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Nieuwe gebouwen maken nieuwe on-
derwijsvormen mogelijk 
 
In deze nieuwsbrief informeren wij onze 
donateurs en andere belangstellenden 
over de voortgang van het onderwijs in de 
door SOTOS gebouwde scholen in de 
plaats Sindian in Senegal. SOTOS is nu 
druk doende vorm te geven aan de koppe-
ling tussen opleidingen en werk. 
Het grote belang van wat SOTOS doet 
voor de jongeren in deze regio werd door 
diverse vertegenwoordigers van de over-
heden in Senegal tijdens het laatste werk-
bezoek dat de heren Geert van Eck en 
Pieter Bijvoets begin februari aflegden 
benadrukt.  
 
Het werkbezoek van februari 2011 
 
Geert en Pieter brachten een kort bezoek 
van 5 dagen aan de regio. Doelen waren 
het effectueren van de aanstelling van de 
nieuwe directeur, controle op de bouw van 
de nieuwe leslokalen, aanbesteden van de 
nieuwbouw voor het lokaal couture en 
overleg met politiek en de plaatselijke ka-
mer van koophandel over het koppelen 
van werk in school-leerbedrijven aan de 
opleidingen.  
Op al deze punten is vooruitgang en over-
eenstemming bereikt. 
 
Project CEM 
 
De bouw verloopt uitstekend. Op de foto  
 

 
de ruwbouw is gereed, afwerking gereed eind maart 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ziet u dat de ruwbouw gereed is. In maart 
zal dit blok met 3 leslokalen klaar zijn. Na 
de zomer kan begonnen worden met het 
volgende blok van drie leslokalen. 
Het CEM heeft ca 1050 leerlingen en be-
schikt dan over onze 8 nieuwe leslokalen 
waaronder het informaticalokaal, 7 kleine-
re oude bestaande stenen leslokalen en 
een rieten noodgebouw. De school is open 
van 08.00 tot 20.00 uur. De accommodatie 
wordt dus zeer efficiënt gebruikt! 
 
Project CFP (technische school) 
 
De bouw van het atelier couture is aanbe-
steed en zal ook eind 2011 gereed zijn. 
Hiermee is de gebouwen situatie voltooid. 
Het CFP is daarmee een van de meest 
uitgebreide CFP’s in het zuiden van Sene-
gal. 
Het team van docenten is dan ook zeer 
tevreden met hun school. Ze zijn ook zeer 
gemotiveerd om het onderwijs voor de 
jongeren te verzorgen. 
 

 
Docententeam van CFP Sindian 

 
Opgeleid zijn en dan? 
 
De materiële voorwaarden voor goed on-
derwijs (gebouwen en leermiddelen) zullen 
eind 2011 met het realiseren van de ge-
bouwen op een voor de regio goed niveau 
zijn ingevuld.  
Toch blijft voor de opgeleide jongeren na 
hun opleiding (zoals soms ook in Neder-
land) het probleem ‘ hoe kom ik nu aan 
werk ‘ bestaan. 
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Daarom wil SOTOS met de overheden in 
Senegal het CFP-Sindian tot een ‘onder-
nemende school’ maken. Binnen de on-
dernemende school worden niet alleen 
vakkennis en -vaardigheden aangeleerd 
maar worden deze ook binnen schoolbe-
drijfjes omgezet in productie. Leerlingen 
leren op deze wijze niet alleen een vak 
maar leren ook ondernemer te zijn. Tij-
dens hun opleiding werken de leerlingen in 
de schoolonderneming, noem het maar 
stage. Na hun opleiding moet er dan voor 
een aantal van hen voor een aantal jaren 
betaald werk binnen deze ondernemingen 
zijn. In deze periode doen ze ondernemers 
ervaringen op en worden zij gestimuleerd 
zelf te gaan ondernemen. 
In dit kader wordt nu het schoolmeubilair 
voor het CEM vervaardigd door het meu-
belmaakbedrijf CFP. Docent en leerlingen 
calculeren de kosten, voegen met arbeid 
waarde toe en verkopen de meubels. Dit 
hele proces wordt inzichtelijk voor de leer-
lingen. De winst is voor het bedrijfje (CFP 
bedrijf) en wordt weer geïnvesteerd in de 
opleidingen. Zo wordt er o.a. gedacht aan 
een bosbouwbedrijf en kleinschalige zon-
ne-energie. 
De verantwoordelijke onderwijsinspecteur, 
de politiek en de kamer van koophandel 
zijn zeer enthousiast over dit model. 
 
Goede ideeën, geschikte mensen 
 
Dergelijke plannen zijn mooi maar daar-
voor zijn in de regio mensen nodig die dit 
begrijpen en daar uitvoering aan kunnen 
geven. 
In de vorige nieuwsbrief vermeldden wij 
dat er een nieuwe directeur voor CFP Sin-
dian zou komen. Besloten is dat de heer 
Oumar Sané per augustus de huidige di-
recteur op  zal volgen.  
Oumar Sané  is 36 jaar en een moderne 
onderwijzer. Hij was in 2007 werkzaam op 
onze school maar werd als directeur over-
geplaatst naar Baila. Bij ieder werkbezoek 
was er contact met hem. Het principe van 
de ondernemende school past hij nu ook 
in Baila toe: hij verplaatste een deel van 
de werkplaats metaal en mototrvoertuigen-
techniek naar een plaats twee kilometer 
verder van de school langs de grote weg. 
Inmiddels weten alle dagelijkse passanten 
dat zij daar problemen met hun voertuigen 

op kunnen laten lossen. Er werken vast 2 
afgestudeerde leerlingen en 4 leerlingen 
worden daar bij toebeurt ingezet. 
 

 
Oumar Sané 
 
Oumar is ook een man die wij via skype 
kunnen bereiken: een zeer moderne op de 
toekomst gerichte directeur met visie. 
Met hem zullen wij de mogelijkheden die 
SOTOS met alle investeringen van de af-
gelopen jaren heeft gecreëerd optimaal 
kunnen benutten.  
 
Parterschap SOTOS - Sindian 
 
Op alle niveau’s werd tijdens het werkbe-
zoek benadrukt hoe belangrijk het werk 
van SOTOS voor de regio is. De president 
van zuid Senegal deelde ons mede dat 
geen enkele buitenlandse partner op on-
derwijs gebied in zo’n korte tijd zoveel 
heeft gerealiseerd voor de regio. 
Voor landelijk draagvlak wil hij, indien voor 
ons mogelijk, dit jaar werkbezoeken van 
SOTOS bij de betrokken ministers arran-
geren. De onderwijs en arbeidsmarkt visie 
van SOTOS sluit goed aan bij het landelij-
ke beleid.  
Een beter compliment kunnen wij als SO-
TOS en daarmee u als donateus niet krij-
gen. Wij hopen dan ook op uw steun te 
mogen blijven rekenen. 
 
Bestuur SOTOS. 
 
Bank: 1472.85.534  SOTOS inz. Sindian 
te Horst 


