JAARVERSLAG 2014
Ook voor het jaar 2014 hebben we in samenwerking met de bevolking van Ile de Mar, Senegal
en de eilandraad een activiteiten programma opgezet.
Met financiële steun van vrienden, donateurs en sponsoren was het weer mogelijk om alle
plannen te realiseren.

!Activiteiten 2014

Tijdens onze jaarlijkse bezoeken in 2013 werden de plannen gesmeed en verder voorbereid om
in 2014 direct en effectief aan de slag te kunnen gaan.
Op de agenda van 2014 stonden de volgende acties gepland:
1. Het selecteren en benoemen van een commissie die verantwoordelijk is en uitvoering
gaat geven aan het studiefonds ter ondersteuning van getalenteerde leerlingen die door
willen studeren op een lyceum.
2. De bouw van een tweede lagere school (fase 1) in het dorp Mar Fafaco.
3. Vierde bezoek leerlingen van het Sophianum Gulpen aan Ile de Mar in Senegal.
4.

Resultaten CEM evalueren en ontwikkelingen voor de toekomst bespreken. Het bouwen
van een opslag / magazijnruimte voor het CEM.

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.

!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.

!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.
“Het eerste monument op het eiland”!

!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.

!2 lagere school Mar Fafaco (1 fase) opgeleverd
e

e

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).

!Studiefonds

Tijdens een vergadering in april 2013 met Arfang Ndong en Issa Sarr, vertegenwoordigers van
de eilandsraad, Cellule pour le Developpement de l’Ile de Mar (CDIM), hebben we plannen en
prioriteiten voor de komende jaren doorgenomen
De prioriteit en grote wens van de ouders en de eilandsraad is de opzet en uitbouw van een
studiefonds ten behoeve van de leerlingen, die na het behalen van het eindexamen CEM door
willen studeren op een lyceum gedurende 3 jaren.
Op dit moment kunnen niet alle getalenteerde kinderen naar het lyceum gaan, omdat hieraan
extra kosten zijn verbonden.
• De afstand tot het dichtstbijzijnde lyceum op het vaste land bedraagt 25 km,
• De reistijd is lang en hieraan zijn reiskosten verbonden (wandeling / paard en wagen,
boot en bus),
• De kinderen moeten in de kost bij een gastgezin,
• De kosten voor schoolgeld en boeken zijn hoger dan op het CEM,
• De ouders geen geld hebben (incomplete gezinnen, geen betaald werk, e.d.)

!Begin 2014 is de commissie studiefonds “Ile de Mar” benoemd:
Maimouna Diop (voorzitter)
Issa Sarr (secretaris / penningmeester)
M. Diamé (lid, vertegenwoordiger Mar Soulou)
Landing Coly (directeur CEM)
Eric Diop (surveillant CEM)
Lamine Senghor (adjunct secretaris)
Georges Faye (voorzitter oudervereniging)
Issa Thiam (vertegenwoordiger St.Ile de Mar)

Mar Lothie
Mar Fafaco
Mar Soulou
Mar Soulou
Mar Soulou
Mar Lothie
Mar Lothie
Mar Soulou

!Samen met deze commissie hebben we een regelement opgesteld waarin is beschreven welke

criteria moeten worden gehanteerd bij het toewijzen van de beurzen. Tevens is vastgesteld hoe
de commissie de leerlingen tijdens hun studie
volgt en op welke momenten de gelden ter beschikking worden gesteld. We hebben
uitgerekend, dat de kosten van een leerling op het lyceum per jaar gemiddeld 220 euro
bedragen. Besloten is de hoogte van de beurs op 200 euro per jaar vast te stellen. In april 2014
zijn voor een periode van 3 schooljaren de eerste 7 beurzen toegewezen aan talentvolle
leerlingen. 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. We wensen deze leerlingen heel veel succes met de
voortzetting van hun studie op het lyceum.

!We hebben de vergadering toegezegd, dat we ons best doen, om voor dit nieuwe studiefonds

donateurs en sponsoren te zoeken, zodat bij de start van het schooljaar 2014/2015 voldoende
gelden ter beschikking staan om de door de commissie geselecteerde nieuwe kandidaten te
kunnen voorzien van een studiebeurs.

!!
!!

Bouw lagere school Mar Fafaco (fase 1)

!Plan

Tijdens een vergadering in april 2013 met Arfang Ndong en Issa Sarr, vertegenwoordigers van
de eilandsraad, Cellule pour le Developpement de l’Ile de Mar (CDIM), Mady Faye, voorzitter
van de oudervereniging, , Ousmane Diome ,directeur van de lagere school in Mar Fafaco, ,
Moussa Sarr,chef de village Mar Fafaco en Issa Thiam onze vertegenwoordiger op het eiland Ile
de Mar hebben we plannen en prioriteiten voor het komende jaar doorgenomen

!Er is grote behoefte aan een 2 lagere school in het dorp Mar Fafaco. Op dit moment kunnen
e

niet alle kinderen naar de lagere school gaan omdat er onvoldoende capaciteit is. Op de
bestaande lagere school wordt nu les gegeven aan een klas met 91 leerlingen. Een aantal van
40 à 50 leerlingen is normaal in Sénégal.

!Voorbereiding

Bij twee aannemers op het eiland werden offertes aangevraagd voor het bouwen van 3
klaslokalen voor de 2e lagere school, een gebouw voor de administratie, de directeur en
leraren, en een toiletgebouw met 3 toiletten conform de normen en het bouwbesluit van het
ministerie van onderwijs in Dakar, Senegal.
Een bouwvergunning en een verzoek voor het vestigen van een 2e lagere school in het dorp Mar
Fafaco werd namens de bevolking (ouders en leerlingen) ingediend bij de inspectie van
onderwijs l’ Inspection d’ Academie (IA) en l’ Inspection Departementale de l’ Education
Nationale (IDEN) in Fatick.
Gedurende het jaar zijn weer vele acties gestart om fondsen te werven, uiteenlopend van het
vertonen van films, verkoop van uit Senegal afkomstige artikelen en sieraden op kunstmarkten,
Koninginnedag acties, verkoop van zelfgemaakte jam en wafels, donateursacties en het
aanschrijven van instellingen en fondsen.
Aan het eind van het jaar kon groenlicht worden gegeven om de voorbereidingen verder uit te
werken en af te ronden, zodat in januari 2014 met de bouw zou kunnen worden gestart.
Tijdens een bezoek in december 2013 hebben we alle noodzakelijke voorbereidingen voor de
bouw van de 1e fase van de nieuwe lagere school afgerond.
Samen met een delegatie van de eilandraad hebben we een bezoek gebracht aan de Inspectie
van Onderwijs (IA en IDEN) in Fatick, waar we toestemming hebben gekregen voor de bouw van
de 3 klaslokalen, een gebouw voor de administratie en de leraren en een toiletgebouw ten
behoeve van de 2e lagere school in Mar Fafaco. Tevens hebben we de toezegging gevraagd en
gekregen voor het aanstellen van leerkrachten met ingang van het nieuwe schooljaar 2014 2015.

!Na bestudering van de offertes is de keuze gemaakt om weer met aannemer Diegane Diop in

zee te gaan. De laatste details werden met de aannemer besproken en het contract kon worden
getekend. Afgesproken werd dat de 1e termijn betaling direct zou worden overgemaakt, zodat de
aannemer met de bouw van de lagere school kon starten. Gepland is om de bouw voor half april
2014 af te ronden.

!Uitvoering

In de eerste 3 maanden van dit jaar is de bouw van de 3 klaslokalen, de 3 toiletten en het
gebouw voor de administratie en de leraren gerealiseerd. Gedurende deze periode wordt
toezicht gehouden op het verloop van de werkzaamheden door onze vertegenwoordiger, Issa
Thiam, op Ile de Mar. Issa Thiam rapporteert regelmatig over de voortgang van de bouw en
stuurt foto’s zodat wij voortdurend op de hoogte zijn van de vorderingen en bij eventuele vragen
direct kunnen reageren.
De aannemer en zijn equipe zijn voortvarend te werk gegaan. Eind december werd gestart met
het graafwerk voor de fundamenten en de aanmaak van de stenen voor de bouw. Na het storten
van het fundament werden de contouren van het complex duidelijk en konden in januari en

februari de muren van de gebouwen worden opgetrokken. Na plaatsing van ramen en deuren
kon met de dakconstructie worden gestart. In de maand maart hebben de bouwers de
gebouwen verder afgewerkt en kwam als laatste de schilders ploeg in actie. De oplevering van
de bouw van de 3 klaslokalen, de 3 toiletten en het gebouw voor de administratie heeft conform
plan de eerste week van april 2014 plaatsgevonden. De aannemer en zijn mensen hebben een
prachtig stuk werk geleverd.

!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 zal in januari 2015
starten met de bouwactiviteiten. De oplevering van deze tweede fase heeft zoals gepland
in mei 2015 plaatsgevonden.

!Bezoek leerlingen Sophianum in 2014 aan Sénégal

Tijdens het bezoek van de leerlingen ven het Sophianum Gulpen heeft een feestelijke
ceremonie plaats gevonden waarbij de sleutels van de gebouwen van de lagere school zijn
overgedragen aan de chef de village van Mar Fafaco en de voorzitter van de oudervereniging
(APE, Association des Parents d’ Élèves).

!De leerlingen van het Sophianum Gulpen zijn 10 dagen op het eiland geweest en hebben een
intensief en zeer gevarieerd programma in het kader van hun maatschappelijke stage afgewerkt.
!Muurschildering kleuterschool Mar Fafaco
Update bibliotheek CEM, Mar Soulou
Engelse les geven op de lagere school in Mar Lothie
Bomen plant-dag Mar Soulou
Assisteren bij de lessen informatica
Organisatie van de dorpsdag in Mar Wendjé
Presentatie op feestavond CEM
Discussie bijeenkomst CEM, (cultuur, democratie, droomschool)
Organisatie van de festiviteiten bij de overdracht van de nieuwe lagere school in Mar Fafaco

!Gedurende 7 dagen en nachten logeerden de leerlingen bij gastgezinnen in de vier dorpen op
het eiland. Een geweldige en spannende ervaring die niet snel zal worden vergeten. Ter
afsluiting van de week organiseerde Issa Thiam een gezamenlijke lunch waarbij eerst zelf de
zeevruchten (oesters en mosselen) moesten worden “geplukt”. Ook deze keer hielden we het
tijdens het afscheid niet droog: tranen, sniffen en snotteren wat een emoties!

!Examenresultaten schooljaar 2013 - 2014

Het is alweer het 6e jaar dat op île de mar examens worden afgenomen op de middelbare school
Het CEM Ile de Mar heeft opnieuw goede resultaten geboekt tijdens de eindexamens “ Brevet
Fin d ’Etudes Moyennes, (BFEM)” 2014. Van de 74 kandidaten die opgingen voor het examen
zijn er 48 geslaagd, een slagingspercentage van 64,86%. Dit resultaat ligt aanzienlijk hoger dan
het landelijk gemiddelde in Sénégal.

!Hieronder vindt u de details van de eindexamen resultaten 2014:
! • Aantal ingeschreven examenkandidaten 75
!

•

Aantal afwezigen

•
•
•

Aantal deelnemers aan examen
TOTAAL geslaagd
Percentage geslaagde kandidaten

01
__
74
48 (17 jongens en 31 meisjes)
64,86%

We zijn trots op het aantal geslaagde kandidaten van bijna 65%. Dit percentage is nog beter dan
de 58% van het vorig schooljaar 2012 – 2013. Complimenten aan de leraren en de geslaagde
leerlingen.

!

Schooljaar

Kandidaten

Geslaagd

Percentage

2008 – 2009

38

10

26,3%

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%

!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
rouleersysteem zal het tekort aan ruimte in het nieuwe schooljaar tot een minimum worden
beperkt.

!
Plannen 2015 – 2018
! • Het bouwen en renoveren van klaslokalen en sanitaire voorzieningen voor kleuter –en
•

•

•

•

!

lagere scholen in de 4 dorpen op het eiland Ile de Mar.
Opzetten en uitbouwen van een 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.
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.
De behoefte aan een Lycee op het eiland wordt steeds groter nu per jaar circa 50
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.
Bezoeken en kennisuitwisseling leerlingen Sophianum te Gulpen en het CEM Ile de Mar
in Sénégal.

Financiële verantwoording 2014
Stichting île de Mar, Sénégal

!
Balanssamenstelling
!
Debet

31-12-2013

Kassaldo

€.

55

€.

132

Bank

€.

5.772

€.

14.997

Bankdeposito

€.

27.000

€.

25.000

Debiteuren

€.

0

€.

0

Totaal

€.

32.827

€.

40.129

Credit

31-12-2013

31-12-2014

Studiefonds

€.

3.410

€.

10.000

Crediteuren

€.

19.260

€.

17.240

Kapitaal

€.

10.157

€.

12.889

Totaal

€.

32.827

€.

40.129

!
!
Resutaat uit stichting
!
Resultaat 2014:

!
!
!
!
!
!
!

31-12-2014

€. 6.389
===============

Kosten en baten rekening (01-01-2014 t/m 31-12-2014)

!
!

Bouwkosten
€
Schoolart., bibl., computer €
Onkosten & begeleiding €.
Bankkosten
€.
Transportkosten
€.
Algemene kosten
€.
Studie bijdragen
€.

!

Resultaat

34.551
5.577
3.522
1.097
1.642
340
4.251

€.
6.389
____________
€.
57.369
============

Donateurs,
Giften instellingen
Rotary G/V
Studiefonds
Acties
Diverse baten

€.
€.
€.
€.
€.
€.

20.170
16.500
10.000
7.736
2.880
83

____________
€.
57.369
============

!!
Uitgebreide informatie over het project gedurende de periode 2007 t/m 2014 is te vinden op
onze website www.zegaaneenschoolbouwen.nl
!Het jaarverslag 2014 is opgesteld en goedgekeurd door het bestuur van de Stichting Ile de Mar,
Sénégal.
!Namens het bestuur:
!Henk Berghauser Pont, voorzitter.
!Herman Geertman, secretaris.
!Mique Eggermont, penningmeester.
!!
!
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