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Eind 2014 ontving u van SOTOS de laatste 
nieuwsflits. Toen konden wij u berichten dat 
onze projecten door Wilde Ganzen waren 
goedgekeurd. Wij vinden het geweldig dat 
wij u nu op de hoogte kunnen brengen van 
de voortgang. 
 
De projecten in het kader van de Onder-
nemende school 
Op dit moment zijn een drietal projecten in 
uitvoering of inmiddels reeds uitgevoerd. 
 
Horeca onderwijs 
Hiervoor is inmiddels het leslokaal gereed. 
Een bestaand leslokaal is hiervoor ‘multi-
functioneel’ gemaakt. Dat wil onder andere 
zeggen vloertegels in het leslokaal. 
Aan de bouw van de keuken is inmiddels 
begonnen. 
Bij het horeca onderwijs horen ook twee ho-
telkamers. Hierin kunnen echte (betalende) 
gasten ondergebracht worden die door de 
leerlingen in het kader van hun opleiding 
verzorgd worden. 
 

 
Bouw van de twee hotelkamers vordert goed 

 
Deze opleiding beschikt dan met een leslo-
kaal dat tevens restaurant is, een (les)keu-
ken waar daadwerkelijk eten bereid kan 
worden en twee hotelkamers voor echte 
gasten over een uitstekende situatie voor 
lerend werken. En gasten zullen komen: er 
is geen enkele hotelvoorziening in Sindian 
terwijl er wel behoefte is en deze toeneemt 
nu Sindian een zelfstandige gemeente is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Project Agro-techniek 
Voor deze nieuwe onderwijs afdeling is een 
kleinvee stal nodig. Hier zijn de vorderingen 
wel het meest spectaculair. Natuurlijk komt 
dat door het formaat van dit gebouw. Na het 
leggen van de funderingen volgt het bou-
wen van het betonnen skelet. Vervolgens 
worden de muren als een soort ‘vakken-
bouw’ ingemetseld. 
Alle metselblokken worden ter plaatse uit 
zand en cement gemaakt. 
 

 
Het betonnen skelet van de kleinveestal staat 

 
Deze opleiding zal zich onder andere rich-
ten op het onderwijs in het fokken van klein-
vee zoals kippen. Dat levert producten op 
die verkocht gaan worden en op die manier 
ook voor inkomsten van de school zullen 
zorgen. De militaire post heeft al toegezegd 
vaste afnemer te zullen worden.  
Op deze wijze leveren leerlingen tijdens en 
in het kader van hun beroepsopleiding ar-
beid productieve prestaties. Vergelijkbaar 
met onze vormen van leren en werken in  
 



 2

het middelbaar beroepsonderwijs. Voor Se-
negal is dit echter een volledig nieuwe ma-
nier van opleiden. 
En dat is de ontwikkeling die wij met ‘onze’ 
school in Sindian nastreven: de onderne-
mende school. De school die de leerlingen 
in het kader van de opleiding in een produc-
tieve omgeving laat leren en produceren. 
De opbrengsten worden weer geïnvesteerd 
in de opleidingen. 
 
De medische post. 
Hiervoor zijn in het gebouw enkele verbou-
wingen uitgevoerd zodat de verpleegkun-
dige een vaste werkplek heeft. Het sanitair 
is aangepast. Ook zijn er medische instru-
menten en verbandmiddelen aangeschaft. 
Al deze zaken gebeurden onder toezicht 
van de militaire arts die deze post zal lei-
den. De totale investering bedroeg € 2018,- 
Een betrekkelijk gering bedrag voor deze 
belangrijke voorziening. Natuurlijk is dit 
geen onderwijsvoorziening maar een voor-
ziening voor het algemeen maatschappelijk 
belang van Sindian. Het brengt de bevol-
king wel direct in aanraking met de oplei-
dingen. Dus een goede PR!! 
 
Zonder aannemer 
Voor het eerst sinds SOTOS scholen bouwt 
in Sindian werken wij nu zonder aannemer. 
Alles wordt door de directeur met zijn do-
centen georganiseerd en door de leerlingen 
gemaakt. En dat is wel waar wij allemaal 
bijzonder trots op mogen zijn!! 
 

 
Stenen worden van cement en zand ter plaatse 
gemaakt 

 
Oumar Sané, de directeur van het Centre 
Formation Professionel de Sindian, onze 
school voor beroepsonderwijs, heeft dit al-
lemaal in het eerste jaar van zijn aanstelling 

voor elkaar gekregen. Veel eer komt hem 
toe!!  
Zo stelde hij naast de docenten een bouw-
instructeur aan die met de leerlingen de 
werkzaamheden uitvoert. In feite net als bij 
ons de leermeesters van de bedrijven in de 
praktijk werken met leerlingen. 
Wanneer de nu lopende bouwprojecten 
klaar zijn kan begonnen worden met het in-
richten van deze twee nieuwe opleidingen. 
 
Voorbereiding van vervolgprojecten 
Inmiddels zijn de projecten van de ommu-
ring van het CEM (Mavo/havo school) in 
Sindian in voorbereiding. Dit wordt natuur-
lijk weer een leerlingbouwplaats.  
Ook een uitwisselingsproject tussen leer-
lingen van Dendron College en CEM wordt 
voorbereid. Dat is zonder elkaar ter plaatse 
te spreken niet eenvoudig.  
Om deze voorbereidingen en controle op 
de uitgevoerde werkzaamheden te doen 
heeft het bestuur besloten dat er eind 2015 
weer een werkbezoek zal plaatsvinden. Wij 
zijn er zeker van dat we dan weer een ver-
der ontwikkelde school aan zullen treffen.  
 
Geweldig ontwikkelingssucces 
Het is goed om te zien hoe deze ontwikke-
lingen met onze betrekkelijk kleine hulp 
door de lokale verantwoordelijke mensen 
vorm gegeven worden. Onze bijdragen zijn 
belangrijk, maar zij voegen hier zelf veel 
waarde aan toe. SOTOS investeert in duur-
zame middelen en ondersteunt de onder-
wijskundige ontwikkelingen. Op deze wijze 
krijgt ons geïnvesteerd geld daar steeds 
meer waarde; het wordt niet verbruikt maar 
gebruikt. 
 
Dank aan onze donateurs: 
Alle ambities van SOTOS kunnen slechts 
worden gerealiseerd door de betrokken-
heid van de groep van donateurs. Wij willen 
u dan ook via deze nieuwsbrief allen be-
danken voor de bijdragen die u gaf. Wij ho-
pen ook voor de komende projecten op u te 
mogen rekenen.  
 
 
Bestuur SOTOS 
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