
Beleidsplan Stichting O.N.G. Education 2018-2020.

De doelstelling van onze Stichting is de volgende:

Het in stand houden, ondersteunen en verbeteren van één of meer scholen in ontwikkelingslanden in 
het algemeen en in Senegal in het bijzonder en al hetgeen tot één en ander behoort, daarmee 
verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin van het woord.

In het jaar 2017, hebben Bram Poldervaart en ondergetekende bovengenoemde Stichting opgericht. 
Deze Stichting is het resultaat van een spontaan begonnen actie in 2016, namelijk het ondersteunen 
van een middelbare school, collège CEM  in Cap Skirring, een dorp in Zuid Senegal met zo’n 15.000 
zielen. De school is het initiatief van een groep ouders. Ze hebben een oud fabrieksgebouw 
opgekocht en dit met lokale middelen ingericht als school. De school telt nu ca. 450 leerlingen. De 
kosten voor het gebouw komen voor rekening van de ouders en de docenten worden door de 
overheid betaald. 

Toen wij in 2016 kennis maakten met de school ontbraken nog steeds een flink aantal 
basisbehoeften. Wij hebben geld ingezameld bij vrienden en bekenden waarmee wij technische 
verbeteringen aan het gebouw hebben laten aanbrengen en leermiddelen hebben aangeschaft. In 
2017 en 2018 hebben Bram en ondergetekende les gegeven op de school ter ondersteuning van de 
docenten. Uiteindelijk is er  € 10.000,-- door ons in de school geïnvesteerd.

Dankzij deze inspanningen is de school inmiddels voorzien van een toiletgroep, stromend water en 
elektriciteit. Ook hebben we een kopieermachine gedoneerd, lesboeken voor Engels en voor 
wiskunde, schriften, pennen en tekenmateriaal voor meetkunde. In 2018 hebben we een beamer 
BenQ gedoneerd met een stapel educatieve DVD’s in het Frans. Er moet echter nog veel gebeuren.

Een school voor tweede-kans onderwijs in Dakar heeft ons ook om hulp gevraagd. De situatie is hier 
schrijnend. De school is opgericht door de lokale overheid om kinderen die buiten de boot vallen of 
waarvan de ouders helemaal geen middelen hebben onderwijs te bieden. De school wordt gerund 
door een vereniging van ouders, die in grote financiële nood verkeerd, nu de lokale overheid om 
administratieve redenen genoodzaakt is subsidies aan de school te stoppen. Het voortbestaan van 
deze school is nu ongewis omdat de financiële middelen ontbreken. Wij willen ook deze school graag 
helpen. 

Wat ons voor ogen staat in 2018 tot eind 2020:

 Verdere verbeteringen aan te brengen aan CEM in Cap Skirring, d.w.z. technische 
verbeteringen o.a. op akoestisch gebied, inrichting van de ruimtes. 

 Ommuring van de school ter verbetering van de veiligheid. 
 Aanleg van een sportterrein. Er is hiervoor ruimte, maar er moeten struiken en bomen 

worden verwijderd en het terrein moet worden geëgaliseerd. Op dezelfde locatie zullen ook 
acht nieuwe leslokelan gebouwd worden die door de overheid worden gefinancierd.

 Lesgeven en workshops organiseren, wij doen dit onbezoldigd. Het belang hiervan is 
tweeledig. In de eerste plaats dient het ter ondersteuning van de docenten om hen kennis te 
laten maken met moderne, meer effectieve lesmethodes en onderwerpen te behandelen die 
in het reguliere curriculum niet aan de orde komen. Ten tweede verstevigt het onze 
betrokkenheid bij de school. Biedt het ons de gelegenheid om de noden te registreren en 
daar effectief op in te spelen en om te volgen of de aangeschafte middelen  efficiënt worden 
gebruikt. 
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 Uitbreiding van leermiddelen en lesmethoden. 
Wij hebben in 2017 200 boeken Engels gedoneerd. Ook in 2018 hebben we nog eens 250 
lesboeken Engels gedoneerd. Alle leerlingen beschikken nu over een lesboek Engels. Er zijn 
onlangs zijn al weer 200 lesboeken wiskunde aangeschaft. 

 Er is sterke behoefte aan een computerzaaltje annex bibliotheek. Er zijn voldoende jongeren 
met computer- en internetkennis in de regio aanwezig die we kunnen rekruteren om de 
andere leerlingen les te geven zodat ze aan de digitale wereld kunnen gaan deelnemen. Ook 
dit willen wij trachten te realiseren voor het eind van het jaar 2020. Een tafel met 4 of 6 
goede laptops (i.v.m. stroomstoringen zijn desktops ongeschikt) en snel internet zou een 
eerste stap kunnen zijn.

 De school in Dakar ondersteunen. Wij gaan onderzoeken welke zaken het meest urgent zijn. 
Begroting volgt nog na overleg met de school in Dakar.

De samenwerking met de organisaties ter plekke:

De Oudervereniging.

Gelukkig hebben wij een zeer betrouwbaar en gemotiveerd contact daar, de voorzitter van de 
oudervereniging: René Sadio, telnr. +221 77 651 24 60, die de zaken strak bewaakt in onze 
afwezigheid. Zijn oom is lid van de oudervereniging van de school in Dakar, dus we hebben daar ook 
een goed en betrouwbaar contact.

De school zelf.

Het hoofd van de school, de principal, steunt ons, evenals de docenten. Met sommige docenten 
werken we actief samen.  Verder hebben we contact gelegd met de lokale inspecteur van onderwijs 
en de algemene inspecteur van de regio. Wij kunnen ook op hun steun rekenen. 

Het succes van ons project is voor een groot deel te danken aan onze jaarlijkse aanwezigheid van 
enkele maanden ter plaatse. We zijn hierdoor geïntegreerd geraakt in de samenleving, genieten het 
vertrouwen van de bevolking en kunnen anticiperen op de behoeften.    

In onze database houden wij een lijst bij van al onze donateurs en sponsors. Ook houden wij via onze 
blogs de donateurs en iedereen die geïnteresseerd is vrijwel real time op de hoogte van wat wij 
bereiken en wat er gebeurd met de fondsen. 

Soms gaan er dingen verkeerd, niet zoals gepland en verwacht. Ook daarvan zullen we iedereen via 
onze website op de hoogte houden. Wij zijn voor transparantie, ook als iets onverwacht verkeerd 
uitpakt. Wij zullen dan samen en eventueel met hulp van onze donateurs en sponsors trachten deze 
problemen om te vormen tot uitdagingen en tenslotte met oplossingen komen. Donateurs kunnen 
dan naast de financiële rol ook een raadgevende rol spelen, want indien er echte zware uitdagingen 
ontstaan is goede raad zeer welkom.

Op onze website www.ong-education.nl of www.senegalstudieplan.nl kunt u meer lezen en wie wij 
zijn.

Financiële paragraaf:

Exploitatieoverzicht 2017 en begroting 2018

Balans per 31-12-2017
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http://www.ong-education.nl/
http://www.senegalstudieplan.nl/


Met vriendelijke groet,

Drs. Bram Poldervaart, voorzitter.
e-mail: brampoldervaart@gmail.com

Drs. Michiel van den Bergh MA., secretaris.
e-mail: mwvandenbergh@gmail.com

Mr. Hans Baaij, penningmeester.
e-mail: hansbaaij@fiscaaljurist.nl

E-mail Stichting ONG Education: stichtingongeducation@gmail.com
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