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Sotos NIEUWSFLITS 
Nr. 23                                Januari 2016 

 

Deze nieuwsflits ontvangt u eind januari. Toch 

willen we alle SOTOS  relaties bij deze  alsnog 

gezondheid en geluk toewensen voor 2016. 

 

Werkbezoek Nov. 2015 

Deze Nieuwsflits staat in het teken van het werk-

bezoek dat de bestuurders Geert van Eck en Hans 

Scheres in Nov. 2015 aan onze projecten in Sindi-

an gebracht hebben. Een beknopt verslag; 

 

Het bezoek was gericht op monitoring van de 

voortgang / uitvoering van de CFP (Centre de 

Formation Professionelle) projecten die in het 

kader van de ‘ondernemende school’ einde 2014 

gestart zijn: 

 

Horeca onderwijs: Een groot leslokaal is nu on-

gebouwd voor de restaurantfunctie en aangren-

zend is een restaurantkeuken in aanbouw. 

De ruwbouw van 2 hotelkamers is gereed en kan 

afgewerkt worden; ze foto beneden. 

 

 
 

Agricultuur / veeteelt: De kleinveestal is nage-

noeg klaar; zie foto beneden.  

Er wordt gestart met kippen en vervolgens met 

geiten. Alle leerlingen krijgen daarnaast een ba-

siscursus landbouwonderwijs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medische post: De ruimte is gereed voor plaat-

sing basisinventaris en wordt in 2016 in gebruik 

genomen als Eerste Hulppost voor CFP en CEM, 

dorpsbewoners en militairen. De medische zorg 

wordt verleend door een militaire arts. 

 

We hebben een aantal noodzakelijke project aan-

passingen besproken waarvoor CFP directeur  

Oumar Sane inmiddels offertes aangeleverd heeft. 

 

Van de eerder goedgekeurde CEM (Collège 

d’Enseignement Moyen) projecten hebben we 

de  aanpassingsvoorstellen geaccordeerd in over-

leg met CEM directeur Ibrahima Sarr 

Ommuring leslokalen: De definitieve versie is 

bepaald en ingetekend voor uitvoering. 

Schilderwerk leslokalen 2013: Reeds gereali-

seerd voor ons bezoek. 

Reparatie schoolmeubilair: Wordt binnen het 

beschikbare budget uitgevoerd. 

Aanvraag zonwering buiten diverse lokalen:  
Inventarisatie gedaan en offerte reeds ontvangen. 

 

Uitvoering CEM projecten gebeurt door het CFP 

en alle genoemde uitbreidingen worden in Neder-

land in de bestaande bouwtekeningen opgenomen. 

 

Als we de resultaten van alle bouwkundige pro-

jecten / aanpassingen beschouwen, stellen we vast 

dat de  CFP directeur Oumar Sane en zijn team 

een geweldige prestatie verricht hebben, eens te-

meer omdat toegezegd is dat alle genoemde zaken 

in April 2016 gerealiseerd zijn. 

Ter gelegenheid hiervan organiseren beide direc-

teuren van CFP en CEM eind april 2016 een fees-

telijke opening  die door een SOTOS-delegatie, 

waarbij ook enkele donateurs meereizen, zal wor-

den bijgewoond. 
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Onderwijskundige projecten CEM – Dendron 

College: In de aangewezen projectklas doel en 

organisatie uitgelegd. De betrokken CEM en Den-

dron docenten werken aan het projectplan; voor-

genomen start: April 2016 

 
Projectklas vol aandacht voor projectinformatie  

 

Bestuurlijke decentralisatie: Sindian heeft de 

status regiogemeente gekregen en de regio Big-

nona is nu een zelfstandig Departement met een 

eigen President (Gouverneur). 

De nieuwe bestuurders gaven blijk van een ont-

wikkelings- en onderwijsvisie die naadloos bij de 

SOTOS visie van de ‘ondernemende school’ aan-

sluit, die we op de prefectuur en met de President 

en zijn staf besproken hebben; zie foto beneden. 
 

 
 

Onze projecten werden benoemd als referentiepro-

ject voor de regio. 

Mede door de bevlogen ondersteuning van onze 

adviseur Bacary Sane kijken we met voldoening 

terug op de contacten met de nieuwe generatie 

bestuurders. 

Er wordt een convenant opgesteld door het Con-

seil Régional ter ondertekening bij het geplande 

bezoek in April 2016. 

Kortom; we kijken terug op een nuttig bezoek en 

zodra alle genoemde zaken gerealiseerd zijn, zijn 

zowel CFP als CEM  qua huisvesting klaar voor 

de toekomst. 

Het accent zal dan liggen op planmatig onderhoud 

en onderwijskundige samenwerking. 
 
 

 
Ontwerp CFP voor nieuw SOTOS – CFP Logo 
 

Dank aan onze donateurs: 

Alles wat we tot op heden gerealiseerd hebben op 

beide scholen, is mogelijk gemaakt door onze do-

nateurs die we ook langs deze weg bedanken voor 

hun bijdragen. 

We hopen ook in de toekomst op u te mogen re-

kenen. 

 

 

Bestuur SOTOS 

 

www.sotos.nl  

Bankrekening: NL97 RABO 0147 2855 34 
 

http://www.sotos.nl/

