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NIEUWSFLITS
Nr. 17 december 2012

Hier ligt, nog op de valreep van het jaar
2012, de nieuwsflits van SOTOS.
Het jaar 2012 was voor SOTOS een jaar
van afwachten en regelmatig overleg met
de overheden in Senegal over, helaas,
weer de situatie van de directeur  van on-
ze technische school (CFP Sindian). Maar
ook werd door leerlingen van Dendron
College het computerproject voor CFP
opgestart, werd een 20 voets container
geladen die half januari 2013 in Banjul aan
zal komen. Er werden inzamelingsacties
gehouden. SOTOS is dus volop in bewe-
ging.

Helaas alweer.. de directeur van CFP
Oumar Sané, de beoogde nieuwe direc-
teur van de technische school, CFP Sindi-
an, werd begin 2012 door de regering
overgeplaatst naar een technische school
elders in het land. Hij zal daar minimaal 2
jaren blijven. De huidige directeur van
CFP gaat, en dat staat vast, in juli 2013
met pensioen. De overleggen die wij het
afgelopen jaar hadden geven ons het ver-
trouwen dat er een capabele nieuwe direc-
teur zal worden benoemd. In dat vertrou-
wen is in overleg met de overheden beslo-
ten om voor het CFP Sindian door leerlin-
gen van Dendron College een nieuw com-
puternetwerk te laten maken.

Nieuwe directeur CEM
In de vorige nieuwsbrief spraken wij al
over de nieuwe directeur van het Lyceum
het CEM. Zij naam is Ibrahima Sarr. Tus-
sen de heer Sarr en Dendron College is
veel contact. Een van de docenten van het
Dendron College, mevrouw Claudia Wet-
zels, zal projecten tussen leerlingen van
CEM en Dendron College op gaan starten.
Het bestuur van SOTOS is verheugd over
deze positieve ontwikkeling

Werkbezoek november 2012
Afgelopen november brachten de heren
Geert van Eck en Hans Scheres een
werkbezoek aan de regio. Doel waren on-

der andere de officiële opleveringen van
het nieuwe schoolgebouw van het CEM en
de uitbreiding van het atelier couture bij
CFP.
Tevens vond ook een formele overdracht
plaats van het project leermiddelen van
CEM. De donatie van ruim € 6.000,-- aan
boeken was voor het CEM een belangrijke
stap in de verbetering van hun onderwijs.

officiële overdracht van leermiddelen CEM

Ook werd tijdens dit bezoek het werkbe-
zoek en de uitwisseling van de leerlingen
van Dendron College van 1 tot en met 8
februari 2013 georganiseerd. Daarbij hoort
ook inklaren en transport van de container.
Tenslotte werden er afspraken gemaakt
voor ontmoetingen en afspraken in het
komende najaar met de betrokken minis-
ters. De samenwerkingovereenkomst met
het Conseil Regional in Ziguinchor werd
vernieuwd. Bij deze bijeenkomst bleek dat
SOTOS de afgelopen 7 jaren de grootste
buitenlandse investeerder in het onderwijs
is in het zuiden van Senegal. Vanuit de
regionale politiek hebben wij dan ook alle
medewerking voor onze projecten.
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Activiteiten in 2012
Computerproject
Zoals al vermeld zijn leerlingen van Den-
dron College, al voor de grote vakantie,
gestart met het bouwen van een nieuw
netwerksysteem met 10 werkstations voor
het CFP. Het systeem is inmiddels klaar
en in kisten verpakt in de container. Het
systeem bevat ook een printer en twee
beamers. Dit is een uitwisselingsproject.
Vier leerlingen zullen in de eerste week
van februari 2013 het netwerk installeren
in Sindian.
Ook vonden deze leerlingen een sponsor
die een belangrijke bijdrage levert aan de
kosten van de uitwisseling. Voordat het
systeem werd ingepakt voor verscheping
hebben de netwerkbeheerders van Den-
dron College een controle uitgevoerd. De
leerlingen zijn klaar om hun netwerk in
Sindian te installeren en over te dragen.

uitpakken en een netwerk bouwen

het resultaat mag er wezen

Inzamelingsproject
Vanuit Dendron College is een kleding
inzamelingsproject gedaan. Veel goede
zomerkleding ligt nu ingepakt in de contai-
ner. Die zal voor een groot deel gebruikt
worden om vanuit de school kleinschalige
winkeltjes op te kunnen zetten. Ook zal

veel van deze kleding hergebruikt gaan
worden als stoffen voor het altelier couture
van CFP. Een en ander kan zo voor in-
komsten van de scholen zorgen.
Sponsorloop
De klassen 1 en 2 van Dendron College
liepen in het begin van dit schooljaar weer
ruim € 6.000,-- bijeen in hun jaarlijkse
sponsorloop.
Project motorvoertuigentechniek
Studenten van ROC Gilde Opleidingen
Venlo prepareerden twee auto’s tot oplei-
dingsmodellen. De auto’s werden achter
de voorstoelen doorgesneden. Door hun
aanpassingen heeft het CFP straks de
beschikking over een lopende diesel en
benzine motor voor de praktijklessen. Ook
verzamelde zij veel onderdelen voor prak-
tijkinstructie. ROC Gilde Opleidingen do-
neerde daarnaast nog andere technische
apparatuur.
Containerproject
Om al de spullen in Sindian te krijgen is er
een containerproject opgestart. Er werd
een 20 voets container aangeschaft die in
de afgelopen maanden door vrijwilligers is
beladen met uiteenlopende leermiddelen.
Zo bevat de container natuurlijk de kisten
met het computernetwerk, maar ook elek-
trische- en trapnaaimachines en stoffen,
de onderdelen voor motorvoertuigentech-
niek, 4 kappersstoelen voor de opleiding
verzorging, diverse elektrische- en hand-
gereedschappen, papier, kleding, werk-
banken, stoelen etc. bij elkaar ca. 6.500 kg
aan goederen. De container vertrekt op 8
januari vanuit Antwerpen en zal 16 januari
in Banjul aankomen. In het afgelopen
werkbezoek zijn afspraken gemaakt met
een agent over de inklaring en transit naar
Sindian. De container zal als opslag voor
de nieuwe opleiding Agrotechniek op het
CFP dienst gaan doen.
Project onderhoud gebouwen
Met onze aannemer zijn afspraken ge-
maakt over binnen en buiten schilderwerk.
Dit zal gereed zijn eind januari 2013.
Onderhoud is een belangrijk onderdeel
van het programma van SOTOS. Er is
daarom een structuur van planmatig on-
derhoud opgezet. De structurele zorg voor
gebouwen en spullen staat in de Afrikaan-
se cultuur op een aanmerkelijk lager ni-
veau dan bij ons. Door dit onderhoud ver-
lengen wij de gebruiksduur van gebouwen
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en materieel. Belangrijk en kostenbespa-
rend.

Veel leerlingen en nieuwe opleidingen
Op onze technische school CFP en lyce-
um CEM maken nu ongeveer 1000 leer-
leermiddelen die SOTOS sinds 2006 in
Sindian heeft gerealiseerd. Zoals al bleek
in de besprekingen tijdens het bezoek in
november levert SOTOS een zeer belang-
rijke bijdrage in het onderwijs en daarmee
in de ontwikkeling in de regio. Men is ook
zeer geïnteresseerd in de plannen van de
‘ondernemende school’. Dit is de ontwik-
keling die SOTOS in wil zetten. Kleinscha-
lige economische activiteiten ontwikkelen
met leerlingen vanuit de scholen als on-
derdeel van hun opleiding. Je zou dit
enigszins kunnen vergelijken met het
bij ons bekende duale opleiden: leren en
werken.
Ook zullen er nieuwe opleidingen worden
gestart: een kappersopleiding en een
agrotechnische opleiding.

Vooruitblik naar 2013
SOTOS is nu druk in de weer met de or-
ganisatie van het werkbezoek en de uit-
wisseling van 1 tot met 8 februari 2013.
Het wordt een vol programma.
De container moet worden uitgeladen en
de spullen moeten worden verdeeld tus-
sen CFP en CEM. De leerlingen bouwen
het computersysteem op en dragen dit
over. Zij hebben de hulp van een meerij-
zende deskundige. De begeleiders vanuit
Dendron College zullen naast het begelei-
den van de leerlingen ook met hun colle-
ga’s in Sindian toekomstige projecten
voorbereiden. De bestuurleden zullen
naast deze activiteiten het onderhouds-
programma controleren en de vervolgpro-
jecten opzetten.
Belangrijk is de organisatie van de ont-
moetingen met de ministers in het najaar
van 2013. Afspraken daarover zullen tij-
dens het bezoek in februari worden ge-
maakt.
Natuurlijk worden er ook weer acties on-
dernomen om de benodigde financiële
middelen bijeen te brengen. 2013 zal dus
een jaar worden van volop activiteiten voor
SOTOS.

Een foto terugblik

Gebouw en muur CFP: 2007

3 leslokalen CEM: 2011

Dank aan de donateurs

Alle ambities van SOTOS kunnen slechts
worden gerealiseerd door de betrokken-
heid van de groep van donateurs. Wij wil-
len u dan ook via deze nieuwsbrief allen
bedanken voor de bijdragen die u gaf. Wij
hopen ook het komende jaar weer op u te
mogen rekenen.

Ten slotte wensen wij u allen een gezond
en gelukkig 2013.

Bestuur SOTOS.

Bank: 1472.85.534  SOTOS inz. Sindian
te Horst


