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Najaar 2008: de bouw van de projecten vordert volgens de plannen.
In de vorige nieuwsbrief brachten wij u op de
hoogte van de wijze waarop wij met de beschikbare middelen de uitvoering van de drie
projecten hebben opgestart.

Tijdens het werkbezoek is deze mogelijkheid
aan het bestuur van de regio Cassamanche
overgebracht.
Uitzending Wilde Ganzen

Tijdens het werkbezoek dat Geert van Eck en
Hans Scheres van 10 tot en met 18 oktober
aan de regio brachten bleek dat de voortgang
op alle drie projecten er goed in zit.
In deze nieuwsbrief is een beknopt verslag van
dit werkbezoek opgenomen.
Voorjaar 2009: geplande opening(en).

De opbrengst van de sponsorloop van Dendron College wordt door Wilde Ganzen met
bijna 70% verhoogd.
Op 22 februari wordt de uitzending van Wilde
Ganzen aan ons project CFR Sindian geweid.
Wij zijn erg blij met deze erkenning van ons
project!

Wij zijn er als organisatie best trots op dat wij
op een zo efficiënte manier drie projecten gelijktijdig uitvoeren. Efficiënt, want in één werkbezoek worden drie projecten aangestuurd.
Volgens planning vinden in week 18, van 25
april tot en met 2 mei, de openingsfestiviteiten
op alle drie projecten plaats. Het zal een feestelijke week worden. De opening van de geheel herbouwde kleuterschool met medische
post en kleine technische school in Busura in
Gambia die SOTOS samen met de stichting
Fiokids realiseert. De opening van een mooi
gebouw met twee leslokalen voor ICT en een
kantoor voor de directeur van het Lyceum
CEM in Sindian en ook daar de opening van
een groot nieuw praktijklokaal bij het Centrum
voor technisch beroepsonderwijs in Sindian.

Voorbereidingen voor de inrichtingen van
de projecten.

Donateurs die deze feestelijk week (weer) mee
willen beleven kunnen zich hier voor vóór 26
januari 2009 opgeven of informeren bij Pieter
Bijvoets. Evenals in 2006 zal het ongetwijfeld
een prachtige en bewogen week worden.

Verslag werkbezoek 10 tot en met 18 oktober 2008.

Spin-off: Stichting WODEFA.
De stichting WODEFA van een groep van ondernemers in Horst heeft onze activiteiten gevolgd. WODEFA heeft ten doel kleinschalige
economische projecten in Afrika op te zetten
en of te stimuleren. Er zijn contacten gelegd
met SOTOS. WODEFA wil graag met SOTOS
onderzoeken welke projecten zij, het liefst in
samenhang met opgeleide leerlingen in Sindian op kunnen zetten om lokale economische
activiteiten te stimuleren.

De container met goederen is al voor het
grootste deel geladen. Met dank aan Jos Keijsers die de leiding van deze klus op zich heeft
genomen.
Leerlingen van Dendron College ontwerpen
momenteel het computernetwerk voor het
nieuwe CEM.
Andere leerlingen doen een fietsenproject: zij
verzamelen goede fietsen, knappen deze helemaal op zodat ze tip top in de container
gaan. Deze fietsen zijn bedoeld voor leerlingen
van het CFP Sindian die verder weg wonen.
Maar ook de reparaties en onderhoud kunnen
in de lessen worden uitgevoerd.

SOTOS bestuurders Geert van Eck (Haegens
Bouw) en Hans Scheres ( Dendron College)
hebben tijdens de herfstvakantie de bouw- en
uitbreidingsprojecten in Senegal en Gambia
bezocht.
Bijzonder aan dit bezoek was om op verzoek
van een aantal Limburgse ondernemers verenigd in WODEFA, (Work Development For
Africa) de regering van de Cassamanche (Zuid
Senegal) te polsen of er initiatieven voor kleinschalige ontwikkelingen opgezet kunnen worden door WODEFA door en voor de lokale
bevolking.
Zaterdag 11 oktober was ‘afsprakendag’ voor
het weekprogramma ter bevestiging van de
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afspraken die in de voorbereiding met alle
partners gemaakt waren
Zondag 12 oktober hebben we over, zeer
slechte binnenwegen, diep in de bush nabij de
Senegalese grens Busura bezocht.
Hier financieren we een project van de Stichting FioKids waar een kleuterschool, medische
post en praktijkopleiding techniek gebouwd en
herbouwd worden na de hevige najaarsregens
en storm van 2007.

vertegenwoordigers van de omliggende dorpen.
Vervolgens volgde een positieve bouwkundige
inspectie bij het CEM en bespreking van de
voortgang van de in aanbouw zijnde 2 lokalen
waarvan een ICT lokaal, met aannemer dhr.
Samb en werd het samenwerkingsconvenant
met het lyceum CEM ondertekend.

ondertekening samenwerking met CEM
de herbouw van de kliniek vordert voorbeeldig
De projectleider dhr. Alhagie heeft hier samen
met een groep lokale vrijwilligers en enkele
ingehuurde vaklieden een geweldige prestatie
geleverd en voorjaar 2009 worden de werkzaamheden afgerond.
‘s Avonds waren we getuige en ongevraagd
deelgenoot van de complete gekte en feestvreugde na de voetbal overwinning van Gambia op aartsrivaal Senegal.
Maandag 13 oktober werden we opgehaald
voor ons 1e bezoek aan de scholen in Senegal
te Sindian.
De grenspassage verliep bijzonder snel dankzij
de Senegalese grensdocumenten en aangekomen in Sindian ontmoetten we eerst Bacary
Sané schooldirecteur en SOTOS contactpersoon voor het beroepsonderwijs, de directeur
Cassama van het lyceum CEM, en een groep

Eind 2008 is het gebouw gereed voor inrichting
met de inventaris en een computernetwerk met
plm 15 pc’s dat door Dendron leerlingen o.l.v.
collega Jos Zwart wordt samengesteld.
Na het CEM bezoek liepen we naar het naburige Centre Régional de Formation Professionelle (CRFP), de school voor beroepsonderwijs die we in 05/06 gebouwd en ingericht
hebben, om daar onze collega’s te ontmoeten
en met de aannemer de in aanbouw zijnde
uitbreiding met een lokaal motorvoertuigentechniek te inspecteren.
De uitbreiding was op peilhoogte en enkele
‘lokale transporteurs’ waren het zandbed aan
het aanvullen.

op de binnenplaats is de uitbreiding al op peil

inspectie van bouw CEM

We hebben de directeur, dhr. Diedhiou op de
staat van onderhoud aangesproken en er
wordt een onderhoudsplan opgesteld i.s.m. de
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aannemer die we opdracht hebben gegeven
enkele verbeteringen aan te brengen waardoor
er m.n. minder vochtoverlast is t.g.v. de regentijd. We hebben de inventariswensen van de
praktijklokalen doorgesproken die we willen /
kunnen realiseren en er werd instemmend
gereageerd op het fietsenplan.
Dit plan voorziet in plm. 20 fietsen die op het
Dendron Collega opgeknapt worden door
vmbo 2 leerlingen o.l.v. collega Peter Joosten
en door het CRFP uitgeleend worden aan de
leerlingen die ver moeten lopen om de school
te kunnen bezoeken.
Tenslotte waren we eregast bij de regionale
voetbalfinale die door het dorp Baila gewonnen
werd.

lokaal transport van zand bij CFP Sindian
Dinsdag 14 oktober hebben we eerst in Ziguinchor een bezoek aan gouverneur Wade gebracht om hem te informeren over onze projecten en vervolgens waren we te gast bij president Diagne en zijn stafleden de heren Sall
en Coly om met hun de stand van zaken op
het CEM en CRFP door te nemen en het aanbod van de WODEFA ondernemers te bespreken.
Ook de procedure voor het inklaren en vervoeren van de container met inventaris vanuit
Banjul Gambia naar Sindian Senegal kwam
uitvoerig aan de orde om vertraging zoals in
2006 te voorkomen.
Hierna hebben we met dhr. Coly een aantal
mogelijke regionale projecten / initiatieven voor
de WODEFA ondernemers besproken en tenslotte een in aanbouw zijnde leerbewerkingsatelier bezocht voor verwerking van dierenhuiden door lokale werknemers. Enkele andere
mogelijke projecten die genoemd werden waren: platbodems voor vervoer landbouwproducten via de talloze lagunes, handmaalmachines voor maïs en couscous, ateliers voor
leerbewerking, verbetering irrigatie rijstvelden,
etc. De concrete projectvoorstellen worden
gemaild en aan de WODEFA ondernemers

voorgelegd. SOTOS zal hierin de rol van intermediair spelen.
Woensdag 15 oktober spraken we de voorzitter van de Kamer van Koophandel in Ziguinchor en met hem hebben we het WODEFA
initiatief doorgenomen.
Rond het middaguur aankomst in Sindian om
de laatste afspraken te maken met de beide
schooldirecteuren w.b. de overdracht en openingsfestiviteiten in april / mei 2009 en enkele
inventariszaken nader te bespreken.
Ook hebben we in Sindian een bezoek gebracht aan de prefect dhr. SY die zich zeer
ingenomen toonde met het effect van de onderwijsinitiatieven in zijn regio.
Daarna de lange reis terug door de bush naar
Gambia, waar we redelijk uitgewoond in de
late namiddag aankwamen in ons hotel.
Hierna hadden we nog een afspraak met een
puttenboorder voor een offerte voor een evt.
eigen watervoorziening in Sindian die woensdagmorgen op de valreep nog werd aangeleverd.
Donderdag 16 oktober hebben we de Acces
bank in Serekunda bezocht om de stand van
zaken van onze bankrekening aldaar te bespreken en betalingsoverzichten op te halen.
Met Liane Sallah bespraken we de mogelijkheden voor de april / mei reis in 2009, waaraan
we ook de sponsoren willen laten deelnemen
en er wordt een programma en offerte door
haar bedrijf African Adventure Tours uitgewerkt.
’s Avonds hebben we met de oud Lottumse
garagehouder Jan Hendrix de perikelen rond
zijn sponsoring van de leermodellen voor het
nieuwe lokaal motorvoertuigen-techniek op het
CRFP doorgenomen.
Vrijdag 17 oktober waren hadden we een afspraak in Serekunda op het kantoor van de
Jammeh Foundation for Peace over het Busura project , om navraag te doen naar evt. middelen van de rally 07/08 en de invoer begin
2009 van de containers van Sotos en FioKids
in de haven van Banjul te bespreken maar dhr.
Jammeh was helaas verhinderd zodat we dit
vanuit Nederland moeten regelen.
Om 15.00 uur werden we opgehaald voor vertrek naar de luchthaven en met enige vertraging arriveerden we rond 02.30 op Schiphol
Amsterdam.
Ten slotte.
Bestuur en werkgroep van SOTOS wensen u
allen een gezond en voorspoedig 2009. Wij
hopen dat wij ook in 2009 weer op u als donateur en belangstellende mogen rekening.
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Bestuur en werkgroep SOTOS.
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