
Donderdag 02 maart:
Excursie naar de Nursery School 
(voorschoolse dagopvang) te Bussura, 
waar klaslokalen met Sotos gelden 
gebouwd zijn na een verwoesting door 
de herfststorm in 2009.

Zoals gewoonlijk was de ontvangst 
allerhartelijkst met zang en dans door 
en samen met de juf en de kinderen; 
de Dendron leerlingen waren erg onder
de indruk van dit eerste bezoek. 
Vervolgens bezochten we de kust-
plaatsTanji, waar we getuige waren 
van het lossen van de visvangst die 
vanuit de pirogues (eigenbouw zee-
waardige vissersboten) aangeland 
werd en tijdelijk opgeslagen voor de 
vismarkt of rokerijen.

Vrijdag 03 maart:
Bezoek aan de regionale (vers)markt 
te Serrekunda (400.000 inwoners), 
een doolhof van straten en steegjes 
met winkeltjes, markthallen en straat-
verkoop waar we in ganzenpas door-
heen geloodst werden door onze gids,
waar werkelijk alles te koop is wat de 
lokale bevolking nodig heeft. Een waar
festijn van kleuren, geuren, geluid en 
beweging.

1



Wat een contrast met het bezoek aan 
Lamin Lodge waar we in bootjes stap-
ten voor een serene vaartocht door de
immense mangrovebossen en vervol-
gens lunchten, gadegeslagen door 
aapjes die gespecialiseerd waren in 
razendsnelle aanvallen op de maaltijd
wat tot veel hilariteit leidde.
Afsluitend een bezoek aan een plek 
waar een groep mensen oesters 
handmatig verwerken / koken voor 
consumptie en export; het restproduct
schelpen is bestemd voor cementpro-
ductie.

Zaterdag 04 maart:
Vertrek naar de Senegalese grens waar
we werden ontvangen door onze 
vertegenwoordiger Potin Dieme, advi-
seur Bacary Sane en 2 medewerkers 
van het Conseil Départemental (Gou-
vernement) uit Bignona.
De bus startte niet maar met vereende
Nederlandse krachten was dit snel ge-
regeld.
Onderweg bezochten we een bos-
bouwproject in Kataba waar jaarlijks 
herbebossing plaatsvindt door de 
loka-le bevolking met door het Conseil
ver-strekte jonge bomen.
In alle 35 dorpen van deze 
gemeente gebeurt hetzelfde.
In Kataba bezochten we ook een co-
operatie met een productielijn en koel-
huis waar mango’s werden gewassen,
gesorteerd en verpakt voor export.

Buiten de oogstperiode juni-oktober ligt
het bedrijf stil; er wordt gewerkt aan 
uitbreiding naar continuproductie.
Als laatste bezochten we een familie-
bedrijfje waar van allerlei soorten fruit
jam, siroop en sap gemaakt werd.
Daar is ook een ‘eco fourneau of roc-
ket stove’ ontwikkeld als alternatief 
voor de gebruikelijke houtskoolvuurtjes
voor bereiding van maaltijden waar-
voor veel houtkap en dus ontbossing 
plaats vindt. De rocket stove heeft 
maar 25% hout nodig en bereikt tem-
peraturen tot 500°C. We gaan de prak-
tijkschool CFP voorstellen hier een 
project van te maken in het kader van 
‘de ondernemende school’.
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Een interessante eerste dag, ondanks
de temperatuur van zo’n 40°, werd af-
gesloten in Hotel BBC te Bignona.

Zondag 05 maart:
Excursies in Bignona; als eerste be-
zochten een nieuwe markthal, ‘plate-
forme économique’ waar coöperaties 
van boeren hun producten kunnen 
verhandelen tegen reële prijzen. 
Vervolgens bezochten we een door 
vrouwen opgerichte coöperatie waar 
van allerlei fruit en planten, gedroogde 
vruchten, jam, vruchtensap, siroop, 
zeep en cosmetica geproduceerd en 
verkocht wordt.

Een onderzoeksinstituut heeft een 
zonnedroger voor de vruchten ‘four-
neau solaire’ ontworpen.
Over vrouwenemancipatie in dit gema-
tigd islamitisch land gesproken !
De bestuursleden hebben op het Con-
seil Départemental de Bignona (CDB)
de stand van zaken van het Sotos-
CDB bosbouwproject besproken en 
aangepast.

Naast de toegezegde middelen van het
CDB is het wachten op de subsidie-
aanvraag bij de Ned. ambassade in 
Dakar, waarover in april uitsluitsel 
wordt gegeven.

Maandag 06 maart:
Eindelijk op weg naar Sindian

.

‘We vonden het allemaal spannend om
de CEM leerlingen te ontmoeten en we
werden hartelijk ontvangen door zo 
ongeveer de hele school ’
In de mediatheek werd kennis gemaakt
met de leerlingen en docent van de 
‘English Club’ en de schoolleiding en 
volgde een presentatie van CEM en 
Dendron College.
Elke Dendron leerling werd gekoppeld
aan 1/2 CEM leerlingen, allen 
voorzien van badges, om vervolgens 
samen enkele lessen te bezoeken; om
een indruk te krijgen van het 
Senegalese voortgezet onderwijs en 
vooral om op informele wijze aan 
elkaar te wennen en met elkaar in het 
Engels te commu-niceren.
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Om 13.00 was het tijd voor de lunch 
die door studenten consumptief van 
het CFP, de andere Sotos project-
school in Sindian, bereid en uitgeser-
veerd werd in het schoolrestaurant.

De directeur van het CFP (Centre de
Formation Professionelle) verzorgde 
een rondleiding in de afdelingen con-
fectie, uiterlijke verzorging, electro-, 
metaal-, motorvoertuigen- en bouw-
techniek en ook de schooltuin werd 
bezocht.
Na al deze nieuwe indrukken, weer via
de bushroad terug naar het BBC hotel
in Bignona.
In de bus waren de leerlingen het er 
over eens dat het een heel bijzondere 
ervaring was om echt contact te heb-
ben met leeftijdsgenoten in Senegal. 
De Sotos bestuurders bezochten 
zoals bij elk bezoek nog de prefect te 
Big-nona, verantwoordelijk voor de 
veilig-heid tijdens ons verblijf in de 
Cas-samance.

Dinsdag 07 maart:

De dag stond in het teken van uitwis-
seling van de vragen en antwoorden 
over de gemeenschappelijke thema’s:
Familie / dagelijks leven, Gezondheid-
zorg, Economie en Milieu.
De verschillen en overeenkomsten 
tussen Senegal en Nederland werden
gepresenteerd en besproken en leid-
den soms tot verbazing en ongeloof 
maar in een sfeer van wederzijds res-
pect.

Na de eerste sessie gingen de leer-
lingen met hun partners op familie-, en 
huisbezoek in het dorp. ‘ Dit heeft op 
mij het meeste indruk gemaakt, ieder-
een was zo vriendelijk en lief, je was 
overal van harte welkom ‘ of; ‘ Ze heb-
ben bijna niets maar volgens mij zijn ze
gelukkiger dan wij ‘ Vooral het samen-
wonen van meerdere generaties in 
dezelfde compound met gemeen-
schappelijke voorzieningen zoals wa-
terput, vee en groentetuin, maakte gro-
te indruk.
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De lunch werd wederom verzorgd door
de afdeling consumptief van het CFP 
en daarna startte de 2e sessie thema-
besprekingen die afgesloten werd met 
een korte evaluatie van het bezoek.
Er werd een verzoek gedaan om eens 
na te denken over een wederbezoek 
aan Nederland gezien de positieve 
ervaring in deze eerste leerlingenuit-
wisseling tussen CEM en Dendron Col-
lege.
En ja, daarna moest afscheid genomen
worden……..

Nadat de groep natuurlijk uitgebreid 
moest poseren voor vele camera’s en
mobieltjes, werden we naar de bus 
vergezeld en uitvoerig uitgezwaaid 
door leerlingen en docenten van het 
CEM.
Moe maar voldaan arriveerden we in 
het BBC waar we ’s avonds genoten 
van een gezamenlijk etentje aangebo-
den door de president (Gouverneur) 
van het departement ( provincie) Big-
nona en werd Bacary Sane, tot 2017 
Sotos-Senegal contactpersoon, be-
dankt voor zijn inzet vanaf 2006 en 
benoemd tot adviseur . Zijn opvolger 
Potin Dieme heeft vanaf begin 2017 
voortvarend de Sotos belangen behar-
tigd.

Woensdag 08 maart:
De laatste dag stond in het teken van 
de terugreis naar het hotel in Gambia, 
waar ’s middags nog gelegenheid was 
om souvenirs te kopen, te chillen bij 
het zwembad en een afsluitend geza-
menlijk etentje, alvorens te vertrekken 
naar het vliegveld Banjul voor de terug-
reis.
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Enkele leerlingenuitspraken:
‘Ik heb dingen over mijzelf geleerden,
nog belangrijker, over de mensen daar
’
‘Het was erg leuk om echt contact te
hebben met jongeren van onze leeftijd
hier in Senegal ‘
‘Een fantastische belevenis, die me
mijn leven lang bij zal blijven ‘
‘Ik heb veel geleerd en het was onwijs
mooi om dit ooit meegemaakt te mo-
gen hebben ‘
‘Door deze reis bekijk ik de wereld met
andere ogen ‘
‘Het heeft me ook zekerder gemaakt
van mijn studiekeuze ‘
‘Het allerleukst vond ik toen we de hui-
zen van onze leerlingen gingen bekij-
ken’
‘De mensen, vriendelijk, warm, open-
hartig, mooi en zo puur’

Het vervolg…..
Na de meivakantie gaan de deelne-
mers nog een presentatie maken voor
het Dendron College en derden en
worden de verslagen gebundeld; bei-
den zullen op de Sotos website ( mo-
menteel ‘under construction’) geplaatst
worden.


