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Voor u ligt de tweede uitgave van onze
nieuwsbrief.
Nu de vakantie periode voor bijna iedereen
voorbij is willen wij u op de hoogte brengen
van de laatste stand van zaken.
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook een pagina uit de ‘Haegens info’, gewijd aan het project van SOTOS. Eveneens ontvangt u een
kleine uitgave van de bouwtekening in kleur
van de te bouwen school.
We zijn van start!
In de eerste week van juni bezochten voorzitter
en secretaris van SOTOS, de heren Geert van
Eck en Pieter Bijvoets Senegal. Doel was om
in overleg te treden met de verantwoordelijke
instanties (op het hoogste niveau en op het
uitvoerende niveau) en om de opdracht tot
bouw aan te besteden aan een regionale aannemer.
Draagvlak op regeringsniveau
Afspraken voor gesprekken met de minister
van onderwijs en de minister van techniek en
beroeponderwijs waren vooraf gemaakt door
de president van de regio Ziguinchor, dhr.
Badji.
Op de avond van de aankomst in Senegal ontvingen wij daarnaast een nadrukkelijke uitnodiging van de minister van Financiën en Economie voor de volgende dag in Dakar. Bij dat
gesprek was eveneens de directeur van de
Douane van Senegal aanwezig. Een van de
onderwerpen was de gegarandeerde probleemloze invoer en doorvoer van onze container
met inrichtingsmaterialen. De minster zegde
ons al zijn directer medewerking toe.
Ook de gesprekken met de minster van techniek en beroepsonderwijs toonden aan dat men
op regeringsniveau goed op de hoogte is van
het project en er hoge waarde aan hecht. Met
de staatssecretaris van onderwijs werden zaken
besproken zoals de overdracht van de school
aan de staat en de garanties van onderwijs.

Ondersteuning van de Nederlandse ambassade in Dakar
Eveneens werd een bezoek aan de Nederlandse
Ambassade gebracht. De ambassade wil ook
graag bijdragen in het project en heeft hiervoor
mogelijk ook financiële middelen beschikbaar.
Gesprekken hierover lopen nog. Er is in dit
kader door de president van de regio een verzoek ingediend bij de ambassade om de bouw
van een muur en woning voor de huismeester/bewaker te financieren. Deze zaken zijn
niet in het project opgenomen.
Draagvlak op regionaal niveau
Onze eerste en belangrijkste partners zijn de
president van de regio Ziguinchor en de directeur van de school.
Daarnaast werden tijdens het werkbezoek gesprekken gevoerd met de gouverneur van de
regio, de directeur van het lyceum in Sindian
de gedeputeerde van de regio in de landelijke
volksvertegenwoordiging. Allen zijn zij zeer
enthousiast over het komen van de school voor
beroepsonderwijs.
Het grootste enthousiasme werd geuit door de
leerlingen van het lyceum in Sindian toen wij,
bij het opmeten van de bouwlocatie, mededeelden dat straks leerlingen van het Dendron
College uit Horst met hen willen communiceren via internet en ander uitwisselingsprojecten
willen opstarten.
Sindian
Sindian is voor de regering een prioriteiten
gebied. Dit omdat er zo’n 10 jaar geleden
(voor de democratisering) in de grensstreek
met Gambia onrusten zijn geweest. Herstel en
opbouw van de economie zijn belangrijk voor
het herstel van het vertrouwen in de regio.
De regio rond Sindian heeft grote ontwikkelingspotenties, ook op agrotechnisch gebied.
Beroepsopleidingen zijn een belangrijke en op
dit moment ontbrekende schakel in deze regio.

Het zijn met name de toekomstige schoolverlaters van dit opleidingscentrum die een belangrijke bijdrage kunnen leveren voor de economische ontwikkeling in dit gebied.
De bouw van het Centre Regional de Formation Professionnelle de Sindian
Op 9 juni werd met de aannemer uit Ziguinchor in Sindian de overeenkomst voor de bouw
van de school getekend.
Hiermee is een ( conform de begroting) bedrag
van ca. € 92.000,-- gemoeid. Dit bedrag was in
mei van dit jaar door u allen, aangevuld met de
€ 50.000,-- die wij via NCDO ontvingen al
royaal bijeengebracht. Het totaal benodigde
bedrag voor het project is begroot op
€116.300,--.
Direct na de opdracht heeft de aannemer alle
materialen voor de ruwbouw op de bouwlocatie gebracht. Op deze wijze kan hij in het regenseizoen dat nu heerst toch doorbouwen.
Transporten over de weg zijn in deze maanden
niet mogelijk.
De planning is dat de bouw eind januari 2006
gereed zal zijn.
De officiële opening is gepland in week 9 van
2006, bij ons de carnavalsweek.
Controles op de bouw
Regelmatig ontvangen wij voortgangsrapportages van de bouw van de heer Sané, directeur
van de school.
In week 44 zal de heer van Eck een bezoek
brengen aan de bouw. Voortgang en kwaliteit
zullen dan geïnspecteerd en beoordeeld worden.
Feestelijke opening
Na het werkbezoek van Geert van Eck wordt in
week 45 definitief de openingsdatum vastgelegd.
Iedereen die een bijdrage heeft gedaan, de
school in werkelijkheid wil zien en deze feestelijke en ongetwijfeld indrukwekkende opening wil meemaken kan, uiteraard op eigen
kosten, in die week aan een door SOTOS te
arrangeren reis deelnemen. Meer informatie
hierover treft u aan in een volgende nieuwsbrief en op de website.

De tweede fase
Gezien de grote agrotechnische mogelijkheden
in de regio wordt er na afronding van het project gedacht aan een uitbreiding met een afde-

ling voor agrotechniek. Het bestuur van SOTOS oriënteert zich nu reeds op de mogelijk

heden hiervoor. Plaats en omvang van deze
‘tweede fase’ is weergegeven op de 3d voorstelling op de bijgaande tekening.
Wat er nu gebeurd
Op dit moment zijn bestuur en leden van de
werkgroep bezig om de materialen die wij voor
de inrichting van de school geschonken hebben
gekregen, zoals meubilair, gereedschappen,
naaimachines etc. te inventariseren en in het
inrichtingsplan op te nemen. Voor nog ontbrekende inrichting worden donateurs gezocht of
het wordt aangekocht.
Tevens zijn wij bezig om het laden en de verscheping van de container te regelen.
Een belangrijk item is nog het verwerven, inrichten en samenstellen van een PC netwerk.
Communicatie en controle over de bouw van
de school zijn een voortdurend proces.
Met betrekking tot de voorbereiding van de
opening zijn inmiddels contacten gelegd met
een reisorganisatie.
Financiën en donaties
De laatste euro’s voor de inrichting moeten
toch nog bijeengebracht worden.
Wij doen hiervoor indien mogelijk ook een
beroep op onze donateurs.
Bedrijven zijn mogelijk nu op zoek naar een
goede bestemming voor een ‘eindejaarsgift’.
Het zou fijn zijn als bijvoorbeeld in dat kader
aan SOTOS gedacht kan worden.
U weet dat iedere euro die u bestemt voor de
bouw en inrichting van het opleidingscentrum
in Sindian daar ook werkelijk in wordt geïnvesteerd.
In deze mailing treft u daarom ook nog een
donatieformulier aan.

