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Inleiding 
In 2007 hebben we samen met de inwoners van Île de Mar in Sénégal het initiatief genomen om 
een middelbare school te gaan bouwen. Op het eiland wonen ongeveer 6000 mensen, waarvan 
70% jonger is dan 18 jaar, verdeeld over de vier dorpen, Mar Lodj, Mar Soulou, Mar Fafaco en 
Mar Wandjé. In MarLodj zijn 2 lagere scholen en de andere dorpen hebben elk één lagere 
school. De middelbare school (College d’Enseignement Moyen, “CEM”) staat in Mar Soulou. De 
principal en het lerarenteam zijn aangesteld door het ministerie van onderwijs en zijn in dienst 
van de inspectie van onderwijs in Fatick. 
 
Middelbare school op het eiland île de Mar 
Met financiële steun van donateurs, bedrijven, instellingen en de bijdragen van het NCDO is het 
gelukt om de bouw van de middelbare school op het eiland île de Mar te realiseren. In de 
periode 2007 – 2011 zijn 12 klaslokalen, waaronder een computerlokaal en een bibliotheek en 
een gebouw voor administratie inclusief toiletten gebouwd. Samen met alle leerlingen, hun 
ouders en het lerarenteam zijn we trots op het resultaat. 
 
“Het eerste monument op het eiland”! 
In 2011 is een klaslokaal van de openbare lagere school in Mar Lodj herbouwd. Dit gebouw was 
omstreeks 1960 als eerste dorpsschooltje voor lager onderwijs in gebruik genomen.  
De feestelijke opening van het nieuwe klaslokaal (in oorspronkelijke bouwstijl) is tijdens het 
bezoek van de leerlingen van het Sophianum in mei 2012 georganiseerd. 
 
Kleuterschool Mar Fafaco 
In 2012 hebben we 3 lokalen gebouwd voor de kleuterschool in Mar Fafaco. In april 2013, 
tijdens alweer het 3e bezoek van een groep leerlingen van het Sophianum heeft de opening van 
de school voor de kleintjes plaats gevonden. 
 
Studiefonds operationeel 
Begin 2014 is de commissie studiefonds “Ile de Mar” benoemd bestaande uit de directeur van 
het CEM, de voorzitter van de oudervereniging en uit elk dorp een vertrouwenspersoon. De 
eerste beurzen zijn in april 2014 toegewezen aan 7 lyceum leerlingen voor een periode van 3 
jaren. Met ingang van het schooljaar 2014-2015 zijn aan nog eens 9 leerlingen beurzen voor 
drie jaar lyceum toegekend. Op dit moment wordt door 16 lyceum leerlingen van Ile de Mar 
gebruik gemaakt van het studiefonds. 
 
2e lagere school Mar Fafaco (1e fase en 2e fase) opgeleverd 
In de eerste 3 maanden van 2014 is de bouw van de 3 klaslokalen, de 3 toiletten en het gebouw 
voor de administratie en de leraren gerealiseerd. Tijdens het bezoek van de leerlingen van het 
Sophianum Gulpen heeft een feestelijke ceremonie plaats gevonden waarbij de sleutels van het 
gebouw zijn overgedragen aan de chef de village van Mar Fafaco en de voorzitter van de 
oudervereniging (APE, Association des Parents d’ Élèves). 
Eind 2014 kon groen licht worden gegeven voor de bouw van nog eens 3 klaslokalen voor de 
lagere school in Mar Fafaco (fase 2) en de aannemer Diegane Diop is in januari 2015 gestart 
met de bouwactiviteiten. De oplevering van deze tweede fase heeft zoals gepland in mei 2015 
plaatsgevonden.  
 



Activiteiten 2015 
Op de agenda van 2015 stonden de volgende acties gepland: 
 

1. De bouw van nog eens 3 klaslokalen voor een tweede lagere school (fase 2) in het dorp 
Mar Fafaco. 

2. Vijfde bezoek leerlingen van het Sophianum Gulpen in het kader van de 
maatschappelijke stage aan Ile de Mar in Senegal. 

3. Eindexamen resultaten van het Collège d'Enseignement Moyen (CEM) evalueren. 
4. Evaluatie van de werkzaamheden van de commissie studiebeurzen, die verantwoordelijk 

is voor de uitvoering van de activiteiten van het studiefonds ter ondersteuning van 
getalenteerde leerlingen, die door willen studeren op een lyceum. 

5. In overleg met Inspectie van onderwijs zoeken naar oplossingen voor het 
capaciteitsprobleem van het Collège d'Enseignement Moyen (CEM). De toestroom van 
leerlingen op het CEM is zo groot dat al na 7 jaar een tekort aan leraren en lokaalruimte 
is ontstaan. Verzoek aan het Ministerie van Onderwijs voor de oprichting van een tweede 
College (CEM) op het eiland in het dorp Mar Fafaco. 

6. De behoefte aan een Lycee op het eiland wordt steeds groter nu per jaar circa 35 
leerlingen het College (CEM) met goede resultaten afronden. Deze leerlingen vervolgen 
hun studie nu op het vaste land. Aan het Ministerie van Onderwijs zal een verzoek 
worden gedaan om het College in Mar Soulou uit te breiden tot een Lyceum. 

 
1. Bouw lagere school Mar Fafaco 
2e lagere school Mar Fafaco nu compleet opgeleverd 
De aannemer en zijn equipe hebben volgens plan alle werkzaamheden uitgevoerd. De 
oplevering van fase 1, de bouw van de 3 klaslokalen, de 3 toiletten en het gebouw voor de 
administratie, heeft conform planning de eerste week van april 2014 plaatsgevonden.  
  
Eind 2014 kon groen licht worden gegeven voor de bouw van nog eens 3 klaslokalen voor de 
lagere school in Mar Fafaco (fase 2) en de aannemer Diegane Diop is in januari 2015 gestart 
met de bouwactiviteiten. 
 
In het eerste kwartaal 2015 is de bouw van fase 2, drie klaslokalen (lokaal 4,5 en 6) en drie 
toiletten voltooid. De 2e lagere school beschikt nu over 6 klaslokalen inclusief toiletvoorziening 
en een gebouw voor de directie, de administratie en leraren. De oplevering heeft begin mei 2015 
plaatsgevonden nadat ook het meubilair was geleverd. 
De aannemer en zijn mensen hebben een prachtig stuk werk geleverd. 
 
2. Bezoek leerlingen Sophianum 2015 afgelast. 
Al in oktober 2014 is door de directie en begeleiders van het Sophianum besloten om het 
bezoek aan Senegal in april 2015 in het kader van de maatschappelijke stage van de leerlingen 
af te lassen. Deze beslissing werd genomen omdat op dat moment niet duidelijk was, of en in 
welk tempo de ebola uitbraak in West Afrika (o.a. buurland Guinée) onder controle zou komen.  
In 2016 zal het programma weer worden opgepakt en inmiddels zijn de voorbereidingen alweer 
in volle gang om met 17 leerlingen in april 2016 naar  
Ile de Mar te gaan. 
 
3. Stakingen op de scholen in Senegal  
Het schooljaar 2014 – 2015 is niet zonder slag of stoot verlopen. Al aan het begin van het 
schoolseizoen was het onrustig op de CEM 's en lycea in Senegal. In het eerste kwartaal 2015 
hebben de leraren van alle middelbare scholen in Senegal voor een periode van 6 tot 12 weken 



het werk neergelegd. De stakingen hadden tot doel om structurele vergoedingen bij de overheid 
af te dwingen ten behoeve van van reis en verblijf kosten die zij moeten maken bij het 
uitoefenen van hun functie. De president van Senegal, Macky Sall heeft in mei 2015 per decreet 
besloten, dat de leraren salarissen per komend schooljaar “gerepareerd” moeten worden. De 
stakingen hebben het beoogde doel bereikt en de leraren zijn weer aan het werk gegaan. Voor 
de school resultaten van de leerlingen zag het er minder rooskleurig uit. In de periode van 
stakingen is het lesprogramma achterop geraakt en in het laatste semester was onvoldoende tijd 
om alle achterstand in te halen. 
 
Matige eindexamen resultaten 2015 op het CEM 
De eindexamen kandidaten van het CEM Ile de Mar hebben dit schooljaar geen goede 
resultaten geboekt tijdens de eindexamens “ Brevet Fin d ’Etudes Moyennes, (BFEM)” 2015. 
Van de 71 kandidaten die opgingen voor het examen zijn er slecht 30 geslaagd, een 
slagingspercentage van 42,2%. Dit resultaat ligt aanzienlijk lager dan dan we de laatste jaren 
gewend zijn. 
Een van de oorzaken van de matige prestaties van een groot aantal leerlingen heeft te maken 
met de leraren stakingen in Senegal gedurende de maanden januari, februari en maart 2015 
 
Hieronder vindt u de details van de eindexamen resultaten 2015: 
 

• Aantal ingeschreven examenkandidaten 71 
  

• TOTAAL geslaagd    30 (11 jongens en 19 meisjes) 
• Percentage geslaagde kandidaten  42,2% 

 
Helaas hebben we hier te maken met een ernstige terug van van resultaten en er zal onderzocht 
moeten worden hoe een volgend schooljaar de positieve lijn weer kan worden opgepakt. 
 

Schooljaar Kandidaten Geslaagd Percentage 
2009 – 2010 51 20 39,2% 
2010 – 2011 53 37 69,8% 
2011 – 2012 55 23 41,8% 
2012 – 2013  67 39 58,2% 
2013 – 2014  74 48 64,9% 
2014 – 2015  71 30 42,2% 

 
 
4. Studiefonds 
De werkzaamheden van de commissie studiebeurzen, die verantwoordelijk is voor de uitvoering 
van de activiteiten van het studiefonds zijn geëvalueerd. 

Aan de 16 leerlingen, die gebruik maken van een studiebeurs van Stichting Ile de Mar, konden 4 
nieuwe kandidaten worden toegevoegd. De leden van het “comité des bourses” hebben de 
resultaten van de leerlingen gedurende het schooljaar gemonitord en hebben vastgesteld dat 
alle leerlingen goed hebben gepresteerd en dat hun beursgelden worden gecontinueerd. 
 
Gedurende het schooljaar 2015 – 2016 komen derhalve 20 leerlingen in aanmerking voor een 
beurs. 
 
 
5. Tekort aan klaslokalen op CEM  



In oktober 2014 bij aanvang van het nieuwe schooljaar is besloten om een opslag / 
magazijnruimte voor het CEM te bouwen om zodoende alle klaslokalen te kunnen gebruiken. 
De toestroom van leerlingen op het CEM is zo groot dat al na 7 jaar een tekort aan leraren en 
lokaalruimte is ontstaan. In samenwerking met de eilandraad is direct met de bouw gestart en 
kan zodoende het tekort aan lesruimte worden beperkt tot 1 klaslokaal. Door middel van een 
rouleer systeem zal het tekort aan ruimte in het nieuwe schooljaar tot een minimum worden 
beperkt. Tijdens de besprekingen met de Inspecteur van Onderwijs is duidelijk geworden dat op 
dit moment een tweede Collège d'Enseignement Moyen (CEM) op het eiland niet mogelijk is en 
dat de prioriteit zal moeten uitgaan naar de oprichting van een Lyceum. 
 
6. Aanvraag en realisatie van een Lyceum op Ile de Mar. 
Oprichting van een Lyceum op île de Mar, zodat leerlingen hun middelbare schoolopleiding op 
het eiland kunnen afronden 
 
Het is tijd voor de volgende stap! 
Ondanks dat er al veel is bereikt, moet nu de volgende stap worden gezet om het werk af te 
maken. Om de voorbereiding voor hoger onderwijs af te ronden, moeten de leerlingen op 15 jarige 
leeftijd het eiland verlaten om een Lyceum voor de laatste drie jaar middelbare school op het vaste 
land te kunnen bezoeken. De bevolking van Ile de Mar heeft in overleg met de directeur van het 
CEM bij de Inspectie van Onderwijs een aanvraag ingediend voor de oprichting van een Lyceum op 
het eiland. 
De aanvraag, die de bevolking van Ile de Mar aan de Inspecteur van Onderwijs heeft gegeven 
voor de oprichting van een Lyceum, is met een positief advies door de Inspectie van Onderwijs 
gehonoreerd. Naast het feit dat de bevolking van het eiland een verzoek voor een Lyceum heeft 
ingediend, is ook het capaciteit tekort aan klaslokalen in de regio een reden, dat de Inspecteur 
van Onderwijs erg enthousiast is over het plan om op het eiland een Lyceum te starten. 
 
De volgende stap, die in twee fases zal worden uitgevoerd, moet resulteren in de bouw van 6 
klaslokalen en een extra ruimte voor de leraren ten behoeve van het Lyceum op het eiland. 
 
 

Plannen 2016 – 2020 
• Het bouwen en renoveren van klaslokalen en sanitaire voorzieningen voor kleuter –en 

lagere scholen in de 4 dorpen op het eiland Ile de Mar. 
• Uitbouwen van het studiefonds t.b.v. getalenteerde leerlingen die na het Collège 

d'Enseignement Moyen CEM willen studeren op het Lyceum. De beurzen voor de studie 
op het lyceum zullen voor 3 jaren worden toegekend zodat de leerlingen het lyceum met 
een diploma kunnen afronden.  

• Onderzoeken van de mogelijkheden om het studiefonds ook toegankelijk te maken voor 
leerlingen die hun lyceum hebben afgerond en een universitaire studie willen starten. 

• De behoefte aan een Lycee op het eiland wordt steeds groter nu per jaar circa 35 
leerlingen het College (CEM) met goede resultaten afronden. Deze leerlingen vervolgen 
hun studie nu op het vaste land.  

• Bezoeken en kennisuitwisseling leerlingen Sophianum te Gulpen en het CEM Ile de Mar 
in Sénégal. 

 



Financiële verantwoording 2015 
Stichting île de Mar, Sénégal 
 
Balanssamenstelling 
 
Debet     31-12-2014    31-12-2015 

   

Kassaldo €.          132,54 €.          273,11 
Bank €.     14.996,82 €.       2.472,51 
Bankdeposito €.     25.000,00 €.     30.000,00 
Debiteuren €.               -,-- €.               -,-- 
   
Totaal €.     40.129,36 €.     32.745,62 
   
   
Credit    31-12-2014    31-12-2015 
   
Studiefonds €.     10.000,00 €      10,000,00 
Crediteuren €.     17.240,00         €.               –,--         
Kapitaal €.     12.889,36 €.     22.745,62 
   
Totaal €.     40.129,36 €.     32.745,62 
 
 
Resultaat uit stichting 
 
Resultaat 2015:    €.         9.856 
               ============= 
 
 
Kosten en baten rekening (01-01-2015 t/m 31-12-2015) 
 
 
Bouwkosten   €              1.671 Donateurs,  €.            2.740  
Schoolart. en bibliotheek €              2.046 Giften instellingen €.          11.000 
Sport tournooi   €                 500 Sponsoren       €.           
Studie bijdragen  €              1.166 Rotary   €.           
Onkosten & begeleiding €.             1.693    Studiefonds  €.            3.770 
Bankkosten   €.        356 Acties    €.               952 
Transportkosten  €.                335 Diverse baten       €.               143 
Algemene kosten  €.                982  
 
Resultaat    €.             9.856       

           ____________    ____________ 
  
     €.           18.605            €.          18.605 
     ============    ============ 



 
 
Uitgebreide informatie over het project gedurende de periode 2007 t/m 2015 is te vinden op 
onze website www.zegaaneenschoolbouwen.nl  
 
Het jaarverslag 2015 is opgesteld en goedgekeurd door het bestuur van de Stichting Ile de Mar, 
Sénégal. 
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