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SOTOS opent school in Senegal 
 
Met deze tekst begon het persbericht dat wij 
uitgaven nadat wij terug waren uit Senegal. 
Hieronder treft u, in nieuwsbrief vorm dit pers-
bericht aan. 
 
Op maandag 24 april vertrok het SOTOS stich-
tingsbestuur, de werkgroepleden en een aantal 
donateurs vanuit Schiphol naar Senegal. 
Het doel van de reis was vierledig:  

- De opening van de school voor primair 
beroepsonderwijs met de opleidingen 
bouw-, metaal/auto-, elektrotechniek, 
textiel/confectie en administratie/ICT 
op 29 april in Sindian een plattelands-
gemeente plm. 45 Km. van de provin-
ciehoofdstad Ziguinchor in Zuid Sene-
gal. 

- Inrichting van de school met de in Ne-
derland in een zeecontainer verzamel-
de inventaris inclusief een compleet 
door leerlingen van het Dendron Col-
lege gebouwd computernetwerk. 

- Een start maken met structurele con-
tacten tussen leerlingen uit Senegal en 
Nederland. 

- Evalueren van de lopende afspraken 
en het maken van vervolgafspraken 
met de regionale overheid en min. van 
onderwijs over een mogelijke uitbrei-
ding met voortgezette (mbo) opleidin-
gen. 

 
Ondanks alle inspanningen van de aannemer 
bleek de school niet af wat betreft de afwerking 
van m.n. het vele schilderwerk, stromend water 
en telefoonverbinding t.b.v adsl voor de ge-
plande internetaansluiting, waardoor inrichten 
niet mogelijk was 
Een geluk bij een ongeluk, aangezien de con-
tainer vanuit Dakar pas op 30 april arriveerde 
t.g.v. een competentiestrijd tussen douane- en 
havenautoriteiten en het machtswoord van de 
minister nodig was om hem op transport te 
zetten naar Sindian. 
Nadat de school volgens onze opleveringslijst 
gereed is, zullen we dus terugkeren met een 
ploeg voor de inrichting in september. Half 
oktober zullen volgens plan de lessen begin-
nen. 
 
De opening was een indrukwekkend volksfeest 
met enkele duizenden bewoners uit de omlig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gende dorpen die in traditionele kledij met 
zang en dans een welkome afwisseling vorm-
den op de ellenlange toespraken van o.a. de 
minister van onderwijs, de gouverneur en vele 
andere hoogwaardigheidsbekleders. 
Na het doorknippen van het spreekwoordelijk 
lint en de onthulling van de gevelplaquette, 
werd de school werkelijk overspoeld door de 
nieuwsgierige menigte die zijn bewondering en 
dank voor de school uitbundig uitte. 
 
De SOTOS voorzitter memoreerde kort en 
bondig de doelstellingen van de gerealiseerde 
voorziening waardoor de jeugd op het platte-
land in de regio Sindian de gelegenheid wordt 
geboden voor vakonderwijs, waardoor ze een 
eigen bestaan kunnen opbouwen en bijdragen 
aan de noodzakelijke ontwikkeling van Sene-
gal om zo tevens de trek naar de steden af te 
remmen en het risico van criminaliteit en pros-
titutie en asielzoeken in Europa te verkleinen. 
In het programma was ook ruimte voor een 
toespraak door de Dendron vertegenwoordiger 
in het SOTOS bestuur met als afsluiting de 
overdracht van de eerste briefwisseling tussen 
leerlingen van het Dendron College en het 
Lyceum uit Sindian als symbolische start van 
de gewenste structurele contacten tussen bei-
de partijen. 
 
We hebben met de werkgroep een uitgebreid 
bezoek gebracht aan dit plaatselijke Lyceum 
waar we in de diverse klassen ruimte kregen 
om ons voor te stellen en het doel van onze 
activiteiten uit te leggen. Er was volop animo 
om de meegebrachte brieven van onze HA5 
leerlingen te beantwoorden als eerste stap op 
weg naar blijvende contacten. 
 
Met de gouverneur en zijn staf hebben we de 
gang van zaken rond het oponthoud van de 
container besproken en gezamenlijk geconclu-
deerd dat beide partijen een les kunnen trek-
ken uit deze zaak. 
Wij moeten begrijpen dat logistieke processen 
in Senegal anders lopen dan bij ons en de 
Senegalese autoriteiten moeten begrijpen dat 
ze t.b.v. een effectieve  samenwerking met ons 



problemen tijdig kenbaar moeten maken en 
zorgvuldiger met afspraken om moeten gaan. 
Dit hebben we als ‘voorwaarde’ voor verdere 
samenwerking gesteld en het ‘Centre de For-
mation Professionelle Sindian’ zal ook zijn 
bestaansrecht waar moeten maken alvorens 
we aan een volgende fase gaan werken. 
 
Dinsdagochtend 2 mei vertrokken we vanuit 
Banjul in Gambia met overwegend tevreden 
gevoelens en nog vol van de opgedane in-
drukken naar Nederland. 
Er is inmiddels al veel belangstelling van ande-
re scholen en organisaties voor ons project. 
SOTOS wil dan ook graag, met andere Neder-
landse partnerscholen, donerende organisaties 
en bedrijven en regeringen in Afrika, volgens 
het ontwikkelde concept op meerdere plaatsen 
beroepsonderwijs realiseren. Op deze wijze 
kunnen met alle kennis, ervaring en netwer-
ken, opgedaan in de afgelopen jaren in dit 
eerste grote project, meerdere projecten wor-
den opgezet. 
  
Samenvattend kunnen we stellen dat het een 
zeer zinvol bezoek is geweest. Het is jammer 
dat we geen kans hadden om volgens plan de 
school in te richten. Aan de andere kant heb-
ben we duidelijk ervaren welke problematiek in 
vele Afrikaanse landen speelt. We hebben 
deze, met de landelijke- en regionale autoritei-
ten, tijdens onze aanwezigheid opkunnen los-
sen. Dat was positief. Wij zijn ervan overtuigd 
dat al onze inspanningen een bijdrage kunnen 
leveren aan de noodzakelijke eigen ontwikke-
ling van Senegal. 
Het project is gestart. Vanuit Horst zullen leer-
lingen van het Dendron College communice-
ren. Studenten van Gilde Opleidingen zullen 
via de stichting Go for Africa, een stichting die 
onder andere met door MBO studenten gepre-
pareerde oude auto’s naar Dakar rijdt, praktijk-
projecten motorvoertuigentechniek gaan uit-
voeren. Onze jongeren hebben op deze wijze 
een instrument in handen om in de derde we-
reld betrokken en actief te kunnen zijn. 
 
Zodra de foto- en filmreportage gereed is, zal 
deze o.a. via de SOTOS website beschikbaar 
zijn voor de deelnemende partijen, donateurs 
en derden. 
 
Bestuur SOTOS. 

 

 

Website 
Meer info op: www.sotos.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Werkgroep inrichten school 
 
Zoals u in het persbericht al kunt lezen zal een 
werkgroepje de school gaan inrichten.  
De planning die inmiddels is gemaakt gaat uit 
van de laatste week van september. 
De drie leerlingen van Dendron College die 
betrokken waren bij de bouw van het netwerk 
zullen meegaan. Daarnaast enkele volwasse-
nen die dit eerste Dendron Project zullen bege-
leiden en als technische mensen kunnen mee-
helpen met de inrichting van het gebouw. 
 
Op de terugreis hebben een aantal donateurs 
al te kennen gegeven dat zij een bijdrage zul-
len geven voor de kosten van deze werkgroep. 
Enkelen sponsoren een complete plek van een 
deelnemer. 
Wij hopen dat er ook andere donateurs zijn die 
wederom een bijdrage willen doen om verdere 
uitwisselingsprojecten met leerlingen van Den-
dron en verdere ontwikkeling van de school te 
ondersteunen. 
 
Informatie bijeenkomst 
 
Bestuur en werkgroep van SOTOS is bezig om 
midden juni een avond te organiseren voor alle 
geïnterneerden. 
Op deze avond wordt uiteraard foto en film 
materiaal getoond van het afgelopen, indruk-
wekkende bezoek. U ontvangt hiervoor een 
uitnodiging. 
 
De tijd die overbleef omdat de school niet kon 
worden ingericht, is door iedereen goed ge-
bruikt. Zo zijn er onder andere bezoeken ge-
bracht aan dorpen en scholen, een houtzagerij, 
casualnoot plantages enz. Op plaatsen waar 
een ‘gewone toerist’ niet komt. Deze ervarin-
gen bij de gewone bevolking waren (niet al-
leen) voor onze jongere reisgenoten van on-
schatbare waarde en een aanmerkelijke toe-
voeging aan de reis.  

http://www.sotos.nl/

