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Zoals u van SOTOS gewend bent ont-
vangt u weer aan het einde van het jaar
een nieuwsflits.
Belangrijk voor SOTOS zijn de ontwikke-
lingen rond de directies van de scholen. U
leest hier in deze brief meer over. Dan
natuurlijk ook de voortgang in de projec-
ten.

Oumar Sané bezocht Nederland

Oumar SanE de beoogde nieuwe direc-
teurvan de technische school, CFP Sindi-
an, die binnenkort in functie zal treden
heeft net na de grote vakantie een bezoek
aan Nederland gebracht. Hij was hier op
uitnodiging van een Nederlandse ver-
pleegkundige die hem tijdens haar uitzen-
ding als radiologe in Senegal had ontmoet.
Dat gaf Oumar Sané volop de kans om
ook met de mensen van SOTOS bespre-
kingen te voeren en onze situatie hier
goed te leren kennen.
Naast de diverse besprekingen met het
SOTOS bestuur over de lopende projecten
en plannen voor de toekomst bezocht hij
ook het Dendron College.
Daar legde hij aan de klassen uit wat zijn
missie is en hoe hij de samenwerking tus-
sen de leerlingen van Dendron College en
die in Sindian vorm wil  geven.

Oumar Sané met leerlingen van Dendron College

Ook bezocht hij met de bestuursleden
Geert van Eck en Pieter Bijvoets een le-
denvergadering van de Lions Club Son en
Breugel e.o. Deze Lionsclub financiert het
grote project van de uitbreiding CEM, het
gebouw en de leermiddelen en 3 persoons
leerlingenbanken, gemaakt door het CFP
Sindian. De leden van de Lionsclub waren
zeer tevreden over de presentatie die
werd gegeven en de betrokkenheid van
Oumar Sané bij de ontwikkeling van zijn
regio en land.
Vol met ideeën en plannen voor de toe-
komst is Oumar weer huiswaarts gekeerd.
Toen wij informeerden hoe de reis was
verlopen gaf hij aan toch een weekje lang
ziek te zijn geweest. Waarschijnlijk had de
andere leefomgeving en voeding ook in-
vloed gehad op zijn weerstand. Dat maken
we omgekeerd ook nogal eens mee.

Ook nieuwe directeur CEM
Eind juni is de heer Casamma, directeur
van het CEM, met pensioen gegaan. De
opvolger is eind oktober in functie getre-
den. Een onderdeel van het CEM project
is de aanschaf van leermiddelen. I.v.m.
deze directiewisseling is het vaststellen
van de behoefte even uitgesteld. Inmid-
dels is met de nieuwe CEM directeur en
onze vertegenwoordiger Bacary Sané een
uitgebreide lijst boeken vastgesteld. Ook
staat een beamer op deze lijst. Eind de-
cember zullen deze worden besteld. Ze
kunnen in de loop van januari, direct na
hun nieuwjaarsvakantie op de school afge-
leverd worden. De driepersoonsbanken
hebben ook in dit opzicht bijgedragen aan
efficiency: drie leerlingen gebruiken samen
één boekenset.
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U begrijpt dat het CEM zeer trots is op de
nu grotendeels nieuwe huisvesting van
inmiddels 5 leslokalen. Naar hun begrip-
pen ook grote leslokalen. Telkens weer
horen wij hen over het mooi ingerichte
lokaal met computers. Met de in de leer-
middelen plannen opgenomen beamer is
het onderwijs op ons CEM op een zeer
hoog facilitair niveau gekomen binnen de
Sengalese situatie.

Oplevering Confectie atelier CFP

In de vorige nieuwsflits zag u dat de
nieuwbouw van het CEM gereed was en in
gebruik genomen is.
Inmiddels is ook de uitbreiding van het
CFP met een Confectie atelier voltooid.
Het altelier is ingericht met de naaimachi-
nes die al op de school aanwezig waren
maar in een te kleine ruimte gebruikt
moesten worden. Meer jongeren kunnen
nu gebruik maken van deze opleiding.

Het vervaaardigen van 72 driepersoons
leerlingbanken voor het CEM, die door het
CFP zijn geproduceerd is het eerste pro-
ject waarbij leerlingen van de technische
opleidingen producties maken in het kader
van hun opleiding. Een eerste kleine stap
naar de ondernemende school waarover
wij in onze vorige Nieuwsflits vertelden.

Verbetering watertoren.

De watertoren voldeed niet voldoende. Het
gemetselde reservoir was niet waterdicht
en is daarom vervangen door een kleiner

kunstof reservoir. Ook staat dit nieuwe
reservoir hoger zodat er meer druk op het
water staat. De ondersteunende construc-
tie is ook aangepast. Met deze verbeterin-
gen kan de school en de directe omgeving
beschikken over een betrouwbaardere
watervoorziening.

Het jaar 2011

Dit jaar zijn er met betrekking tot de leiding
van de scholen in Sindian grote verande-
ringen in beweging gezet. In de afgelopen
jaren zijn voor CFP en CEM veelnoodza-
kelijke faciliteiten op gebied van gebouwen
gerealiseerd. Samen met de nieuwe en-
thousiaste directeuren vertrouwen wij erop
dat nu in de komende jaren de accenten
kunnen verleggen naar ontwikkeling van
het onderwijs in samenhang met ontwikke-
ling van werkgelegenheid. In materiële zin
zal het accent verder komen te liggen op
aanvullingen van de leermiddelen.
Bij al deze ambities kunnen wij natuurlijk
niet zonder onze groep van donateurs. Wij
hopen dat u allen ook in het komende jaar
een financiële bijdrage aan SOTOS wilt
doen. Wij zullen op de manier zoals u dat
van ons gewend bent alle zeilen bijzetten
voor goede opleidingen voor de jongeren
in Sindian. Daar zal de hele regio in het
zuiden van Senegal van profiteren.

Ten slotte wensen wij u allen een mooie
kersttijd en een gezond en gelukkig 2012.

Bestuur SOTOS.
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