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Al jaren bent u van ons gewend om rond
de kerst een nieuwsflits te ontvangen.
Maar er hing iets in de lucht: de benoeming van een nieuwe directeur.
Afgelopen zomer ging de voormalige directeur van het Centre de Formation Professionel (CFP) te Sindian met pensioen.
Dat was al lang tevoren bekend. In de
nieuwsflits willen wij onze donateurs zekerheid geven over de situatie van onze
scholen. Vandaar dat wij de nieuwsbrief
iets later uitgeven. Voor SOTOS begint
2014 in ieder geval heel goed met een
man aan het roer van de school waarin wij
alle vertrouwen hebben en die in de afgelopen jaren op zijn andere scholen heeft
bewezen dat hij ontwikkelingen in gang
kan zetten.
Dus:
Eindelijk: de nieuwe directeur CFP!
Besluitvormig in Senegal heeft zijn tijd
nodig.
Vanaf oktober heeft het CFP de Sindian
tijdelijk geen directeur gehad.
Maar op 23 januari 2014 is de heer Oumar
Sané benoemd als directeur aan het CFP
de Sindian.
Zoals wij in eerder nieuwsflitsen al aan u
meldden wilden wij graag dat de heer
Oumar Sané, voormalig docent in Sindian,
op deze positie benoemd zou worden.
Oumar Sané was in de afgelopen jaren
directeur van een grote technische school
in Kolda en was dus niet zomaar te verplaatsen. Tocht heeft het ministerie rekening gehouden met onze wens. Ook Oumar Sané wil graag de uitdaging aangaan
om met SOTOS invulling te geven aan de
ontwikkeling van het beroepsonderwijs in
de regio van zuid Senegal.

er concrete projectplannen opgesteld worden om een start te maken met het concept van ‘de ondernemende school’. Het
CFP de Sindian zal binnen en buiten de
school kleinschalige workshops gaan oprichten waar leerlingen mee kunnen werken en zo het geleerde in de echte praktijk
kunnen brengen. Zo kunnen leerlingen
werkervaring opdoen en ontstaan er tevens lokaal kleinschalige economische
activiteiten. Ook de school zelf kan hiermee inkomsten genereren die weer in het
eigen onderwijs geïnvesteerd kunnen
worden.
Zo kunnen we denken aan een kleine
werkplaats langs de grote weg waar reparaties aan voertuigen etc. kunnen worden
uitgevoerd. Of het kweken en verkopen
van tuinbouw producten. Het vervaardigen
van kleding, bijvoorbeeld schooluniformen
voor het CEM behoort tot de directe mogelijkheden.
Met onze nieuwe directeur gaan wij hierin
de eerste stappen zetten.

Atelier couture: nieuwe workshop CFP ?

Nieuwe projectplannen maken
Op zo kort mogelijke termijn, in februari/maart 2014, zullen onze voorzitter en
secretaris/penningmeester een bezoek
brengen aan Sindian. Samen met Oumar
Sané en de betrokken autoriteiten zullen

Haegens Bouw failliet
Afgelopen zomer ging Haegens Bouw failliet. Haegens Bouw was één van de drie
organisaties die in 2003 SOTOS hebben
opgericht. Gelukkig blijven de mensen van
Haegens Bouw die betrokken zijn bij SO-
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TOS natuurlijk verder gaan met SOTOS.
In de komende tijd zullen wij zoeken naar
een passend bedrijf dat de opengevallen
plaats in wil nemen om zo het draagvlak in
het bedrijfsleven te vertegenwoordigen.
Dendron College Sponsorloop.
Ook in het nieuwe schooljaar van 2013
hebben de leerlingen van het Dendron
College weer een sponsor actie ondernomen. De sponsorloop bracht voor SOTOS
ruim € 3.500,-- op. Door dit geld in te
brengen in een project met Wilde Ganzen
wordt het bedrag vermeerderd met 55%!!!
Alweer een prachtig bedrag om in de projecten te investeren.

Veel waardering in Sindian voor het werk van de
leerlingen van Dendron College

Wilde Ganzen
Beging januari hebben de bestuursleden
Hans Scheres en Pieter Bijvoets een gesprek gehad met medewerkers van Wilde
Ganzen. De werkwijze en mogelijke projectbestemmingen zijn besproken. Voor
het project van de ondernemende school
is de subsidie via Wilde Ganzen in te zetten.
Even Voorstellen: Claudia Wetzels
Claudia is docente aan het Dendron College. Al enkele jaren organiseert zij de
SOTOS activiteiten op de school. Zo waren er de rozen actie, de kleding inzameling actie, het wafels bakken en natuurlijk
ook de sponsorlopen.
Natuurlijk was Claudia ook deelnemer van
de afgelopen werkbezoek in maart 2013.
Daar heeft zij onder andere afspraken
gemaakt met de directeur van het CEM
(middelbare school) over toekomstige projecten van leerlingen van het Dendron
College met leerlingen van het CEM.

Vanwege haar activiteiten op het Dendron
College woont Claudia nagenoeg alle vergaderingen van het dagelijks bestuur van
SOTOS bij.
Nieuwe projecten CEM Sindian
Claudia is met de directeur van het CEM
in overleg over uitwisselingsprojecten.
Op dit moment is zij bezig om projecten
rond de thema’s gezin en milieu op te zetten. Communicatie tussen leerlingen van
Dendron College en CEM Sindian zullen
hierin een belangrijke plaats innemen.
Tijdens het komende werkbezoek in februari/maart zullen deze projecten met de
directeur van het CEM en de betrokken
docenten in Sindian besproken worden.
2014: het jaar van nieuwe plannen
In de vorige nieuwsflitsen kon u dat al lezen. In de afgelopen jaren is de huisvesting gebouwen situatie al flink van de
grond gekomen. De inventarissen zijn op
basisniveau op voldoende mate aanwezig.
Zo beschikken beide scholen nu over een
zeer up tot date computer netwerk. Voor
het CEM zullen in de komende jaren in
ieder geval nog drie leslokalen moeten
worden gerealiseerd. Voor beide scholen
geldt dat er behoefte is aan uitbreiding van
de leermiddelen (boeken etc.).
Vanuit deze situatie zal SOTOS met de
nieuwe directies, naast uitbreiding van
leermiddelen en lokalen vooral in gaan
zetten op de verbetering van het onderwijs
zelf en de kansen voor de opgeleide leerlingen op werk. Wij zullen u hiervan op de
hoogte houden.
Dank aan onze donateurs:
Alle ambities van SOTOS kunnen slechts
worden gerealiseerd door de betrokkenheid van de groep van donateurs. Wij willen u dan ook via deze nieuwsbrief allen
bedanken voor de bijdragen die u gaf. Wij
hopen ook het komende jaar weer op u te
mogen rekenen.
En hoewel erg ongebruikelijk laat, kunnen
wij niet nalaten u allen alsnog een gezond
en gelukkig 2014 toe te wensen.

Bestuur SOTOS
www.sotos.nl
Bankrek. no. 1472.85.534 inzake Sindian
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