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Bij deze alsnog de beste wensen 2022 voor al onze donateurs, vrijwilligers en
overige relaties namens het SOTOS bestuur.
Het jaarlijkse hoogtepunt, de uitwisseling van Dendron- en CEM Sindian
leerlingen, kon vanwege Covid-19 evenals in 2021 niet doorgaan en gezien de
actuele ontwikkelingen kan deze dit voorjaar weer niet georganiseerd worden.
We onderzoeken of er een digitale uitwisseling mogelijk is, om de waardevolle
leerlingencontacten in stand te houden.
Er is in 2020-2021 desalniettemin aan diverse projecten gewerkt in Sindian, waarover
we u in deze Nieuwsflits informeren.
Toiletgebouw CEM:
De middelbare school CEM met ruim 500 leerlingen had slechts de beschikking over enkele, verouderde
en onhygiënische toiletten, waardoor leerlingen vaak in het dorp bij familie / vrienden het toilet bezochten.
Enkele bouwbedrijven en een steunstichting zorgden voor de aanneemsom van € 7.700 en de realisatie
van 4 dames- en herentoiletten met stromend water door een lokale aannemer.
Onze Sotos-Senegal vertegenwoordigers Potin Dieme en Bacary Sane hebben de aanbesteding, realisatie
en oplevering uitgevoerd in samenwerking met het bestuur.

Laptops voor COPI:
COPI Sindian is een niet door de overheid gesubsidieerde HAVO/VWO school, die geen beschikking had
over laptops.
Sponsoring door PMC Grubbenvorst maakte het mogelijk om 10 laptops aan te schaffen in 2021 voor ICT
onderwijs op het COPI, waar leerlingen voorbereid worden voor HBO en WO.
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Kachelproject CFP:
In 2020 is op de Praktijkschool CFP gestart met een kachelproject als milieuvriendelijk en gezonder
alternatief voor het koken op open vuur waardoor 40% minder hout nodig en 70% minder rookgassen door
onvolledige verbranding.
De eerste serie van 50 stuks kon door sponsoring PMC geproduceerd worden en voor een betaalbare prijs
van € 10,- verkocht worden aan de lokale bevolking.
Aan de 10 gezinnen van de leerlingen uitwisseling 2020 werd op het CEM een gratis exemplaar
overhandigd en er wordt gestart met een 2e tranche in 2022.

Bosbouwproject 2019-2021:

In samenwerking met de regionale overheid en met subsidie van
de Nederlandse ambassade in Dakar, zijn er 4.100 boompjes,
waarvan het merendeel gekweekt op het CFP, in Sindian en
omgeving geplant als tegenwicht voor verdroging, ontbossing en
illegale houtkap voor huishoudelijk gebruik.
Tijdens de leerlingenuitwisselingen in 2019 en 2020, zijn er
boomzaden geplant in de kwekerij op praktijkschool CFP en door
de lokale bevolking vervolgens uitgezet.

2

Schoolmeubelproject CEM 2022:
Het CEM komt 40 leerlingensets, voor 120 leerlingen tekort en 52 sets zullen worden gerepareerd door de
praktijkschool CFP.
Het voornemen om overtollig meubilair vanuit Nederland per zeecontainer te verzenden is gecanceld
vanwege te gering aanbod meubilair en sterk gestegen transportprijzen t.g.v. Covid-19.
Het reeds gesponsorde budget wordt ingezet voor reparatie en productie nieuwe leerlingensets door het
CFP.
PET-Man project 2022 Dendron College:

Een groepje leerlingen is gestart met de voorbereiding van een
PET-Man project, waarbij het statiegeld van de ingezamelde
PET flesjes in de PET-Man (200 liter inhoud) die een plek krijgt
in de aula aan SOTOS gedoneerd wordt.
De PET-Man wordt uiteraard voorzien van een treffende
SOTOS poster.

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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