
REIS 2020
UITWISSELING 

SENEGAL & GAMBIA



SOTOS

 Partners SOTOS: Bouwmensen Limburg-Horst, Dendron College Horst, Peters 
Bouw en Onderhoud Horst

 Opgericht in mei 2003

 Visie van SOTOS op ontwikkelingssamenwerking is gebaseerd op:      
ondersteuning van (technische) onderwijsontwikkeling op het Senegalese platteland 

en structurele contacten tussen docenten en leerlingen uit Senegal en Horst

Stichting Ontwikkeling Technisch Onderwijs Senegal 



PROJECTEN
Het CFP: Het CEM: Bussura:

Een praktijkschool door 
SOTOS gebouwd en ingericht 

van 2005-2015

Een HAVO-school uitgebreid 
en ingericht door SOTOS 

sinds 2009

Een kinderdagverblijf, 
medische post en 

praktijkschool in Gambia 
herbouwd in 2009



DAG 1 
 Excursies in Gambia

 Productie souvenirs 

 Visverwerking en 
vismarkt kust Tanji

ZATERDAG 29 FEBRUARI 2020



DAG 2 
 Streekmarkt in Serekunda

 Veemarkt in Abukoo

 Boottocht Mangrovebossen

 Busreis naar Senegal 

ZONDAG 1 MAART 2020



DAG 3 

 Uitwisseling CEM in Sindian;

 Kennismaking met partnerleerlingen

 Creatieve activiteit

 Rondleiding CFP (praktijkschool) 

MAANDAG 2 MAART 2020



DAG 4

 Officiële start CEM in Sindian;

 Volkslied Senegal en Nederland zingen

 Familiebezoek partnerleerling

 Gezamenlijke lunch bij het CEM

DINSDAG 3 MAART 2020



DAG 5

 Vervolg activiteiten CEM in Sindian; 

 Zaden planten bosbouwproject SOTOS

 Presentatie klimaatverandering in Nederland

 Presentatie geloof  en cultuur in Senegal 

 Afscheid met partnerleerlingen

WOENSDAG 4 MAART 2020



DAG 6

 Bezoek aan schoolinspecteur van het CEM

 Vruchtensap productiebedrijf

 Busreis terug naar Gambia

 Nursery School in Bussura 

DONDERDAG 5 MAART 2020



REISIMPRESSIE



















ONZE ERVARING
‘’Het heeft me laten realiseren 
dat je blij moet zijn met wat je 

hebt en dat je ook zeker 
gelukkig kunt zijn met wat 

minder.’’

‘’De vriendelijkheid die 
iedereen er uitstraalt, daar 

kunnen wij in Nederland nog 
veel van leren.’’

‘’Een geweldige reis die niet in 
woorden te omschrijven valt, zo 
indrukwekkend en bijzonder.’’

‘’Echte avonturen kun je niet 
downloaden. Op TV of  in de 
krat zie je dingen over Afrika, 
maar op dat moment doet dat 

niet echts iets met je. Pas als je er 
zelf  bent geweest, ervaar je van 

alles en dat zorgt voor een 
belevenis. Je ruikt, hoort, ziet en 

voelt hoe het land is, hoe de 
mensen daar leven. Dit maakte 

deze reis een avontuur!’’ 

‘’De mensen daar hebben heel 
weinig, maar lijken soms 

gelukkiger dan ons.’’
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