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Van 28 feb. t/m 6 maart vond de jaarlijkse uitwisseling plaats van 10 Dendron
leerlingen en 3 begeleiders, met het College CEM-Sindian, een van de partnerscholen van de Stichting SOTOS op het platteland in Senegal.
Deze nieuwsbrief heeft de vorm van een dagelijks reisverslag.

Zondag 1 maart bezochten we met een gids in Gambia de grote en heel drukke dagelijkse streekmarkt
van Serakunda, waar alle produkten vers te koop zijn.
Vervolgens naar de nationale veemarkt in Abuko en de visafslag van de kustplaats Tanji waar de vis
gedroogd, gerookt op tijdelijk in oude vriezers bewaard wordt en bestemd is voor export binnen Afrika.

Voor het vertrek naar Senegal genoten we van een boottocht door uitgestrekte
mangrovebossen, waar we hebben ervaren wat stilte is.
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Bij de Senegalese grens maakten we kennis met de Sotos Senegal
vertegenwoordigers Potin Dieme en Bacary Sane die ons elke dag
hebben.
Nadat de kamers waren toegewezen in het BBC Hotel te Bignona hebben
leerlingen de omgeving verkend en kregen ze snel gezelschap van vele
door dansen met groot en klein.
Met onze Senegalese vertegenwoordigers hebben we de financiële situatie
Maandag 2 maart vertrokken we vol verwachting naar partnerschool CEMrit van zo’n 25 km over de stoffige bushroad, de dagelijkse heenen terugweg van Sindian naar Bignona.
We werden verwelkomd door alle CEM leerlingen; na kennismaking werd elke leerling
gekoppeld aan een Senegalese partner in het Mingo-Mingo spel en daarna hand in
hand op weg naar de officiële openingsceremonie.

Onder het spelen van het Nederlandse en Senegalese volkslied werden beide vlaggen
gehesen en kon je een speld horen vallen ondanks de drukte.
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begeleid
de
kinderen gevolgd
besproken.
Sindian, een

Een indrukwekkend moment dat gevolgd werd door uitgelaten dansen op
keiharde beats; wat een beleving van saamhorigheid en Afrikaanse cultuur.
Het programma begon met lesbezoeken met de partnerleerlingen op het CEM
en daarna een rondleiding door de directeur van het CFP, de door SOTOS
gebouwde praktijkschool tegenover het CEM voor techniek, maar ook voor
confectie en consumptieve opleidingen.

’s Middags werd er gewerkt aan de wederzijdse thema’s / vragen en begonnen
met versieren van de linnen tassen die de leerlingen elkaar zouden schenken bij
het afscheid.
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Dinsdag 3 maart bezochten we in Sindian de woonhuizen van de partnerleerlingen.
Wat een contrast met onze eigen leefsituatie en gepaste trots op het eigen huis dat
meestal door meerdere families en generaties bewoond wordt.

Nina, Yara en Lian presenteerden een powerpoint presentatie over
‘climate change’ in Nederland, gevolgd door een Senegalese presentatie
waar hevige regens afgewisseld door extreme droogte en temperaturen
zorgen voor oeverafkalving en verzilting van de bodem.

4

Woensdag 4 maart startten we met het planten van boomzaden in de
kwekerij op het CFP, die in de regentijd worden uitgezet in de regio bossen.

De stekken van 2019 hebben we tijdens de terugreis dinsdag in het bos bij Boutoulate
bezocht, waar we uitleg kregen van bosbouwdeskundige Alfuseyni.
In dit SOTOS project zijn inmiddels zo’n 10.000 bomen geplant, gefinancierd door de
Nederlandse ambassade in Dakar en ook de komende jaren gaat dit proces verder.
Docenten van het CEM verzorgden nog een les over de Islam in Senegal en over volkeren,
talen en geografie.
Daarna was het tijd om afscheid te nemen van de partnerleerlingen met over en weer dankbetuigingen,
foto’s, selfies en filmpjes en was het stil in de bus op de terugreis na deze intensieve dagen en unieke
ervaringen met leeftijdgenoten in Sindian.
Op het Gouvernement ( Conseil Départemental ) hebben we het bosbouwproject en het convenant
Sotos-Conseil besproken.
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Donderdag 5 maart stond er nog een excursie naar een gecertificeerd bedrijf
in Bignona op het programma, met rondleiding door de directrice, waar van
allerlei regionale vruchten zuivere sappen worden gemaakt die we ook mochten
proeven.
Daarna de lange hete terugreis naar Gambia en afscheid van Potin Dieme en
Bacary Sane aan de Senegalese grens.
In Gambia op weg naar de Nursery School ( voorschoolse educatie) in
Bussura, dat met SOTOS gelden in 2009 herbouwd is na een hevige
herfststorm.

Daar werden we ontvangen met muziek en dans door de lokale bevolking en zo’n 160 kleuters en
overhandigden we een cheque van €290,- en een koffer vol leermiddelen.
Dit was het resultaat van acties van de groep van 2019 naar aanleiding van hun eigen bezoek aan
Bussura en een onvergetelijke afsluiting van het programma 2020.
Donderdagavond souvenirs kopen en afsluitend etentje in het Italiaans restaurant Paradiso.
Vrijdag 6 maart was het pakken geblazen, waarna de thuisreis begon vanuit Banjul om 14.45 met
aankomst op Schiphol rond 22.00 uur.
Enkele leerlingenuitspraken:
Siep: ‘In mijn gedachte is de reis nog niet voorbii omdat ik zeker nog eens terug wil; een reis
die je niet
kunt omschrijven met woorden, alleen maar met een lach.’
Jeroen: ‘De mensen daar hebben heel weinig maar lijken gelukkiger dan ons.’
Eef: ‘Het was een zeer inspirerende reis met veel mooie mensen, plekken en herinneringen
die zeker
wel even aan het denken zetten.’
Lin: ‘De vriendelijkheid die iedereen uitstraalt, daar kunnen we in Nederland nog veel van leren.’
Yara: ‘ Een geweldige reis die niet in woorden te omschrijven valt, zo indrukwekkend en bijzonder.’
Dank aan onze donateurs
Realisatie van de SOTOS projecten in Sindian is alleen mogelijk door onze donateurs;
onze dank hiervoor en we hopen ook in de toekomst op u te mogen rekenen.
Bestuur SOTOS
www.sotos.nl IBAN: NL97 RABO 0147 2855 34
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