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NIEUWSFLITS 
Nr. 13                                 december 2010. 

 
 

 
Een nieuw jaar met nieuwe plannen 
 
Dat was de afsluiter van onze vorige 
nieuwsflits van alweer december 2009. 
Daar meldden wij dat 2010 vooral een jaar 
zou worden van ontwikkeling van nieuwe 
plannen. 
Die nieuwe plannen zijn er inmiddels. En 
natuurlijk zijn deze plannen mede mogelijk 
gemaakt door de groep van trouwe dona-
teurs maar ook door dat belangrijke nieu-
we donateurs onze projecten kwamen 
ondersteunen. 
Zo ‘adopteerde’ de Lionsclub Son en 
Breugel een belangrijk aandeel in een 
nieuw CEM-Sindian (lyceum) project. Ook 
de Lionsclub Helden doneerde de op-
brengst van een benefiet diner voor de 
realisatie van het atelier couture van het 
CFP Sindian (technische school). Samen 
met een belangrijke toezegging van PMC 
Grubbenvorst (winkel voor gebruikte goe-
deren) ontstonden hierdoor solide bases 
voor de projecten. 
In september legde Geert van Eck een 
werkbezoek af. Over al deze zaken leest u 
meer in deze nieuwsbrief. 
 
 
De plannen: in een meerjarenplanning 
 
In overleg met het CEM-Sindian (het Ly-
ceum) en Bacary Sané, onze vertegen-
woordiger in Senegal, hebben de plannen 
definitieve vorm aangenomen.  
Gezien de omvang van de projecten is 
een planning voor de komende drie jaren 
opgesteld. 
Voor wat betreft de gebouwen is de be-
hoefte aan leslokalen bij CEM-Sindian 
zeer groot. Bij CFP-Sindian is op dat vlak 
behoefte aan meer ruimte voor het onder-
wijs in kleding maken. Bij beide scholen is 
grote behoefte aan uitbreiding van de on-
derwijsleermiddelen, zoals boeken en ook 
computermateriaal.  
 
Project CEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besloten is om in een periode van drie 
jaren twee blokken van drie leslokalen te 
realiseren in combinatie met een project 
voor het aanschaffen van onderwijs leer-
middelen. Het schoolmeubilair zal ge-
maakt gaan worden door leerlingen van 
CFP Sindian. De mogelijkheden van uit-
breiding van het computersysteem worden 
nu nog onderzocht.  
 
Project CFP 
 
In de planning voor 2011 staat het opstar-
ten van de bouw van een groot atelier cou-
ture.  
Vervanging van het bestaande computer 
netwerk door een nieuw systeem zoals 
ook op het CEM aanwezig is is in de plan-
nen opgenomen.  
Voor 2012 staat uitbreiding van de school-
inventaris in de planning. 
Met deze uitbreiding is de gebouwensitua-
tie voor CFP-Sindian geoptimaliseerd. 
 
Werkbezoek september 
 
Van 3 tot 10 september bracht Geert van 
Eck een werkbezoek aan Senegal. 
Doel was het afstemmen van de plannen 
met de regionale partners. In dat kader 
zijn er gesprekken en onderhandelingen 
met onze aannemer geweest.  
Dit heeft er toe geleid dat de tweede fase 
van CEM-Sindian, het bouwen van een 
gebouw met drie leslokalen is aanbesteed. 
 
Een voor SOTOS zeer belangrijk punt is 
de aanstelling van een andere directeur bij 
CFP-Sindian. De huidige functionaris is 
naar onze maatstaven onvoldoende in 
staat een goede communicatie met ons te 
onderhouden. Dat is wel noodzakelijk om 
optimaal de school te kunnen ondersteu-
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nen. Toegezegd is dat in de loop van het 
najaar een directiewisseling zal plaatsvin-
den. In de tussentijd is onze vertegen-
woordiger Bacay Sané ons directe contact 
voor het CFP-Sindian. 
 
Ter plaatse kon Geert een inspectie van 
de gebouwen doen. Deze zagen er allen 
prima uit. Met onze aannemer zijn ook 
weer afspraken gemaakt voor onderhoud. 
Niet helemaal tevreden was Geert over 
het reservoir van de nieuwe waterinstalla-
tie: dat lekt. Besloten is om het bassin te 
vervangen door een kunststof exemplaar 
en deze nog wat hoger te plaatsen. 
 
Met Geert reisde ook de heer Mart Lens-
sen van de stichting WoDeFA (Work De-
vellopment For Afrika) mee. Deze stichting 
wil in de regio waar wij operen de moge-
lijkheden voor kleinschalige economische 
projecten onderzoeken en zo mogelijk 
ondersteunen. Geert heeft Mart  
geïntroduceerd in de politieke en zakelijke 
netwerken. Zo waren er ca 60 onderne-
mers aanwezig bij een bijeenkomst met de 
Kamer van Koophandel in Ziguinchor. 
 
 
Project CEM fase 2 
 
In 2009 realiseerde SOTOS het eerste 
gebouw voor het CEM-Sindian. Een ge-
bouw met twee leslokalen en een kantoor. 
In één van deze leslokalen installeerden 
leerlingen van Dendron College een up-to-
date computer netwerk. Dit was fase 1. 
Half oktober is aangevangen met de bouw 
van de tweede fase van het project CEM- 
Sindian: de bouw van een gebouw met 
drie leslokalen. Op dit moment staan de 
muren al en begint met aan de dakcon-
structies. 
Fase 3, een identiek gebouw als fase 2 
staat voor 2011 gepland.  
In 2012 zal het accent liggen op investe-
ren in onderwijsleermiddelen. 
 

 
Eind oktober: eerste werkzaamheden aan 
CEM fase 2 

 
 

 
Eind november: de muren staan 

 
Naar de toekomst gericht 
 
De projecten zijn omvangrijk en noodzake-
lijk om de jongeren in de regio van Sindi-
an, ook in deze wereldwijde moeilijke eco-
nomische tijd, op hun toekomst voor te 
bereiden en kansen te bieden. 
Wij hopen dat u ons daarbij blijft onder-
steunen. 
 
Bestuur en werkgroep SOTOS wensen u 
een gezond en voorspoedig 2011. 
 
 
 
Bank: 1472.85.534  SOTOS inz. Sindian 
te Horst 


