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Werkbezoek in februari 2007 
 

Deze nieuwsflits is geheel gewijd aan het 
werkbezoek dat Geert van Eck en Pieter Bij-
voets brachten aan Gambia en Senegal. Het 

verslag met foto’s is ook te vinden op onze 
website; www.SOTOS.nl. 
Het bezoek was in de eerste plaats zeer suc-

cesvol. Alle doelen van het bezoek werden 
gerealiseerd. Geert en Pieter werden beiden 
zeer gegrepen door de omstandigheden rond 

de dood van Omar Lamin Badji, president van 
de Cassamanche. Maar ook door het grote 
enthousiasme van het team in de nieuwe 

school. Zeer succesvol was ook het ‘netwer-
ken’ om het nieuwe project in Gambia tot een 
succes te maken. Een project dat wij samen 

met de Amsterdam Dakar Challenge, NCDO, 
Jammeh Foudadtion for Peace,Stichting Gered 
Gereedschap, een nieuwe partnerschool en 

vele anderen zullen gaan realiseren. 
 
 

NCDO Verslag werkbezoek Senegal Gam-

bia 19 tot en met 27 februari 2007 door 
Geert van Eck en Pieter Bijvoets. 

 
Het doel van het werkbezoek was tweeledig: 
In Sindian: de school in Sindian te bezoeken en 
vast te stellen hoe de voortgang van de opstart 
verloopt. Tevens kennismaken met het nieuwe 
team van directeur en docenten. Vervolgens 
afspraken te maken over de wijze waarop in 
verdere noodzakelijke inventaris kan worden 
voorzien. 
In Gambia: afwikkeling van de financiële 
stroom regelen (verkoop auto’s Amsterdam 
Dakar Challenge), afspraken maken met lokale 
overheden in Sanyang over plaats van de 
school en zekerheden verkrijgen over de conti-
nuïteit van onderwijs in de nieuw te bouwen 
school. Doel was om op het hoogste besluit-
vormingsniveau over een netwerk te beschik-
ken. 
 
19 februari 
Des avonds om ca. 19.00 uur vertrekt het 
vliegtuig. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 februari 
Om ca. 01.30 uur komen wij aan in het beken-
de Senegambia Beach Hotel. 
Om 10.00 uur zitten wij met Malleh Sallah en 
de aannemer dhr. Samba aan tafel om een eer-
der door hem ingediende offerte aan te passen. 
De aannemer gaat met huiswerk terug. 
Malleh dringt erop aan dat wij zelf nog twee 
andere aannemers om offerte vragen.  
Malleh Sallah is onze contactpersoon in Gam-
bia. Hij heeft daar met zijn Nederlandse vrouw 
een touroperating bedrijf: African Adventure 
Tours. Hij is enthousiast over ons project in 
Senegal en wil zich inzetten voor ons nieuwe 
project in Gambia. Als voorzitter van de onaf-
hankelijke verkiezingscommissie kent hij veel 
(voor ons) belangrijke personen. 
Vanuit Nederland hadden wij een afspraak 
gemaakt met Jossée Soppe van de stichting 
Nice. Zij is nu ruim zes jaar voor deze stichting 
in Gambia werkzaam. Deze organisatie wil in 
Gambia op 75 plaatsen internetcafé’s opzetten 
die op zich commerciële basis zelf in stand 
kunnen houden. Er wordt voor locaties ook 
samenwerking gezocht met onderwijsinstellin-
gen. Nice kan dan ruimte huren. Zij richten 
deze in met computers. Het onderwijs kan dan 
de voorziening tegen betaling gebruiken. 
In Brikama, een stadje ca 15 km verderop, 
heeft Nice twee weken geleden een vestiging 
geopend. Wij hebben dit centrum bezocht. Het 
centrum is ingericht met ‘de latest state of art’ 
hardware. Ook is er een ruimte met een groot 
LCD scherm als ‘cinema’ ingericht. 
Met Jossée hebben wij ook een eerste blik 
geworpen op het ons toegewezen terrein. De 
ligging is perfect langs een goede nieuwe as-
faltweg in het dorp. Het gepande gebouw kan 
er prima op, maar veel ruimte voor uitbreiden 
is er dan niet over. Op de kavel staan drie ge-
bouwen en ook een varkensstal van de achter-
liggende compound. 
Jossée vragen wij om de namen van twee ande-
re aannemers.  
 

http://www.sotos.nl/


21 februari 
Deze dag gaan wij om 09.00 uur met Malleh 
de bank om voor SOTOS rekeningen te ope-
nen. Deze rekeningen heeft SOTOS nodig om 
de opbrengsten van de verkochte auto’s op te 
storten. 
Om 11.00 uur worden wij door Bacary Sané, 
directeur van de school in Ziguinchor Senegal 
opgehaald en vertrekken wij naar Ziguinchor. 
Tijdens deze rit vernemen wij dat Omar Badji, 
president van de Cassamanche, waarvan wij 
het overlijdensbericht eind december ontvin-
gen, in zijn huis in Sindian is vermoord. Het 
huis en de auto zijn in de brand gestoken. Er 
zijn geen aanwijzingen of hier sprake is van 
politieke moord, maar met de verkiezingen a.s. 
zondag ligt dit wel voor de hand. Onderzoek 
naar daders heeft niets opgeleverd. Wij waren 
zeer geschokt.  
Dhr. Badji heeft zich bijzonder beijverd voor 
partnerships met Europese partners zoals SO-
TOS. 
Des middags brengen wij een bezoek aan de 
vice president. Hij verklaart ons dat alle zaken 
die wij met dhr. Badji in beweging hebben 
gezet door zullen blijven gaan. Ook als er na 
de verkiezingen van zondag een regering van 
andere signatuur mocht komen zal het beleid 
gericht op de opleiding van de beroepsbevol-
king voortgezet worden. 
 
22 februari 
Na een overnachting in Ziguinchor bezoeken 
wij Sindian. Op de heen weg brengen wij een 
kort condoleancebezoek aan de tweede vrouw 
van Badji. 
In Sindian bekijken wij kort het afgebrande 
huis en auto. Even zakt de moed in de schoe-
nen. Toch blijkt verder op de dag dat het pro-
ject geen moment is gestagneerd. Wij bezoe-
ken de eerste vrouw van Badji en zijn moeder. 
Beiden, maar ook de verdere aanwezige fami-
lieleden, voelen zich bijzonder getroost door 
ons bezoek en onze bevestiging dat ons werk 
gewoon door gaat. 
Het bezoek aan de school overtreft onze ver-
wachtingen. Wij worden als van ouds welkom 
geheten door een grote groep leerlingen van 
het lyceum en het opleidingscentrum. Maar nu 
ook door een team van jonge en zeer gemoti-
veerde enthousiaste docenten en een al even 
enthousiaste nieuwe directeur. Bij de rondlei-
ding ontdekken wij dat de afdeling bouw en 
houtbewerking door een jonge vrouw wordt 
geleid. Dit geld tijdelijk ook voor de afdeling 

motorvoertuigentechniek. Alle leraren praten 
enthousiast over hun werk. Uiteraard missen 
zij in de inventaris noodzakelijke dingen. De 
opleidingscoördinator, die ook het vak elektro-
techniek verzorgt heeft de verantwoording 
over het materieel. Alle goederen zijn per lo-
kaal geregistreerd (in de computer) en op een 
lijst overgedragen aan de docenten. Deze teke-
nen voor ontvangst. De container wordt als 
magazijn gebruikt. Uit te geven goederen wor-
den van de container uitgeboekt naar de lijst 
van de docent. Periodiek wordt op compleet-
heid gecontroleerd. 
In een ‘ronde tafel’gesprek heeft het bestuur 
van SOTOS de missie aan het team uiteen 
gezet. De school in Sindian moet een voor-
beeldschool worden. De verdere ontwikkeling 
is een opdracht voor het gehele team. Men is er 
zeer enthousiast over. Afgesproken wordt dat 
in de komende week een opstelling wordt ge-
maakt van zaken die met mist maar die abso-
luut noodzakelijk zijn. SOTOS zal trachten een 
en ander in een jaar tijd op te lossen. 
Daarnaast wordt aandacht besteed aan de 
tweede doelstelling: contacten via Internet met 
leerlingen van Sindian en Dendron College. In 
verband met de accorderen van de financiële 
middelen voor internet door de regering in 
Dakar kan de internet aansluiting pas eind 
maart worden gemaakt. Vanaf april moet men 
dan ‘on line’ zijn. 
Ook op het lyceum is een gesprek geweest met 
de directeur, de docenten en afgevaardigden 
van leerlingen. 
Het belang van de communicatie tussen de 
leerlingen is besproken. Het lyceum beschikt 
echter maar over één pc met Internet: die op de 
kamer van de directeur. De overige pc’s zijn 
verouderd. Ook is er geen ict lokaal. Men wor-
stelt met een groot tekort aan ruimte. 
Afgesproken wordt dat enkele leerlingen op 
korte termijn e-mail gaan wisselen met Michel, 
Tim en Tom. De directeur zal hiervoor via e-
mail contact opnemen met Hans Scheres van 
Dendron College. 
Na deze bezoeken vertrekken wij later in de 
middag terug naar Gambia. 
 
23 februari 
even na 09.00 uur worstelen we ons met Mal-
leh door het drukke verkeer. We zijn onderweg 
naar dhr. Ansumana Jammeh, directeur van de 
Jammeh Foundation for Peace. Deze organisa-
tie verkoopt de auto’s van de Amsterdam Da-
kar Challenge. Via hen moeten wij aan de op-



brengsten komen. Doel is om een goede en 
transparante overdracht van de verkochte au-
to’s aan SOTOS te bewerkstelligen. 
Het plan voor de school in Sanyang wordt 
gepresenteerd. Men is zeer enthousiast en zegt 
alle medewerking toe. Dhr. Ansumana Jam-
meh overhandigt ons een zeer transparant 
spreadsheet met een overzicht van de eerste 22 
voor SOTOS verkochte auto’s. Kolommen 
voor verkoopbedrag, inhouding 2% voor vei-
lingkosten en 15% voor Jammeh Foundation 
en het bedrag voor SOTOS. Onder aan de 
streep staat inmiddels ca € 25.000,--. De che-
ques zullen over twee weken, met de nodige 
publiciteit, door de minister aan de vertegen-
woordigers van de goede doelen worden over-
handigd. Dhr. Jammeh geeft aan dat minimaal 
50 %  van zijn budget besteed moet worden 
aan de ontwikkeling van de beroepsbevolking 
van Gambia. Hij zal maandag middag ook 
aanwezig zijn bij ons gesprek met de minister 
van hoger onderwijs, wetenschappen en tech-
niekontwikkeling. 
Des middags contracteren wij mogelijk het 
beste taxiwrak van Gambia om een bezoek te 
brengen aan Marga Hendriks. Van deze Suzuki 
Samurai waren 2 van de 4 cilinders uitgescha-
keld, klapte onderweg de motorkap spontaan 
op en op de terugweg nam het decibelvolume 
van de uitlaat plotsklaps fors toe. Maar de 
chauffeur was een zeer sympathieke Gambi-
aanse jongeman die ons vooraf verzekerde de 
beste taxi te hebben. Er prijkt nu in ieder geval 
een mooie SOTOS sticker op zijn dashboard. 
Met Marga bespraken wij de mogelijkheden 
van import en container vervoer. Jan is in Ne-
derland. Volgende week donderdag spreken 
wij met hem af. 
 
24 februari 
Prompt om 10.00 uur ontmoeten wij Gert-Jan 
van der Marel van de Stichting Bouw. Deze 
stichting verzorgt in aanneming voor Neder-
landse organisaties de bouw van scholen en 
hospitaaltjes. Het gehele project wordt doorge-
sproken. Eind maart zal er een begroting naar 
SOTOS worden gestuurd. Tevens worden via 
Gert-Jan afspraken gemaakt met regionale 
autoriteiten die de noodzakelijke bouwvergun-
ningen moeten regelen. In het gesprek bleek da 
tde stichting Bouwen momenteel in opdracht 
van Marga Hendriks een schooltje bouwt. 
 
25 februari 

Om 10.00 uur vertrekken we met Malleh en 
Jossée naar Sanyang voor een ontmoeting met 
de VDC, de Vilage Devellopment Commitee 
en functionarissen van het ministerie van hoger 
onderwijs. De ontmoeting met de VDC maakt 
duidelijk dat er in Sanyang groot draagvlak is 
voor het toekomstige technisch opleidingscen-
trum. Belangrijke zaken die aan de orde kwa-
men zijn: 

- Zoals wij de locatie gezien hebben 
is deze te klein. Kan de VDC een 
royaler terrein ter beschikking stel-
len? 

- De garantie op onderwijs. VDC en 
SOTOS zijn het erover eens dat de 
minister van hoger onderwijs het 
plan moet accorderen en opnemen 
in de onderwijsstructuur. Gebrui-
kelijk is volgens VDC dat de regi-
onale overheid het onderwijs orga-
niseert onder licentie en bekosti-
ging van de regering. Dit zal door 
SOTOS morgen met de minister 
worden besproken. 

- Na presentatie en bespreking van 
de doelstellingen gaat VDC van 
harte akkoord met de plannen. 

- Omdat de voorgenomen locatie 
mogelijk wat klein is worden nog 
twee mogelijke locaties bekeken. 
De afgelegen ligging maakt deze 
echter ongeschikt. 

- Nogmaals wordt de eerste locatie 
bezocht. Er blijkt ruimte in de bui-
tengrenzen te zitten. De grond 
loopt verder door dan wij aanvan-
kelijk dachten. Er zullen 3 gebou-
wen verwijderd worden. Geert 
meet het terrein met afstappen op. 
Een van de mogelijkheden is om 
het deel aan de straat in twee lagen 
te bouwen, zodat op het terrein 
voldoende ruimte overblijft voor 
toekomstige uitbreiding. 

- Malleh zal de komende weken een 
landmeting laten uitvoeren zodat 
de exacte maten formeel worden 
vastgelegd. 

- Met de voorzitter van de VDC 
wordt de Nice vestiging in 
Brikama bezocht. Hij ziet moge-
lijkheden tot samenwerking. SO-
TOS zal deze mogelijkheden in de 
verdere planontwikkeling nader 
onderzoeken. 



Afgesproken wordt dat in de komende we-
ken een ‘memorandum of understandig’ 
zal worden opgesteld. De mogelijkheid tot 
het afsluiten van een contract met Nice kan 
daar eventueel in worden opgenomen. Per 
e-mail zal de voorzitter van VDC items 
voor dit document aan Pieter toezenden. 
 
26 februari 
De laatste werkdag. 
Om 10.00 uur een gesprek met de derde 
aannemer van TAF. Taf bouwt veel voor 
Europese opdrachtgevers. De offerte zal 
ons per e-mail worden opgestuurd. 
Om 15.00 uur vangt het gesprek met de 
minister van het nieuwe ‘department of 
state of high education, science, technolo-
gie and research’ plaats. Dit ministerie is 
onlangs afgesplitst van het ministerie van 
onderwijs. Aanwezig waren onder andere 
de staatssecretaris die onze directe con-
tactpersoon zal zijn en de staf van de lan-
delijke onderwijsinspectie. 
Wij hebben SOTOS geïntroduceerd en het 
concept en doelstellingen uiteengezet. 
November 2006 heeft dit departement een 
geheel nieuwe kwalificatiestructuur voor 
het beroepsonderwijs opgezet. Ons concept 
past niet naadloos in. Men is zeer gelukkig 
met ons aanbod en vooral ook op de tijd 
waarop dit komt. ‘beter en meer op tijd had 
niet gekund’ aldus de minister. De volgen-
de zaken zijn aan de orde gekomen: 
- SOTOS bouwt de school en richt 

deze in met basisinventaris. Verde-
re ontwikkeling is mogelijk. 

- SOTOS koppelt een Nederlandse 
onderwijs instelling aan deze 
school als partnerschool. 

- De school zal in de nieuwe be-
roepsopleiding kwalificatiestruc-
tuur worden ingebed: ‘The Gambia 
Skills Qualifications Framework’. 

- De regering zal de school en de 
onderwijs programma’s erkennen. 

- De landelijke overheid draagt zorg 
voor het aanstellen van gekwalifi-
ceert personeel en bekostigt dit. 

- Er wordt nog nader gestudeerd 
over de vraag of de school aan de 
regionale- of de landelijke over-
heid wordt overgedragen. Hij zal 
de plannen a.s. donderdag  in de 
ministerraad presenteren. 

- De mogelijkheden voor uitwisse-
lingen, met name van docenten in 
het kader van hun opleiding wor-
den kort besproken. 

- De minister staat volledig achter 
dit project.  

- Als tijdspad wordt gesteld: aan-
vang bouw september 2007: dan 
zijn ook alle financiële middelen 
van de Challenge deelnemers be-
kend en binnen. Opening school in 
september 2008: dit geeft voldoen-
de tijd om gekwalificeerde docen-
ten aan te stellen en het curriculum 
op te stellen. 

- De communicatie met de regering 
zal door de staatssecretaris dhr. 
Saidou Jallow met Malleh Sallah 
en Pieter Bijvoets gevoerd worden. 

Na afloop van deze bijeenkomst zijn alle 
‘things to do’ met Malleh op zijn kantoor 
doorgesproken. 
Deze maandag avond zullen wij even voor 
24.00 uur vertrekken  richting Amsterdam. 
We kunnen terugkijken op een zeer suc-
cesvolle week.  
In Senegal gaan de zaken voorspoedig lo-
pen.  
In Gambia zijn de net werken op de hoog-
ste beslissingsniveau’s verder aangelegd. 
Over de lijnen van de financiering (de 
Jammeh Foundation), het regionale draag-
vlak en beschikbaarheid van de grond 
(VDC) en regeringscommitment zijn af-
doende heldere afspraken gemaakt. Met 
drie aannemers zijn de plannen goed door-
gesproken en kunnen wij offertes tegemoet 
zien. Begin april zal een keuze hierin ge-
maakt worden. 
In Malleh Sallah hebben wij een uiterst 
deskundige en betrouwbare vertegenwoor-
diger. Met hem wordt besloten om in de 
eerstvolgende bestuursvergadering van 
SOTOS voor te stellen om voor project(en) 
in Gambia een zusterorganisatie SOTOG 
te maken. De ambities van het project in 
Gambia rechtvaardigen een naam die daar-
aan gerelateerd is. Daarbij kunnen ook 
mogelijke gevoeligheden op politie niveau 
vermeden worden. Ten slotte is het voor de 
gehele SOTOS organisatie eenvoudiger 
om alle projecten transparant te scheiden. 
 
Senegambia Beach Hotel, 26 februari 
2007,  19.00 uur. 


