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In de week van 08-15 maart 2019 bezocht de SOTOS delegatie met 12 Dendron leerlingen
uit bovenbouw VMBO-HAVO-VWO de middelbare school CEM en de praktijkschool CFP,
partnerscholen van Sotos in Sindian / Senegal

De uitwisseling werd voorbereid door over en weer vragen te mailen over het leven in Senegal en
Nederland, die op het CEM te bespreken en te presenteren om zo een beeld te krijgen van
elkaars samenleving in het Engels als voertaal.
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Bij ontvangst op het CEM, waarbij zo’n 360 leerlingen op het schoolplein
aanwezig waren met in het centrum de groep Senegalese en Nederlandse
leerlingen, werden de nationale vlaggen gehesen en beide volksliederen
gezongen; een indrukwekkende happening.

Het bezoek aan de familie van de duo leerling was een hoogtepunt voor de meeste leerlingen en
hier ervoeren ze aan den lijve de enorm verschillende leefomstandigheden tussen beide
culturen en de gastvrijheid van ouders en overige familieleden.
Op de vluchtelingenschool COPI in Sindian kregen we een presentatie van een leerling over het
hoe en waarom van deze vooropleiding voor hoger onderwijs.
De leerlingen zijn vanwege hun status uitgesloten van regulier Voortgezet Onderwijs; het COPI
wordt geheel gefinancierd door sponsoren.
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Op het CFP wordt fase 1 van het gemeenschappelijk bosbouwproject
Sotos / Departement Bignona gerealiseerd; het kweken van plm. 10.000
stekken die naderhand uitgezet worden in de bossen ronds Sindian.
De snel groeiende bomen kunnen na 8 jaar geoogst worden en gebruikt
in het CFP voor de opleiding meubelmaken / timmeren en gaan verdere
ontbossing in de regio tegen.
De Ned. Ambassade in Dakar is hoofdsponsor van dit project.

De praktijkschool CFP start dit schooljaar nog met de productie van kooktoestellen, die betaalbaar
zijn voor de lokale bevolking.
Gebruik van deze kooktoestellen in plaats van de gebruikelijke houtkoolvuurtjes leidt tot
minder ontbossing en luchtverontreiniging tijdens het koken en een 40% hoger rendement.
PMC Grubbenvorst sponsort dit meerjarig project dat wordt uitgevoerd als
leerlingenproject metaalbewerken op het CFP.
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Op de laatste dag bezochten we in Bignona het landbouwlyceum,
Een MBO / HBO opleiding inclusief ondernemersopleidingen.

En tenslotte een door een vrouwelijke ondernemer opgericht en beheerd bedrijf, waar allerlei
vruchtensappen werden bereid en verkocht aan regionale bedrijven.

In Gambia bezochten we de Nursery School (‘kleuterschool’) in Bussura, door SOTOS
gesponsord voor herbouw na een storm in 2009. Toen de leerlingen zagen dat er nauwelijks
leer- en hulpmiddelen beschikbaar waren, deden ze het voorstel om een project op het Dendron
College te organiseren voor dit doel in het schooljaar 2019 / 2020.

De spontane ontvangst, het samen zingen en dansen maakten een feest van dit bezoek ondanks
het gebrek aan van alles wat je op zo’n school zou verwachten.
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Het afscheid van het CEM op woensdagmiddag was een dansfeest
met alle leerlingen onder aanvoering van een bekende rapper, wat
een passie, wat een bewegen, waaraan we een beetje
‘houtenklazenachtig’ deelnamen.

Kortom, een unieke week vol levenslessen op het platteland in Senegal die uitspraken ontlokte
zoals ‘ hier doen ze alles samen, bij ons is het meestal ik…’ of volgens mij zijn ze gelukkiger dan
wij…’ of ‘je hoeft niet veel te hebben om gelukkig te zijn’, of ‘wat een pure, vriendelijke, gastvrije
mensen…’.
Hoe verder op het Dendron College ?:
De leerlingen maken een powerpoint presentatie op een infoavond voor ouders en derden; ze
gaan een leermiddelenproject voor Bussura organiseren; ze hebben met
duo’s dagverslagen gemaakt waaruit deze SOTOS Nieuwsbrief wordt samengesteld en ze
hebben persoonlijke quotes geformuleerd.
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Dank aan onze donateurs
Realisatie van de SOTOS projecten in Sindian is alleen mogelijk door onze
donateurs; onze dank hiervoor en we hopen ook in de toekomst op u te mogen rekenen.
Bestuur SOTOS www.sotos.nl IBAN: NL97 RABO 0147 2855 34
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