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Datum opening school bekend
De datum van de feestelijke opening van de school
is door de autoriteiten in Senegal vastgesteld op
zaterdag 29 april 2006.
Men laat de opening samenvallen met een groot
volksfeest in de regio.
De president van Senegal heeft de wens uitgesproken indien zijn agenda het toelaat bij de opening
aanwezig te willen zijn. Hij onderstreept met dit
voornemen het grote belang van deze onderwijs
voorziening voor de regio en voor Senegal.

De container
De container (12 meter!) staat op het terrein van de
Bouwcampus in Horst. De werkgroep gaat de komende weekenden druk aan de slag om deze zeevast te laden. Nagenoeg de gehele inrichting zal
vanuit Nederland worden verscheept. Op zaterdag
25 februari zal de container geladen zijn. Begin
maart wordt de container verscheept en zal eind
maart in Banjul (Gambia) aankomen. In de eerste
week van april wordt de zending in Sindian verwacht.

Het inrichten
Het inrichten van de school met de inventarissen uit
de container zal in de dagen voorafgaand aan de
opening gedaan worden door een team van 3 medewerkers van de SOTOS werkgroep (plaatsen,
bevestigen, ophangen en uitpakken en operationeel
maken van inventaris) en 3 leerlingen van het Dendron College (aansluiten en gebruiksklaar opleveren van een net werk van 8 computers) De leerlingen zullen tevens de eerste contacten leggen met
leerlingen in Sindian. Het is een eerste uitwisselingsproject. Het bestuur zal aanwezig zijn om al
deze zaken te coördineren en de noodzakelijke
afwikkelingen met de autoriteiten te regelen. Voor
het hele SOTOS team is het dus de week van de
opening alle zeilen bijzetten, maar ze kijken er ook
met veel plezier naar uit.

De opening
De opening en de feestelijkheden daaromheen zullen een unieke belevenis zijn.
De meeste partners van de bestuursleden en de
werkgroepleden zullen, uiteraard op eigen kosten,
meereizen.
Het bestuur van SOTOS heeft met van de Munckhof reisbureau, een van onze sponsors, de reis georganiseerd.
Wij stellen ons voor dat donateurs ook graag ter
plekke willen zien wat wij met z’n allen hebben
neergezet en de opening met alle festiviteiten willen

meemaken. De mensen en autoriteiten in Sindian
stellen deze betrokkenheid zeer op prijs.
Indien de beschikbare accommodaties dat toelaten
kunt u dan ook deze opening koppelen aan een
week strandvakantie, met mogelijkheden tot uitstapjes in Banjul.
Het reis schema ziet er als volgt uit:
Maandag 24 april:
vertrek Schiphol
Maandag 24 april:
aankomst Banjul, ver
blijf in Hotel SeneGambia
Dinsdag 25 april: vertrek werkploeg Sindian
Dinsdag 25 tot en met donderdag 27 april: gasten
verblijven in SeneGambia Hotel, mogelijkheden
voor excursies.
Vrijdag 28 april: gasten vertrekken naar Ziguinchor. Overnachting aldaar.
Zaterdag 29 april feestelijke opening school.
Overnachting in Ziguinchor.
Zondag 30 april: vertrek naar SeneGambia Hotel.
Dinsdag 2 mei: retour naar Nederland.
De kosten voor bus- en vliegreis, hotel SeneGambia
te Banjul met ontbijt bedragen per persoon € 665,-voor een 2 persoonskamer en € 750,-- voor een
eenpersoonskamer. Inbegrepen zijn luchthavenbelasting, brandstoftoelagen en calamiteitenfonds.
Kosten voor overige maaltijden etc. zijn hierin niet
inbegrepen. Deze reissom zal door SOTOS geïnd
worden en met het reisbureau worden afgerekend.
Kosten voor eventuele excursies en het verblijf in
Ziguinchor zullen ter plaatse door de deelnemers
moeten worden voldaan. Kosten voor hotel met
ontbijt te Ziguinchor bedragen ca. € 40 per persoon
per nacht.
Indien u deze reis mee wilt maken verzoeken wij u
om dat zo snel mogelijk, doch uiterlijk op vrijdag
24 februari middels bijgaand inschrijfformulier aan
ons kenbaar te willen maken.
Op dit inschrijfformulier staat verdere informatie
over de reis vermeld.

Website
Meer info op: www.sotos.nl

