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SOTOS
De Stichting Ontwikkeling Technisch Onderwijs Senegal, SOTOS, is opgericht in
2005 om uitvoering te kunnen geven om
vanuit bedrijfsleven en onderwijs in Sindian in Senegal een school voor technisch
beroepsonderwijs te kunnen bouwen.
Sindian
Sindian is een belangrijk centrumdorp tussen de vele dorpjes en compounds op ca
40 km boven Ziguinchor, de 2e stad in het
zuiden van Senegal. Er waren basisscholen en een klein lyceum het CEM.

Maatschappelijke uitgangspunten
SOTOS wil, met respect voor de cultuur
van het land, opleidingen en kans op werk
voor jongens en meisjes /mannen en
vrouwen mogelijk maken.
SOTOS wil een bijdrage leveren aan het
betrekken van jongeren in Nederland bij
dit ontwikkelingswerk. Onze jongeren zijn
straks de beslissers die de kloof tussen
eerste en derde wereld zullen moeten verkleinen. Daarom is het Dendron College
betrokken bij SOTOS.

CFP Sindian
Centre de Formation Professionel.
Deze technische school, een gebouw van
30 x 40 meter met een binnenplaats daarin werd in 2006 door SOTOS gebouwd en
ingericht en werd in 2007 operationeel. In
de jaren daarna volgden nog uitbreidingen
met een lokaal voor motorvoertuigen techniek en confectie opleidingen.

Samenhang in Sindian: CFP en CEM
Het onderwijs op ons CFP bleek niet op
zich zelf te staan. Er is grote maatschappelijke samenhang tussen de scholen.
Daarom besloot SOTOS ook het lyceum
CEM, gehuisvest in slechte lemen met riet
gedekte lokalen te ondersteunen. Er werd
een gebouw met 2 leslokalen en een kantoor gebouwd (CEM I). Een lokaal werd
voorzien van een modern computernetwerk dat gebouwd, geïnstalleerd en overgedragen werd door leerlingen van Dendron College.

CFP Sindian. Het terrein is geheel ommuurd.

Computerlokaal CEM I gerealiseerd in 2009
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Lions Son en Breugel e.o.
Sponsorwerving is belangrijk. Hierom
deed onze voorzitter, Geert van Eck,
woonachtig in Son mee aan de Amsterdam Dakar Challenge. Mede hierdoor wist
hij ook Lionsclub Son en Breugel e.o. voor
SOTOS te engageren. In dit kader sponsorde de Lions een deel van een waterput
en een deel van een groot atelier voor
confectie opleidingen. Zeer belangrijke
projecten voor de gemeenschap in de regio en met name ook voor vrouwen.
Maar Lionsclub Son en Breugel ging verder: In een driejarig project werd met hun
middelen voor het CEM een gebouw met
drie leslokalen gebouwd en ingericht
(CEMII). Ook werden complete leermiddelensets/boekensets voor 30 leerlingen en
een beamer gedoneerd. Door dit project
heeft het CEM een enorme stap voorwaarts kunnen maken. De faciliteiten zijn
in Sindian, hoewel nog niet compleet, qua
niveau hoger en adequater dan in de provinciestad Ziguinchor en vele scholen in
Dakar.
De docenten op beide scholen werken met
grote ambitie door deze ondersteuningen.

opleidingen aan kleinschalige economische activiteiten gaan koppelen.
Een grote wens van CEM is het bouwen
en inrichten van een 2e gebouw als kopie
van CEM II. Daarmee zouden zij voor ca
1000 leerlingen dan kunnen beschikken
over 12 goede leslokalen.
Schooldirecties
Om deze ambities waar te maken moeten
de scholen geleid worden door directeuren
die hieraan uitvoering kunnen geven. Politiek draagvlak op provinciaal en ministerieel niveau is aanwezig.
De in 2012 nieuw aangestelde directeur
van CEM draagt inmiddels uitstekend bij in
deze ontwikkeling.
Voor de huidige directeur van CFP is dit
een lastig traject. Hij gaat per augustus
met pensioen. Met de overheden is het
profiel en de taakstelling van zijn opvolger
besproken. Men geeft aan voor een capabele opvolger te zorgen die de voorgenomen ontwikkelingen kan uitvoeren.
Lopende projecten
In maart 2013 zullen leerlingen van Dendron College een door hen ontworpen en
gebouwd netwerk in CFP gaan installeren.
Tevens zullen tijdens dit werkbezoek nadere plannen opgezet worden voor toekomstige projecten.

Dank aan de donateurs

Het nieuwe gebouw ‘CEM II’ met drie leslokalen

Toekomstige ontwikkelingen
SOTOS wil zich in de komende jaren inzetten om het CFP verder te ontwikkeling
met het concept van de ondernemende
school. Dit houd in dat de school buitenschoolse en binnenschoolse werkplaatsen
zal gaan opzetten waar afgestudeerde
leerlingen een periode kunnen werken met
leerlingen. Bijvoorbeeld een klein werkplaatsje langs de doorgaande weg om
reparaties aan auto’s en laswerkzaamheden uit te voeren. Op deze wijze willen we

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.
Ten slotte wensen wij u allen een gezond
en gelukkig 2013.
Bestuur SOTOS.
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