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Beleidsplan Stichting O.N.G. Education 2021-2023

De doelstelling van onze Stichting is de volgende:

Het  ondersteunen middelbare scholen in ontwikkelingslanden in        het algemeen 
en in Senegal in het bijzonder, via het opknappen van leslokalen, de aanleg van 
waterputten, de aanschaf van lesboeken, het inrichten van computerruimtes etc..

In 2017 hebben Bram Poldervaart en Michiel van den Bergh de Stichting ONG 
Education opgericht.  Dit was het resultaat van een spontaan begonnen actie in 
2016 om geld in te zamelen voor een middelbare school in Cap Skirring, een dorp 
in Zuid Senegal. Deze school is geboren uit het initiatief van een groep ouders die
een oud fabrieksgebouw hebben opgekocht dat ze met lokale middelen als school
hebben ingericht. De school telt nu ca. 500 leerlingen. De overheid heeft de 
school erkend en betaalt de docenten.
De Stichting zamelt geld in bij diverse fondsen en individuele donateurs. Met deze 
middelen is het gebouw gerenoveerd en verbeterd. Het eerste jaar is er 
elektriciteit aangelegd en is er een pomp aangeschaft, zodat er nu stromend water
is, o.a. voor de toiletgroep. Verder zijn er inmiddels lesboeken voor bijna alle 
vakken: Engels, Frans, Spaans, wiskunde, biologie, natuurkunde voor de vier 
verschillende niveaus.  Daarnaast heeft de stichting een kopieerapparaat en 
leermiddelen voor de school gekocht zoals schriften, pennen en tekenmateriaal 
voor meetkunde en een beamer. In 2020 is er een computerruimte (met 10 
computers) annex bibliotheek ingericht. De stichting betaalt de docent informatica
die tevens het onderhoud van de computers verzorgt. 

Wat ons voor ogen staat in 2021 tot en met 2023:

Na dit eerste project heeft de stichting ook andere scholen ondersteund, en 
andere projecten gelanceerd, namelijk: 

 Voor de katholieke middelbare school (Collège catholique) van Diembering 
worden computers aangeschaft.

 Bij de middelbare school van Youtou worden leslokalen opgeknapt, 
computers e.d. , aangeschaft en een watertoren aangelegd zodat de school 
over stromend water beschikt. 

 Renovatie van de middelbare school van Boukitingho, zoals luiken, deuren 
en het dak. 

 Bij de middelbare school van Siganar worden een watertoren en een tweetal
bassins aangelegd ten behoeve van de watervoorziening van de moestuin 
en bananenplantage.

 Verder verbeteringen aan de middelbare school van Cap Skirring en de aanleg
van een multisportterrein.

 Een project voor werkloze jongeren in samenwerking met YEP Africa. Dit 
project bestaat uit een training in empowerment, ondernemerschap en 
marketing. Het doel is jongeren te ondersteunen bij het zoeken naar werk. 
Het streven is voor dit project een trainingscentrum op te zetten voor de 
jongeren.  

 De aanschaf van leermiddelen zoals lesboeken voor diverse middelbare 
scholen in Zuid Senegal.

 De import van tweedehands fietsen uit Nederland voor scholieren die ver 
van school wonen. Dit wordt gecombineerd  met een opleiding tot 
fietsenmaker en er wordt daartoe een ruimte ingericht voor onderhoud en 
reparaties van fietsen.

 Import van tweedehands naaimachines t.b.v. de kleermakersopleiding van 
de beroepsschool van Oussouye. 
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 Het opzetten van een netwerk van donateurs, fondsen, prominenten en 
sympathisanten in Nederland. 

 Het uitbreiden van het aantal particuliere donateurs, het organiseren van 
activiteiten zoals de verkoop van kunst, het werven van inkomsten via 
fondsen in Nederland. Het verhogen van de jaarlijkse inkomsten en 
bestedingen. 

• Onderzoek naar de mogelijkheid om leerlingen een (technisch) vak te 
leren. Er is een grote behoefte aan technici in verschillende sectoren, in 
samenwerking met Afro-BTech. 

• Onderzoek naar de mogelijkheid om plastic te verzamelen en recyclen: er 
is veel zwerfafval in Senegal. Het recyclen van plastic heeft een tweeledig
doel: het tegengaan van vervuiling door plastic en het verschaffen van 
werkgelegenheid. 

• Ondersteunen van kleine voedselverwerkende ondernemingen op het 
gebied van marketing en kwaliteitscontrole. 

• Een documentaire ontwikkelen om voorlichting te geven over illegale 
emigratie naar de EU. De bedoeling is deze documentaire in eerste 
instantie in Europa te maken middels interviews met ongedocumenteerde
migranten die over hun leefsituatie in Europa vertellen en deze 
documentaire aan de lokale bevolking in Senegal te vertonen als 
aanleiding voor een discussie over dit onderwerp. 
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