NIEUWSFLITS
Nr. 1 mei 2005.
Voor u ligt de eerste uitgave van onze nieuwsbrief.
Tevens treft u het jaarverslag van 2004 aan.
Hierin kunt u lezen hoe de ontwikkelingen zijn
verlopen en wat de stand van zaken is van
SOTOS tot eind 2004.
In deze nieuwsbrief die nu geregeld zal verschijnen houden wij u met name op de hoogte
van de vorderingen met betrekking tot de bouw
van de school in Sindian.
De nieuwsbrief wordt toegezonden aan alle
donateurs en andere belangstellenden.
Website
Op onze website www.sotos.nl , gebouwd
door leerlingen van het Dendron College, treft
u informatie aan over SOTOS en het project
Sindian.
Veiling
Op 19 maart 2005 hebben de leden van de
werkgroep bestaande uit medewerkers van
Haegens Bouw een grote veiling georganiseerd. Veel bedrijven doneerden te veilen materialen. Met intermezzo’s van een dweilorkest
veranderde voor ruim € 10.000,-- aan goederen
en diensten van eigenaar. Dit bedrag is bijgeschreven op het budget van de bouw van de
school in Sindian. De veiling was daarmee een
groot succes.
Stand van zaken per 01 mei 2005
Per deze datum is inmiddels bijna € 100.000
bijeengebracht. Het bestuur van SOTOS is nog
druk doende om de nog resterende minimaal
benodigde € 20.000,-- bijeen te werven. Het
bestuur is vol vertrouwen dat dit lukken zal.
Het nu reeds beschikbare bedrag is voldoende
om de bouw te financieren. Het grootste deel
van het resterende bedrag is nodig voor de
inrichtingen.
Daarom heeft het bestuur in overleg met de
president van de regio in Senegal besloten om
in de eerste week van juni tijdens een werkbezoek van een week alle zaken met de overheden en de plaatselijke aannemer contractueel
vast te gaan leggen.

De bouw
Een en ander betekent dat vanaf juni 2005
begonnen kan worden met de bouw.
Bij ondertekening van de overeenkomsten
zullen het ministerie van onderwijs in Senegal,
de president van de regio en ook vertegenwoordigers uit de bevolking aanwezig zijn.
Kansen voor meisjes en vrouwen
Van groot belang voor de ontwikkeling van
Senegal is de deelname van vrouwen in deze
ontwikkeling. Dit wordt door de politiek daar
onderschreven.
Op de school voor techniek zal daarom ook les
gegeven worden in administratie en confectieonderwijs.
Uitgangspunten
Naast kansen voor jongens en meisjes is een
belangrijk uitgangspunt dat deze onderwijsvoorziening die in een centrumdorp op het
platteland wordt gebouwd, de trek van de
jeugd naar de stad helpt te stoppen. De meeste
kansen voor ontwikkeling liggen in de regio,
niet in de steden.
De tweede doelstelling
Dat is dat onze jeugd daadwerkelijk betrokken
raakt bij de ontwikkelingen in de derde wereld.
Het is een probleem voor onze kinderen en
kleinkinderen om de enorme verschillen te
gaan overbruggen.
Leerlingen van het Dendron College gaan
communiceren met die in Sindian. Het wordt
ook hun school, met hun problemen en met
hun mogelijkheden tot uitwisseling van kennis
van en over elkaar.
Werving donateurs
Het bestuur werft donateurs. Als u iemand of
een organisatie kent die open staat voor ons
initiatief dan horen wij dat graag van u. Wij
zullen dan uiteraard met hen contact opnemen.
Alle donaties ten gunste van het project Sindian worden volledig daaraan besteed. De algemene kosten van SOTOS worden met andere
middelen gefinancierd. Kortom: elke euro van
u komt voor 100% terecht in Senegal.

