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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.  
 



CEM-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 CEM-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 2016 te 
starten lyceum in augustus opgeleverd, zodat met ingang van het schooljaar 2016-2017, in oktober 
het CEM-Lyceum met 2 parallelle klassen van start kan gaan. 

Activiteiten 2016 
Voor 2016 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. De beurzen voor de studie op het 
lyceum zullen voor 3 jaren worden toegekend zodat de leerlingen het lyceum met een diploma 
kunnen afronden. 

2. 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.  

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

4. 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.  

 
In Memoriam Jancobar Sarr (1927-2016) 
Chef du village van Mar Soulou, Jancobar Sarr is 89 jaar geworden. Een van de meest markante 
personen die we vanaf het eerste uur op Ile de Mar hebben leren kennen. Zijn hoge leeftijd, die hij met 
een zekere trots probeerde te bewijzen door zijn identiteitskaart uit zijn zak te voorschijn te halen, leek 
geen vat op hem te hebben. Vitaal en leeftijdloos kwam hij elke keer als we het eiland bezochten uit zijn 
huis om ons te begroeten. 

Hij sprak alleen in zijn eigen taal het Serrer, maar intuïtief begrepen we elkaar. 

Deze chef was nog in het bezit van het bijzondere Afrikaanse talent om verhalen te vertellen, om zijn 
gehoor te boeien als hij wat te zeggen had. Zijn speeches waar we bij elke festiviteit (opening van de 
scholen)van genoten, waren de mooiste performances die men zich kan voorstellen. Timing, dictie, 
mimiek en subtiele, maar zeer gerichte bewegingen van deze prachtig geklede grote man deden je 
huiveren, soms lachen en dwong respect af. En de andere dag kwam je hem weer tegen met schoffel en 
spade, in versleten kleren op weg om op het land te werken. Jancobar Sarr heeft veel betekend, voor de 
ontwikkeling van zijn dorp en het hele eiland. Zijn wijsheid werd ook gerespecteerd in de andere dorpen 
en zijn raad en bemoediging heeft velen verder geholpen. Hij is nu overleden en begraven. We missen 
hem.  

1. Studiefonds 



Eind oktober 2016 zijn de activiteiten van het studiefonds geëvalueerd. In een vergadering onder 
voorzitterschap van Ibou Sao, principal CEM zijn samen met het comité des bourses, een 
afvaardiging van de ouders en twee vertegenwoordigers van de leraren de ervaringen met het 
beurzenfonds uitgewisseld en besproken. Aan de 16 leerlingen, die gebruik maken van een 
studiebeurs van Stichting Ile de Mar, konden bij aanvang van het nieuwe schooljaar 4 nieuwe 
kandidaten worden toegevoegd. Gedurende het schooljaar 2015 – 2016 komen derhalve 20 
leerlingen in aanmerking voor een beurs. Besloten is om de betaling van de beurzen in het 
vervolg op vaste data in het schooljaar te doen, zodat dit beter is 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.  
 
2. Tekort aan klaslokalen op CEM tijdelijk opgelost 
1e actie : 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.  
2e actie : Nadat het Ministerie van Onderwijs begin oktober 2016 had besloten geen nieuwe 
Colleges en Lycea te openen is door de Principal van het CEM en de Onderwijsinspectie in 
Fatick de keuze gemaakt de 3 nieuw gebouwde klaslokalen met ingang van het schooljaar 
2016-2017 direct in gebruik te nemen voor de leerlingen van het CEM Ile de Mar.  
 
3. Opzet en realisatie CEM-Lycee 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. 

Inmiddels zijn door de Inspectie van Onderwijs de noodzakelijk maatregelen getroffen om het reeds 
bestaande College als gecombineerd CEM-Lyceum voort te zetten. De Inspectie van Onderwijs zal 
zorgen voor vergunningen en het aanstellen van extra leerkrachten 

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. 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. 

Oplevering van 3 klaslokalen voor het Lyceum op Ile de Mar.       Conform 
de afspraken met de aannemer Diegane Diop zijn de eerste 3 lokalen voor het in oktober 2016 te starten 
lyceum in augustus opgeleverd en afgesproken is om na de schoolvakanties in oktober op gepaste wijze 
het gebouw feestelijk te openen. 

4. Leerlingen Sophianum in 2016 weer naar Senegal. 
Gelukkig werd in de loop van 2015 duidelijk dat de ebola epidemie in West Afrika onder controle kwam. 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kon in de periode van mei tot en met december de betreffende 
landen, Sierra Leone, Liberia en Guinee “ebola vrij” verklaren. Zodoende kon het programma voor 2016 
weer worden opgepakt en zijn de voorbereidingen getroffen om met 17 leerlingen in april 2016 naar Ile de 
Mar te gaan. 



Eindexamen resultaten CEM, schooljaar 2015-2016 in de lift. 
De examen kandidaten van het CEM Ile de Mar hebben dit schooljaar weer betere resultaten geboekt 
tijdens de eindexamens “ Brevet Fin d ’Etudes Moyennes, (BFEM)” .  

Van de 74 kandidaten die opgingen voor het examen zijn er in totaal 40 geslaagd, een 
slagingspercentage van 54,8%. Dit resultaat ligt aanzienlijk hoger dan de 42% van het vorige schooljaar. 

Een felicitatie voor de leerlingen, hun ouders, de leraren en de directeur, die gezamenlijk tot doel hadden 
gesteld de resultaten te verbeteren. Dit heeft ook bijgedragen aan een betere onderlinge communicatie en 
een goede sfeer op school. De motivatie was dit jaar prima en ook de vooruitzichten van de oprichting van 
een lyceum op het eiland hebben bijgedragen aan dit resultaat. 

Schooljaar Kandidaten Geslaagd Percentage 
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% 
2015 – 2016 74 40 54,8% 

 
 
Plannen 2017 – 2020 
• Het bouwen en renoveren van klaslokalen en sanitaire voorzieningen voor kleuter –en 

lagere scholen in de 4 dorpen, Mar Lothie, Mar Soulou, Mar Fafaco en Mar Wendjé 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 2016 
Stichting île de Mar, Sénégal 
 
Balanssamenstelling 
 

Debet     31-12-2016    31-12-2015 

   

Kassaldo €.          737,09 €.          273,11 
Bank €.     14.657,33 €.       2.472,51 
Bankdeposito €.     10.000,00 €.     30.000,00 
Debiteuren €.               -,-- €.               -,-- 
   
Totaal €.     25.394,42 €.     32.745,62 
   
   
Credit    31-12-2016    31-12-2015 
   
Studiefonds €.               –,-- €                –,-- 
Crediteuren €.               –,--  €.               –,--         
Kapitaal (algemene reserve) €.     25.394,42 €.     32.745,62 
   
Totaal €.     25.394,42 €.     32.745,62 
 
 
Resultaat uit stichting 
 
Resultaat 2016:   – €        7.351 
      =========== 
 
 
Kosten en baten rekening (01-01-2016 t/m 31-12-2016) 
 
 
Bouwkosten   €            24.439 Donateurs,  €.            5.867  
Schoolart. en bibliotheek €              3.867 Giften instellingen €.          15.525 
Sport tournooi   €                 –-  Sponsoren      €.           
Studie bijdragen  €              4.308 
Onkosten & begeleiding €.             1.147    Studiefonds  €.            4.384 
Bankkosten   €.         460 Acties    €.            2.579 
Transportkosten  €.                437 Diverse baten       €.                 55 
Algemene kosten  €.             1.104  
 
            Resultaat         – €             7.351 

     ____________    ____________ 
    

     €.           35.761             €.           35.761 
     ============    ============ 



 
Uitgebreide informatie over het project gedurende de periode 2007 t/m 2017 is te vinden op 
onze website www.zegaaneenschoolbouwen.nl  
 
Het jaarverslag 2016 is opgesteld en goedgekeurd door het bestuur van de Stichting Ile de Mar, 
Sénégal. 
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Mique Eggermont, penningmeester. 
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