseerd. Dat 
SOTOS dat binnen twee jaar deed is uniek. De 
regering staat volledig achter het project en de 
voorgenomen vervolgprojecten. 
 
Vervolgens bezochten wij de directeur van de 
onderwijsinspectie van de Cassamanche, dhr. 
Malich Faye. Hij is hier de directe vertegen-
woordiger van de minister van Beroepsonder-
wijs die in april 2006 de school opende. Het 
ministerie zal alle medewerking verlenen aan 
dit voor hen zeer belangrijke project. 
Tenslotte bezochten wij deze ochtend dhr. 
Allasandre Gassama, secretaris van de presi-
dent van de Cassamanche. De president was 
op dit moment in Dakar. Dhr. Gassama is uit-
stekend op de hoogte van het project. Hij heeft 
de speciale commissaris voor techniek en 
beroepsonderwijs dhr. Allexandre Coly voor-
gesteld en aangewezen als projectleider voor 
SOTOS vanuit het Conseil Regional de Ziguin-
chor.  
Vanuit het ministerie en vanuit het Conseil 
Regional zullen verklaringen over de voortzet-
ting van het partnerschap met SOTOS opge-
steld worden en aan ons worden toegezonden. 
Op deze wijze wordt gewaarborgd dat de mid-
delen die SOTOS brengt ook daadwerkelijk 
nodig zijn en dat zowel de regering als de regi-
onale overheid garant staan vooruitvoering en 
bekostiging van het onderwijs. 
Tevens werden afspraken gemaakt over de 
douane formaliteiten voor de invoer van auto 
onderdelen en het transport daarvan vanuit 
Gambia. 
Om 13.30 uur waren wij terug in het hotel waar 
wij met onze aannemer dhr. Samb en de heer 
Bacary Sané de bouwplannen en het onder-
houd van de school in Sindian hebben bespro-
ken. Dhr. Samb zal in de volgende week de 
offertes naar ons mailen. 
Na deze drukke dag konden we nog even ge-
nieten van de namiddag zon en een duik in het 
zwembad.  
 
Woensdag 12 december  
De laatste dag in Senegal. 
Om 10.00 uur worden we opgehaald door de 
auto van het Conseil Regional. Eerst bezoeken 
wij een bedrijf in automatiseren in Bignona. Wij 
bespreken daar de mogelijkheden voor support 
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van de computers in Sindian als dat nodig is. 
Er zal een offerte per e-mail worden opge-
stuurd.  
Dan gaat de reis verder naar Sindian. De scho-
len hebben lijsten opgesteld van noodzakelijke 
en ontbrekende inventaris. De zaken zijn be-
noemd op volgorde van prioriteit. De lijsten 
worden doorgesproken. Ook hebben we een 
video impressie gemaakt van Sindian. Om 
15.30 uur vertrekken wij uit Sindian richting 
Gambia. 
De douanes kennen ons (en SOTOS) inmid-
dels en wij worden zowel aan de Senegalese 
als aan de Gambiaanse zijde vriendelijk be-
groet en geholpen. Nog nooit verliepen deze 
grensformaliteiten zo gemoedelijk en vlot. 
Om 17.30 uur waren wij weer terug in ons 
bekende Senegambia Hotel. 
 
Donderdag 13 december 
Om 10.00 uur stuurde Malleh ons een bus met 
chauffeur om ons naar de heer Ansumana 
Jammeh, directeur van de Jammeh Foundati-
on for Peace te brengen.  
Het stopzetten van het project in Sanyang 
wordt met hem doorgesproken. Hij heeft volle-
dig begrip voor ons besluit. Ook kan dhr. An-
sumana Jammeh zich volledig vinden in een 
project als dat wij in Busura aan het onder-
zoeken zijn en zal SOTOS volledig ondersteu-
nen mochten wij besluiten dit project uit te 
gaan voeren met Fiokids. SOTOS kan altijd 
een beroep op hem doen als wij problemen 
tegenkomen. Afgesproken is dat wij hem op de 
hoogte houden van de voortgang. 
Na dit bezoek bezochten wij, zoals zaterdag 
was afgesproken weer de Accesbank. De for-
mulieren voor de call-account werden in orde 
gemaakt en ook kregen wij een recent certifi-
caat van deposito. Op dit moment is het be-
drag met rente per 05 december opgelopen tot 
1.335.000,-- Delassi, ca. € 42.000,--. 
Door de vlotte afhandelingen bleef ons niets 
anders over dan het laatste deel van deze 
warme dag in het zwembad van het hotel, met 
uitzicht op de Atlantische oceaan door te bren-
gen. 
 
Vrijdag 14 december 
Nog twee zaken restten ons: een tweede be-
zoek aan Busura en een ontmoeting met Jan 
Hendriks. 
Om 09.30 uur arriveerde Tijan weer met de 
auto van Malleh Sallah om ons naar Busura te 
brengen. Helaas kon Malleh wegens zijn werk-
zaamheden als vice-voorzitter van de onaf-
hankelijke verkiezingscommissie niet mee. 
In Bususra werden wij ontvangen door de di-
recteur en de Alkalo, de dorpsburgemeester. 

De muren van de door de storm onherstelbaar 
beschadigde kliniek waren deze week neerge-
haald: het was te gevaarlijk voor de spelende 
kleuters om deze nog langer te laten staan. De 
zandstenen zullen worden vermalen en ge-
bruikt voor verharding. 
Zoals eerder deze week besproken had het 
hoofd van de school een opstelling van kosten 
en materialen gemaakt van alle verschillende 
gebouwen en projectonderdelen. Deze werden 
doorgesproken nadat wij meer foto’s en een 
video van de situatie hadden gemaakt. 
Na afloop van het gesprek werden wij door ca. 
60 kinderen ‘uitgezongen’. 
 

 
 
Kinderen zingen voor ons in Busura 
 
Wij hebben een zeer positieve indruk van de 
inzet van de leerkrachten en het brede draag-
vlag bij de bevolking van het dorp voor deze 
school. 
Na dit bezoek keerden wij terug naar het kan-
toor van Malleh, waar wij de het gesprek met 
Ansumana Jammeh en de mogelijkheden voor 
een project in Busura bespraken. 
Terug naar het Senegambia Hotel, waar wij na 
een frisse duik in het zwembad om 16.30 uur 
een ontmoeting hebben met Jan Hendriks. 
Ook Jan Hendriks kan zich volledig vinden in 
ons besluit inzake Sanyang.  
Met hem werd de levering van onderdelen voor 
de afdeling motorvoertuigen techniek doorge-
sproken. Alles staat klaar. De directeur van 
CRFP Sindian is enige tijd geleden al langs 
geweest. Alles wat hij nodig heeft kan hij opha-
len zodra de douane documenten zijn opge-
steld. 
Eigenlijk te vroeg, Jan had zoveel te verhalen 
over de situatie in Gambia en kon ons zoveel 
informatie geven die belangrijk is voor onze 
projecten, moesten wij om 18.30 uur afscheid 
van hem nemen. 
We konden direct met onze koffers in de ge-
reeds staande bus naar het vliegveld stappen. 
Na een rustige vlucht landden we op zaterdag 
ochtend om 05.15 uur op Schiphol. 
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Het werkbezoek was bijzonder geslaagd. Alle 
noodzakelijke bezoeken konden worden afge-
legd. Dankzij onze partners in de regio, het 
Conseil Regional en de belangenloze mede-
werking van Malleh Sallah konden wij overal 
op de afgesproken tijden naar toe reizen. 
De drie projecten, uitbreiden CRFP Sindian, 
het voor de Amsterdam Dakar Challenge bou-
wen en inrichten van twee leslokalen  voor 
informatica voor het CEM in Sindian en het 
eveneens voor Amsterdam Dakar Challenge 
ondersteunen van het project in Busura kun-
nen de komende maanden opgezet worden. 
Naar verwachting zal, na goedkeuring van de 
projecten door NCDO, de uitvoering van de 
projecten vanaf april 2008 kunnen starten. De 
ongetwijfeld weer feestelijke openingen zullen 
dan in april 2009 gepland worden.  
 
Website 
Voor meer informatie kunt u terecht op de 
website www.sotos.nl 
 

 
 
 
Leerlingen en docenten CRFP Sindian 
 
 

 
 
Nieuwbouw CEM ‘uitgezet’ met leerlingen 
 
 

 
Banknummer SOTOS:  
1472.44.641 van SOTOS te Horst 
 
 

http://www.sotos.nl/

