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Team SOTOS sluit jaar succesvol af
Nadat in het voorjaar de projecten in Sindian
(uitbreiding van de technische school CFP
Sindian en lyceum CEM) waren geopend werden direct de plannen om een waterinstallatie
voor deze scholen te bouwen omgezet in een
concreet plan. Tijdens het openingsbezoek in
april werd het project direct aanbesteed. Zoals
in de vorige nieuwsbrief al vermeld werd was
dit mogelijk doordat PMC Grubbenvorst voor
het eerste startkapitaal zorgde. De andere helft
moest door Team SOTOS bij elkaar gereden
worden.
Geert van Eck en Ruud Vullings waren rond
die tijd al druk in de weer om een bijna 10 jaar
oude Ford Transit in nieuwstaat te brengen. En
meer dan dat: al ruim voor hun start half november stond daar een witte woenstijncamper
die volledig was bestickerd met namen van
sponsoren.

de tocht ontvingen wij keer op keer alleen
maar positieve berichten.
Team SOTOS, het verslag van de opening
Op zondag 29 november rijden Geert en Ruud
naar Sindian om de put te inspecteren. Onderweg stapt Potin Diem in. Potin heeft in Nederland aan de Landbouw Hogeschool in Wageningen gestudeerd. SOTOS wil in overleg
met de regio de mogelijkheden gaan bekijken
om ook agro-technisch onderwijs op het CFPSindian op te starten.Maar voor deze dagen
gaat Potin mee als tolk.Het verslag van dit
bezoek kunt u lezen op www.sotos.nl.
De waterput overtrof de verwachtingen
We laten ons Team SOTOS aan het woord en
citeren uit hun verslag:

De woestijn-Transit van Team SOTOS
Het draagvlak groeit
Meer sponsoren en donateurs betekent weer
meer draagvlak voor het werk dat alle donateurs met SOTOS doen.
Om met bijna het eind van het avontuur van
Team SOTOS te beginnen: naast de nog benodigde € 5.000,-- voor de waterput reed het
team nog eens ca. € 15.000,-- bij elkaar.
Hiermee komen de plannen om het CFP Sindian uit te breiden met een groter atelier voor
“couture’ binnen bereik.

Om 13.30 uur aangekomen werden wij enthousiast ontvangen door onze 2 aannemers. Trots
lieten zij ons de door hen gemaakte waterinstallaties zien.: Wat wij zagen overtrof onze
verwachtingen!
Het is een betonnen put met een diameter van
2 meter en een diepte van 25 meter. Het water
peil was op dat moment 23 meter diep. Hiernaast staat een betonnen constructie van
6meter hoog met een reservoir van 8m3. Daarnaast een betonnen bak met een diameter van 2
meter en een meter hoog. Op een diepte van 25
meter zit de pomp om het water 35 meter hoog
omhoog te pompen in het reservoir. Vanuit het
reservoir gaat een leiding naar de betonnen bak
(om water ui te scheppen) een ondergrondse
leiding naar de technische school, een leiding
naar de school CEM en met een koppeling naar
het dorp Sindian.

De tocht: een groot avontuur
Na een zeer grondige voorbereiding verliep de
tocht van Team SOTOS op rolletjes. Tijdens
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Het ziet er allemaal heel goed uit. Ruud heeft
de kraan open gedraaid en alles werkte.
Maandag 30 november: de opening

12.00 uur vertrek naar Sindian, in Bignona
komen wij onze gasten uit Nederland tegen.
Gezamenlijk naar Sindian waar om 16.00 uur de
opening van de waterput zal plaatsvinden.

Daar aangekomen geef ik een rondleiding aan
onze gasten.
De Directeur, Melamine Didjou vraagt ons of
wij in de lerarenkamer willen komen voor een
welkomstwoord. Hij excuseerde de school dat
er geen leerlingen zijn om ons te ontvangen
zoals dit gebruikelijk is. Er is landelijk een
staking door de scholieren voor betere schoolomstandigheden. Heel erg jammer maar de
groep had hiervoor begrip.
In de middag werd het officiële lint doorgeknipt.
De opening van deze belangrijke voorziening
is een feit. Team SOTOS en de vier Nederlandse donateurs die meereisden brengen de
avond door in Ziguinchor.
Er zijn ook problemen
Ook tijdens dit bezoek bleek dat de directeur
van CFP-Sindian voor SOTOS niet de juiste
man op de juiste plek is. Dankzij Bacary Sané
en een team van enthousiaste leraren gaat
het goed, maar de directeur neemt te weinig
initiatief. Hierover is SOTOS nu met het ministerie in overleg.
SOTOS / Fiokids: project Busura
De volgende dag reisde het gezelschap naar
Busura. Daar wachtte een mooi onthaal. Een
van docenten geeft een rondleiding.
Wie eind september 2007 hier was aangekomen had een enorme ravage aangetroffen.
Een zware storm verwoeste toen de schoolgebouwen en de kliniek van deze kleuterschool.
Vele jaren werk van de Nederlandse stichting
Fiokids was in enkele uren verwoest. Met de

opbrengsten van de Amsterdam Dakar Challenge financierde SOTOS de wederopbouw,
verbeteringen en uitbreidingen. Maar het opmerkelijkste aan dit project is dat alle arbeid
door de dorpsbewoners werd geleverd.
Vandaag ziet alles is heel netjes opgeruimd,
de vrouwen zijn bezig met het eten. De huid
van de koe licht nog in de hoek.
De afspraak was dat alles klaar zou zijn. Echter het geld was op en de keuken/eetzaal en
het toiletgebouw staan nog geheel in de ruwbouw.
Team JOSELYNI (Martijn Verheijken en Joris
van Eck, zoon van Geert, die eveneens de
Amsterdam Dakar Challenge dit jaar reden)
heeft dit project als hun goede doel project
gekozen met als doel een Solarsysteem voor
de ziekenboeg. En dan schakelen Martijn en
Joris ter plekke! Ze zien wat de directe behoefte is. Die is anders dan voor aanvang van hun
Challenge. In overleg met de directeur besluiten ze dat hun geld gebruikt gaat worden voor
de afbouw van de gebouwen.

Dendron Sponsorloop verzet
De sponsorloop, geheel georganiseerd door
leerlingen van het Dendron College moest dit
najaar verplaatst worden naar 8 april 2010
wegens werkzaamheden aan de straat. Wij
wensen de organisatie weer veel succes toe.
Een nieuw jaar met nieuwe plannen
In de volgende nieuwsbrief informeren wij u
over de nieuwe plannen die nu worden ontwikkeld. Zo is er behoefte aan een opleiding Agrotechniek, bouw van een atelier voor couture,
uitbreiding van de technische inventaris en
computernetwerk van CFP Sindian en ook het
lyceum CEM heeft behoefte aan uitbreiding
van leslokalen. Natuurlijk moeten wij keuzen
maken, maar de contante stroom van uw donaties maken plannen maken mogelijk.
Bestuur en werkgroep SOTOS wensen u een
gezond en voorspoedig 2010.
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