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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. Op dit moment wordt door 26 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.  



 
 
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  
 
Activiteiten 2017 / 2018 
Voor 2017 en 2018 werden de volgende activiteiten gepland: 
 

1. Evalueren en uitbouwen van een studiefonds t.b.v. getalenteerde leerlingen die na het 
Collège d'Enseignement Moyen CEM willen studeren op het Lyceum Ile de Mar. De 
beurzen voor de studie op het lyceum worden voor 3 jaren toegekend, zodat de 
leerlingen het lyceum met een diploma kunnen afronden. 

2. Uitbreiden van het College (CEM) en oprichting van een Lyceum op île de Mar, zodat 
leerlingen hun middelbare schoolopleiding op het eiland kunnen afronden.  

3. Stichting Ile de Mar zal de 2e fase van het project verder voorbereiden en de aannemer 
kan dan na de start van het Lyceum Ile de Mar met de bouwwerkzaamheden van nog 
eens 3 klaslokalen (4 t/m 6) beginnen. De oplevering kan dan worden gepland in het 
voorjaar 2018 voor het begin van het regenseizoen.  

4. Omdat de leerlingen met ingang van het schooljaar 2017-2018 het lyceum op het eiland 
Ile de Mar kunnen afmaken zal worden bekeken of de hoogte van het studiebeurs 
bedrag kan worden verlaagd (geen gastgezin en transport kosten). Tegelijkertijd willen 
we kijken of meer leerlingen voor een studiebeurs in aanmerking kunnen komen.  

5. Werving van fondsen voor een gebouw ten behoeve van de administratie en directie van 
het Lyceum Ile de Mar. “Bloc administratif” 

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

 
Door de bevolking en de eilandsraad, “Cellule pour le Développement de l’Ile de Mar” (CDIM) is aan 
Stichting Ile de Mar het verzoek gedaan om te helpen bij het uitvoeren van bovengenoemde plannen op 
het eiland.  

Studiefonds 
 
In het schooljaar 2017-2018 werd aan 25 leerlingen een studiebeurs toegekend om hun studie 
op het lyceum te kunnen voortzetten. Tijdens een vergadering van het comité des bourses in 
november 2017 is bekeken hoe de activiteiten van het studiefonds kunnen worden 
gecontinueerd na de opening van het Lyceum op het eiland Ile de Mar. 
 De beurzen worden in 2 termijnen uitbetaald aan het begin en halverwege het schooljaar 
afgestemd op de geldbehoefte van de leerlingen. De data zijn vastgesteld op 5 oktober (1e 
betaling) en op 5 april (2e betaling) van ieder schooljaar.  



Besloten is om met ingang van schooljaar 2018-2019 het bedrag per beurs te verlagen. Ook 
zullen de criteria voor toekenning van de beurzen worden aangepast, zodat een groter aantal 
leerlingen in aanmerking kan komen. Tevens wordt als voorwaarde gesteld dat de leerlingen ten 
minste één jaar op het Lyceum Ile de Mar het onderwijs zullen volgen. 
 
Opzet en realisatie Lyceum Ile de Mar 
 
Stichting Ile de Mar heeft begin 2016 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. De oplevering heeft plaats gevonden in augustus, zodat met ingang van 
het schooljaar 2016-2017, in oktober het Lyceum met 2 parallelle klassen van start kan gaan. 
Terwijl alle betrokkenen in de startblokken stonden om het Lyceum te openen en met de lessen 
te beginnen, kwam dit onverwachte nieuws hard aan: Het Ministerie van Onderwijs had besloten 
om alle aanvragen voor uitbreiding en ontwikkeling van het middelbaar onderwijs in Senegal te 
blokkeren. De reden hiervoor was dat het leraren tekort zo groot was dat bij uitbreiding van het 
aantal scholen (klassen), deze niet bemand zouden kunnen worden. 
Dit hield in dat bij aanvang van het nieuwe schooljaar 2016-2017 in Senegal geen enkel nieuw 
Collège d’Enseignement Moyen of Lycée is toegevoegd aan de bestaande capaciteit. 
  
Aanvraag opzet en realisatie CEM-Lycee Ile de Mar, 2e poging 
Vervolgens zijn we samen toch weer enthousiast aan het werk gegaan met een nieuw verzoek 
en heeft de directeur en zijn team zich ingezet om het schooljaar 2016-2017 zo goed mogelijk te 
benutten ter ondersteuning van een positief resultaat. 
George Faye, de voorzitter van de oudercommissie (APE) en Stichting Ile de Mar hebben 
namens de bevolking van Ile de Mar en in overleg met Ibou Sao, de directeur van het CEM bij 
de Inspectie van Onderwijs een hernieuwde aanvraag ingediend voor de oprichting van een 
CEM-Lyceum op het eiland. Dit herhalingsverzoek is eind december 2016 overhandigd aan de 
Inspectie van Onderwijs (IEF) te Dioffior. 
 
November 2017, Ministerie van Onderwijs geeft goedkeuring Lyceum Ile de Mar 
Op 15 november 2017 heeft de Minister van Onderwijs te Dakar besloten dat het CEM Ile de Mar de deuren van het 
Lyceum Ile de Mar mag openen en per direct met het lesprogramma 2017-2018 moet beginnen. Deze ministeriële 
beschikking, “Arrete No 20782 l’ouverture de classes de Seconde” is natuurlijk het mooiste cadeau voor alle ouders 
en leerlingen van Ile de Mar.  
 
Resultaat CEM Ile de Mar, Nr 1 in departement Fatick  
(82 Collèges en Lycea). 
 
De directeur en zijn team hebben zich ingezet om het schooljaar 2016-2017 zo goed mogelijk te 
benutten ter ondersteuning van een positief resultaat. 
Van de 58 kandidaten die opgingen voor het examen BFEM zijn er in totaal 51 geslaagd, een 
slagingspercentage van 87,9 %, een absoluut record.  

Directeur, lerarenteam, ouders en leerlingen hebben een topprestatie geleverd om de autoriteiten ervan te 
overtuigen dat “Ile de Mar” een lyceum verdiend. Een felicitatie voor de leerlingen, hun ouders, de leraren 
en de directeur, die hun ambitieuze doelstellingen hebben gerealiseerd. 

Schooljaar Kandidaten Geslaagd Percentage 
2011 – 2012 55 23 41,8% 
2012 – 2013  67 39 58,2% 
2013 – 2014  74 48 64,9% 
2014 – 2015  71 30 42,2% 



2015 – 2016  74 40 54,8% 
2016 – 2017  58 51 87,9% 

 
 
4. Leerlingen Sophianum in 2017 weer naar Senegal. 
Het bezoek van de leerlingen van het Sophianum was voor 2017 al in maart gepland. De 
belangstelling is groot en een groep van 20 leerlingen is in oktober 2016 enthousiast met de 
voorbereidingen voor de reis begonnen. Het verblijf op Ile de Mar en de activiteiten op het CEM 
en de lagere scholen is uitstekend verlopen. De samenwerking met de diverse lerarenteams en 
de Senegalese leerlingen krijgt steeds meer inhoud en gaat erg goed. Punten uit het 
programma: Nederlandse en Senegalese cultuur, 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” en genieten als 
eilandbewoner. 

 
 
 



Financiële verantwoording 2017 
Stichting île de Mar, Sénégal 
 
Balanssamenstelling 
 

Debet     31-12-2016    31-12-2017 

   

Kassaldo €.          737,09 €.          555,47 
Bank €.     14.657,33 €.       5.369,39 
Bankdeposito €.     10.000,00 €.     23.500,00 
Debiteuren €.               -,-- €.               -,-- 
   
Totaal €.     25.394,42 €.     29.424,86 
   
   
Credit    31-12-2016    31-12-2017 
   
Studiefonds €.               –,-- €        5.900,00 
Crediteuren €.               –,--  €.     16.200,00 
Kapitaal (algemene reserve) €.     25.394,42 €.       7.324,86 
   
Totaal €.     25.394,42 €.     29.424,86 
 
 
Resultaat uit Stichting 
 
Resultaat 2017:  €        4030 
    =========== 
 
 
Kosten en baten rekening (01-01-2017 t/m 31-12-2017) 
 
 
Bouwkosten   €              6.000 Donateurs,  €.            3.751  
Schoolart. en bibliotheek €              1.976 Giften instellingen €.          12.000 
Technische voorziening €                 210 Sponsoren      €.           
Studie bijdragen  €              4.750 
Onkosten & begeleiding €.             1.602    Studiefonds  €.            3.705 
Bankkosten   €.         319 Acties    €.               250 
Transportkosten  €.                128 Diverse baten       €.                  
Algemene kosten  €.                691  
 
Resultaat             €              4.030        

    ____________    ____________ 
  
     €.           19.706             €.           19.706 
     ============    ============ 



 
 
Uitgebreide informatie over het project gedurende de periode 2007 t/m 2017 is te vinden op 
onze website www.zegaaneenschoolbouwen.nl  
 
Het jaarverslag 2017 is opgesteld en goedgekeurd door het bestuur van de Stichting Ile de Mar, 
Sénégal. 
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Henk Berghauser Pont, voorzitter. 
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Mique Eggermont, penningmeester. 
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