
 
JAARVERSLAG 2019 
 
Inleiding 
 
Twaalf jaar geleden 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 Mar Fafaco en in MarLodj zijn 2 lagere scholen en de 
andere dorpen hebben elk één lagere school. De middelbare school Lycée Ile de Mar staat in 
Mar Soulou. De directeur 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 gevierd. 
 
Kleuterschool Mar Fafaco 
In Mar Fafaco, het grootste dorp op het eiland was in 2012 nog geen kleuteronderwijs. In 
overleg met de bevolking en de inspectie voor onderwijs hebben we in het dorp een 
kleuterschool met 3 lokalen gebouwd. 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” geïnstalleerd, 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. Op dit moment krijgen 50 leerlingen van Lyceum Ile de Mar een beurs 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. In mei 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.  
 



Lyceum Ile de Mar  
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. Deze 
aanvraag is met een positief advies aan het Ministerie van Onderwijs overgedragen. Stichting Ile 

de Mar heeft vervolgens de 1e fase van het project verder voorbereid en de aannemer is in mei 
2016 met de bouwwerkzaamheden van 3 klaslokalen (1 t/m 3) en sanitaire voorziening 
begonnen. Conform de afspraken met de aannemer Diegane Diop zijn de eerste 3 lokalen voor 
het in oktober 2017 te starten lyceum in augustus opgeleverd, zodat met ingang van het 
schooljaar 2017-2018 het Lyceum met 2 parallelle klassen van start kan gaan.  

Stichting Ile de Mar heeft begin 2018 de 2e fase van het project Lyceum Ile de Mar verder 
kunnen voortzetten en afronden, nadat op 15 november 2017 door het Ministerie van Onderwijs 
in Dakar de beschikking werd afgegeven om het Lyceum op Ile de Mar te openen. Na 
inschrijving van de leerlingen zijn de lessen van het schooljaar 2017-2018 direct begonnen  
 
Realisatie 2e fase bouw Lyceum Ile de Mar 
Om een soepele opstartfase en de continuïteit van het lyceum te kunnen garanderen moet 
ervoor worden gezorgd dat de 2e fase van dit project, nog eens 3 lokalen 4 t/m 6 en een extra 
ruimte voor de leraren, aansluitend kan worden gerealiseerd. Nadat de voorbereidingen werden 
afgerond kon begin 2018 met de bouw van de klaslokalen worden gestart. In de maand mei 
2018 tijdens een bijeenkomst met oudervereniging (APE), de schooldirectie en de aannemer zijn 
de lokalen naar ieders tevredenheid opgeleverd. De bouw en aanpassing van een gedeelte van 
de “mûr de clôture” is nog even uitgesteld wegens een gebrek aan middelen. 
Aan de aannemer is gevraagd om ten behoeve van een extra gebouw voor de administratie en 
directie van het Lyceum een offerte te maken. Het streven is om eind 2018 de plannen en de 
financiën op orde te hebben om in 2019 de bouw van het Lyceum af te kunnen ronden. Ook zal 
dan de bouw en aanpassing van een gedeelte van de “mûr de clôture” ter hand worden 
genomen. 
 
Activiteiten 2019 
Voor 2019 werden de volgende activiteiten gepland: 

 Opzet en oprichting van een Lyceum op île de Mar, zodat leerlingen hun middelbare 
schoolopleiding op het eiland kunnen afronden.   

 Het project voor de opzet van het Lyceum Ile de Mar afronden. Nadat nu 6 klaslokalen in 
gebruik zijn genomen kan de bouw van een gebouw voor directie en administratie van het 
Lyceum Ile de Mar en de bouw en aanpassing van de muur in 2019 worden gerealiseerd. 

 Onderhoud van het Lyceum Ile de Mar.  
 Vervolgonderwijs: Eilandbewoners en Stichting île de Mar willen streven naar een 

beroepsopleiding op het eiland om voor alle jongeren een aansluiting te creëren, die leidt 
tot een mogelijkheid om in het levensonderhoud te gaan voorzien na het behalen van een 
vakdiploma. 

 Voorbereidingen treffen t.b.v. de oprichting van een praktijkschool (Centre de Formation 
Professionnelle, CFP) op île de Mar, zodat meisjes en jongens een vakopleiding kunnen 
volgen op het eiland. 

 Jaarlijkse bezoeken en kennisuitwisseling van leerlingen van het Sophianum te Gulpen 
en het CEM Ile de Mar in Sénégal.  

 
 
 
 
 



Gebouw administratie Lyceum en bouw en aanpassing muur 

In 2019 is er weer flink gebouwd. Met het gebouw voor de directeur en administratie van het 

Lyceum en de bouw en aanpassing van de muur werd in januari 2019 begonnen. Het “bloc 

administratif” is na de regentijd in oktober bij aanvang van het schooljaar 2019-2020 opgeleverd 

en de bouw en aanpassing van de muur is in december opgeleverd. 

Herstel en onderhoud veranda 4 klaslokalen en inrichting binnentuin. 

Van 4 klaslokalen is de veranda geheel gerenoveerd en voorzien van nieuwe dakplaten. Tevens 

zijn ramen en deuren opnieuw in de verf gezet en de zijn de buitenmuren aangepast en voorzien  

van een duurzame oppervlakte behandeling. De binnentuin is heringericht en voorzien van 

banken en een grote tafel. Met de inmiddels grote bomen een heerlijk schaduwrijke plek voor 

docenten en leerlingen. 

Opzet van middelbaar beroepsonderwijs op het eiland. 
De opzet en realisatie van school voor beroepsonderwijs op Ile de Mar vraagt veel 
voorbereidend werk. Onderzoek , programma van eisen, besprekingen, aanvragen schrijven 
voor het ministerie van onderwijs en de onderwijs inspecties, etc.  De verwachting is dat deze 
werkzaamheden in het 2e semester 2020 afgerond kunnen worden. Daarnaast worden 
werkzaamheden op diverse lagere scholen en het lyceum uitgevoerd ten behoeve van 
aanpassing en verbetering van klaslokalen. 
 
Benoeming nieuwe directie Lycée Ile de Mar 
Met ingang van het schooljaar, dat op het lyceum Ile de Mar de eerste eindexamens worden 
afgenomen moet er een Proviseur (directeur) worden benoemd. Dit schooljaar 2019-2020 is het 
zover en op 28 september 2019 is door alle ouders, de leraren, de sous-préfet  en de 
burgemeester van Fimela afscheid genomen van de Principal, Ibou Sao en is de nieuwe Proviseur, 
Waly Ndiaye welkom geheten. 
 
Wisseling van de wacht: vertegenwoordiger St. Ile de Mar in Senegal 
Issa Thiam heeft ruim 11 jaren onze Stichting in Senegal op een voortreffelijke wijze 
vertegenwoordigd. Hij heeft ons in deze periode wegwijs gemaakt op het eiland, geïntroduceerd bij 
instanties, uitleg gegeven over cultuur en gebruiken en geholpen bij de voorbereiding en realisatie 
van onze activiteiten op Ile de Mar. Issa heeft zijn functie van ‘representant” neergelegd vanwege 
een drukke baan op het “vaste land”in Fimela bij Gasufor, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de 
levering van drinkwater in de regio. We zijn Issa Thiam veel dank verschuldigd voor het vele werk 
dat hij voor de Stichting heeft verricht, dank hiervoor. 
We hebben El Hadji Ndiaye bereid gevonden om Stichting Ile de Mar in de komende jaren te 
vertegenwoordigen op het eiland en in Senegal. El Hadji heeft als afgevaardigde van het dorp Mar 
Lothie, gedurende vele jaren gewerkt als één van de adviseurs op het eiland van de burgemeester 
van Fimela. We hebben vertrouwen in een vruchtbare en langdurige samenwerking met onze 
nieuwe man in Senegal. 
 
Studiebeurzen 
In het schooljaar 2018-2019 werd aan 43 leerlingen een studiebeurs toegekend om hun studie 
op het lyceum te kunnen voortzetten. Besloten is om met ingang van schooljaar 2018-2019 het 
bedrag per beurs te verlagen. Ook werden de criteria voor toekenning van de beurzen worden 
aangepast, zodat een groter aantal leerlingen in aanmerking kan komen. Voor het nieuwe 
schooljaar 2019-2020 komen 50 leerlingen voor een beurs in aanmerking. 
 
 



Overzicht verstrekte studiebeurzen aan lyceum leerlingen 
Studiejaar op lyceum Meisjes Jongens Totaal 
Studiejaar 2013-2014 4 3 7 
Studiejaar 2014-2015 9 7 16 
Studiejaar 2015-2016 10 10 20 
Studiejaar 2016-2017 12 10 22 
Studiejaar 2017-2018 12 13 25 
Studiejaar 2018-2019 26 17 43 
 
 
Eindexamen resultaten schooljaar 2018-2019  

Resultaat van Lyceum Ile de Mar in departement Fatick zijn dit jaar weer heel goed. Directeur, 

lerarenteam, ouders en leerlingen hebben een goede prestatie geleverd en laten zien dat “Ile de 

Mar” een lyceum heeft verdiend. Van de 64 kandidaten die dit jaar opgingen voor het examen 

BFEM zijn er in totaal 52 geslaagd, een slagingspercentage van 81,3 %. Ook dit schooljaar kon 

een score van boven 80% worden geprolongeerd. Daarmee is een voldoende instroom voor de 

lyceum klassen gewaarborgd. 

Schooljaar Kandidaten Geslaagd Percentage 
2013 – 2014  74 48 64,9% 
2014 – 2015  71 30 42,2% 
2015 – 2016  74 40 54,8% 
2016 – 2017  58 51 87,9% 
2017 – 2018  87 77 88,5% 
2018 – 2019  64 52 81,3% 

 
 
Werving fondsen 
Het werven van fondsen is elk jaar weer prioriteit nummer 1 en noodzakelijk om de plannen van 
Stichting Ile de Mar, Senegal te kunnen verwezenlijken. We zijn dan ook heel dankbaar dat zo 
velen van onze donateurs in 2019 de onderwijsprojecten op Ile de Mar zijn blijven steunen. 
Namens alle ouders en leerlingen op Ile de Mar, heel veel dank. 
 
Bezoek leerlingen Sophianum 2019. 
De samenwerking met de leraren en de Senegalese leerlingen krijgt steeds meer inhoud en is 
erg goed verlopen. Ook de opvang in de gastgezinnen is elke keer een feest. In het begin 
verlegenheid en aan elkaar wennen, maar al snel “breekt het ijs” en heb je er ineens een nieuwe 
familie bij waar je meer dan welkom bent. Punten uit het programma: Acclimatiseren boottocht 
en picknick, rondleiding in de dorpen, cultuur en cultuurverschillen SN en NL, uitwisseling 
lesprogramma’s, de school van je dromen, Engelse les op de lagere school verzorgd door de 
leerlingen van het Sophianum, sport en spel en logeren bij de gastgezinnen. Kortom 1 week 
“integreren” in een vreemde cultuur en omgeving en genieten als eilandbewoner. Ook dit jaar 
was het bezoek van het Sophianum in de maand april gepland.  Het was alweer het 8ste bezoek 
dat leerlingen van het Sophianum Gulpen in Senegal bracht voor een maatschappelijke stage op 
het eiland Ile de Mar. Een groot succes. Het is zo mooi om te zien en mee te maken hoe een groep 
jonge leerlingen, die buiten hun comfortzone worden geplaatst, zich moeiteloos aanpassen en 
nieuwsgierig het “nieuwe” absorberen. Wat een flexibiliteit,… 

 



Financiële verantwoording 2019 
Stichting île de Mar, Sénégal 

 
Balanssamenstelling 
 

Debet    31-12-2018    31-12-2019 

   

Kassaldo €.            79 €.       1.247 
Bank €.       2.392 €.       3.558 
Bankdeposito €.     31.000 €.     15.000 
Debiteuren €.             -- €.          -- 
   

Totaal €.     33.471 €.     19.805 
   

   

Credit    31-12-2018    31-12-2019 
   

Studiefonds verplichting €        8.330 €        8.330 

Crediteuren €.       9.420 €.           -- 
Kapitaal (algemene reserve) €.     15.720 €.      11.475 
   

Totaal €.      33.471 €.      19.805 

 
 
Resultaat uit stichting 
 
Resultaat 2019:   €             –  4.245 

    =========== 
 
Kosten en baten rekening (01-01-2019 t/m 31-12-2019) 
 
 
Bouwkosten   €            12.094 Donateurs,  €.            8.701  
Schoolart. en bibliotheek €              3.950 Giften instellingen €.          11.661 
Technische voorziening €                     - Sponsoren      €.           
Studie bijdragen  €              8.364 
Onkosten & begeleiding €.             2.525    Studiefonds  €.            3.375 
Bankkosten   €.         658 Acties    €.               225 
Transportkosten  €.                223 Diverse baten       €.                  
Algemene kosten  €.                393  
 
Resultaat            €         –    4.245        

  ____________   ____________ 
  
    €.           23.962              €.           23.962 
    ============    ============ 
 



Uitgebreide informatie over het project gedurende de periode 2007 t/m 2019 is te vinden op 
onze website www.zegaaneenschoolbouwen.nl  
 
Het jaarverslag 2019 is opgesteld en goedgekeurd door het bestuur van de Stichting Ile de Mar, 
Sénégal. 
 
Namens het bestuur:  
 
Henk Berghauser Pont, voorzitter/penningmeester. 
 
Herman Geertman, secretaris. 
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