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Inleiding 

Veertien 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 scholen Lycée Ile de Mar staat in 

Mar Soulou en een College d’Enseignement Moyen (CEM), is gesitueerd in Mar Fafaco. De 

directie en het lerarenteams zijn aangesteld door het ministerie van onderwijs en zijn in dienst 

van de inspectie van onderwijs in Diofior. 

 

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 Franse 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 74 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 

. 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 moest 

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.  

 

Activiteiten 2021 

Voor 2021 werden de volgende activiteiten gepland: 

● Zoeken naar en benoemen van nieuwe bestuursleden voor Stichting Ile de Mar, 

Senegal.  

● Uitbreiding van de vertegenwoordiging van de Stichting Ile de Mar in Senegal op het 

eiland met minimaal 1 afgevaardigde per dorp. 

● Opstellen van een vijfjarenplan voor de initiatieven en activiteiten in de vier dorpen op 

het eiland. 

● Ondersteuning scholen en gezondheidscentra Ile de Mar. 

● Praktijkonderwijs: 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 publique, 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 de middelbare scholen op Ile de Mar in Sénégal. 

 

Nieuwe bestuursleden Stichting Ile de Mar. 
Met ingang van 01-07-2021 heeft Stichting Ile de Mar, Paul Quarles van Ufford en Frits Hoff als 
nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen.  
Paul Quarles van Ufford zal de funktie van voorzitter op zich nemen en Frits Hoff neemt de taak 
van secretaris voor zijn rekening. Herman Geertman legt zijn werkzaamheden als secretaris 
neer en blijft actief als bestuurslid van de Stichting. Henk Berghauser Pont blijft zijn 
bestuurswerk als penningmeester voortzetten. 



 
Uitbreiding comité en nieuwe plannen voor 5 jaar 
Tot op heden werd onze Stichting in Senegal vertegenwoordigd door Monsieur El Hadji Ndiaye. 
Voor de toekomst heeft het bestuur ervoor gekozen om naast El Hadji Ndiaye,  de 
vertegenwoordiging op het eiland te versterken met 1 a 2 representanten per dorp. In elk dorp 
zijn de volgende vertegenwoordigers door de inwoners aangewezen: 

● Ousmane Ndiaye, Mar Fafaco 
● Khouredia Kaling, Mar Fafaco  
● Bassirou Thior, Mar Lothie 
● Angelique Sonko, Mar Lothie 
● Mamou Sarr, Mar Soulou 
● Mamadou Bop, Mar Wandje 

 
Vijf jarenplan 2021-2025 
Voor de komende 5 jaren zijn de behoeften en benodigdheden van de verschillende instellingen 
op het eiland met de betrokkenen besproken. Vervolgens zijn de behoeften en problemen voor 
alle scholen in de vier dorpen geïnventariseerd. Ook zijn de wensen, plannen en behoeften van 
de gezondheidscentra op het eiland vastgelegd voor de Poste de Santé in Mar Fafaco en Mar 
Lothie en voor de Case de Santé in Mar Soulou. 
 
De inventarisatie omvat ondermeer: 
Nieuwe ontwikkelingen en initiatieven, nutsvoorzieningen, hygiëne en veiligheid, leermiddelen, 
inrichting en equipement, onderhoud gebouwen en onderhoud materiaal. Voor alle activiteiten 
en plannen zijn offertes aangevraagd en prioriteiten aangegeven om jaarlijks snel en 
verantwoord keuzes te kunnen maken welke plannen zullen worden uitgevoerd. 
 

Financiele noodhulp voor Ile de Mar 

In overleg met onze vertegenwoordiger op Ile de Mar, El Hadji Ndiaye hebben we tijdens de 

pandemie extra middelen vrijgemaakt met als doel: 

● De extra corona kosten op de gezondheidsposten in Mar Fafaco, Mar Lothie en Mar 

Soulou en de scholen in de 4 dorpen te financieren. 

 

Zowel in 2020 als ook in 2021 hebben de gezondheidsposten en alle scholen op het eiland 

voorzien van extra bugetten 

● Tevens werd een Landbouwfonds opgericht om 50 families op het eiland geld te geven 

om zaaigoed te kunnen kopen, zodat in de oogstmaand oktober er weer middelen zijn 

om het “normale” leven voort te zetten.  

 

Nu wordt alweer 2 jaren (2020 en 2021) met succes van het Landbouwfonds gebruik gemaakt. 

 

 
Centre de Formation Professionnelle publique (CFP)  
Voor de oprichting van een praktijkschool op het eiland zijn de eerste stappen gezet. In een 
vergadering met vertegenwoordigers van de vier dorpen is het concept voor een aanvraag 
verder uitgewerkt. De aanvraag aangeboden bij de school inspecties in Dioffior en Fatick en 
verzonden naar het Ministerie van Onderwijs in Dakar. Het proefproject, de tijdelijke start van de 
praktijkschool in het vrouwencentrum Mar Lothie is door het Ministerie van Onderwijs 
afgewezen. Een dergelijke flexibele aanpak past niet in het Senegalese onderwijssysteem. 



Bezoek Sophianum 2020 en 2021 afgelast. 

In 2020 zullen er vanuit het Sophianum géén buitenlandse reizen meer worden gemaakt. 

Ook in 2021 is het bezoek vanwege covid-19 afgelast. 

 

Studiebeurzen 

In het schooljaar 2020-2021 werd aan 74 leerlingen een studiebeurs toegekend om hun studie 

op het lyceum te kunnen voortzetten. Voor het nieuwe schooljaar 2021-2022 komen 68 

leerlingen voor een beurs in aanmerking. 

 

Overzicht verstrekte studiebeurzen aan lyceum leerlingen 

Studiejaar op lyceum Meisjes Jongens Totaal 

Studiejaar 2019-2020 29 21 50 

Studiejaar 2020-2021 51 23 74 

Studiejaar 2021-2022 51 17 68 

 

Eindexamen resultaten schooljaar 2020-2021 

Vanwege de  bij de start van het schooljaar en de corona beperkingen is het schooljaar voor de 

examenklassen met een maand verlengd en werden de examens eind juli afgenomen.   

De resultaten van Lyceum Ile de Mar zijn uitstekend. Directeur, lerarenteam, ouders en 

leerlingen hebben een geweldige prestatie geleverd. Van de 76 kandidaten die dit jaar opgingen 

voor het examen BFEM zijn er in totaal 70 geslaagd, een slagingspercentage van 92,1%. 

 

Schooljaar Kandidaten Geslaagd Percentage 

Studiejaar 2018-2019 64  52 81,3% 

Studiejaar 2019-2020 95 90 94,7% 

Studiejaar 2020-2021 76 70 92,1% 

 

Eerste examens Baccalaureat op Lyceum Ile de Mar 

Dit jaar is het alweer voor de tweede keer dat leerlingen examen kunnen doen op het Lyceum 

Ile de Mar. De eindexamens voor het schooljaar 2020-2021 zijn afgenomen in de maand juli 

2021. Van de 36 kandidaten de zijn opgegaan voor het examen zijn er 22 geslaagd, een 

slagingspercentage van 61,1%  

 

Schooljaar Kandidaten Geslaagd Percentage 

Studiejaar 2019-2020 22 14 63,6% 

Studiejaar 2020-2021 36 22 61,1% 



 

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 

zovelen van onze donateurs in 2021 de onderwijsprojecten op Ile de Mar zijn blijven steunen. 

Namens alle ouders en leerlingen op Ile de Mar, heel veel dank. 

 

Financiële verantwoording 2021 

Stichting île de Mar, Sénégal 

 

Balanssamenstelling 

Debet 31-12-2020 31-12-2021 

   

Kassaldo €. 3.681 €. 6002 

Bank €. 6.766 €.   612 

Bankdeposito €. 15.000 €. 30.000 

Debiteuren €. --  €. -- 

   

Totaal €. 25.447 €. 36.614 

   

Credit 31-12-2020 31-12-2021 

   

Studiefonds verplichting € 8.330 € 10.837 

Crediteuren €. -- €. -- 

Kapitaal (algemene reserve) €. 17.117 €. 25.777 

   

Totaal €. 25.447 €. 36.614 

 

 

Resultaat uit stichting 

 

Resultaat 2021:                     €                          8.661 

                                                                      =========== 

 



Kosten en baten rekening (01-01-2021 t/m 31-12-2021) 

Bouwkosten, stormschade €   3.121 Donateurs €. 22.993 

Noodhulp Covid-19 €   5.628 Giften instellingen €. 22.250 

Noodhulp Poste Santé €   5.817  Giften studiefonds €  10.100    -- 

Noodhulp Agriculture € 20.827 Acties €.   2.805 

Onkosten & begeleiding €.  2.419 Diverse baten €         -- 

Bankkosten €.     559   

Transportkosten €.        0   

Algemene kosten €.  1.017   

Uitbetaling beursgelden €.  7.592   

Via bestemmingsreserves €.  2.508   

Resultaat €   8.661   

Totaal €.58.148 

========= 

 €. 58.148 

========= 

 

Uitgebreide informatie over het project gedurende de periode 2007 t/m 2021 is te vinden op 

onze website www.zegaaneenschoolbouwen.nl  

 

Het jaarverslag 2021 is opgesteld en goedgekeurd door het bestuur van de Stichting Ile de Mar, 

Sénégal. 

 

Namens het bestuur:   Henk Berghauser Pont, penningmeester. 

Frits Hoff, secretaris. 
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