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Projectplan  

Toiletten en wasgelegenheid voor 21 scholen 

in de gemeente Fimela (Sénégal) 

 

Probleemstelling 

De gemeente Fimela bestaat uit 15 dorpen, die samen 21 scholen tellen. Er is ook één middelbare 

school: het lyceum in Fimela. 

Veel scholen hebben te weinig toiletten en de wel aanwezige toiletten zijn vaak toe aan vernieuwing. 

Toiletten voor de leerkrachten ontbreken vaak.  

Geen enkele school heeft een voorziening om handen te wassen.  

De meeste scholen hebben wel een aansluiting op het regionale waterleidingnetwerk, maar er komt 

vaak geen druppel water uit de kraan. De schoolleiders ervaren dat als het grootste probleem. 

De verantwoordelijke instanties geven aan dat er iets aan dat probleem gedaan wordt, maar de 

plaatselijke bevolking heeft geen enkel vertrouwen in die belofte.  

Doelstellingen 

Met dit project hopen we te bereiken dat alle 21 scholen over voldoende goede toiletten beschikken. 

Indien mogelijk willen we elke toiletruimte voorzien van een kraan met stromend water om de toiletten 

na gebruik te reinigen. Hiervoor is het noodzakelijk dat er een voorziening komt, die altijd voor 

stromend water zorgt. In de buurt van de toiletten willen we een wasgelegenheid voor de handen 

(lavabo) met drie of vier kranen bouwen. We vinden het belangrijk dat de leerlingen na het 

toiletbezoek hun handen kunnen wassen. Als het water geschikt is om te drinken worden er enkele 

drinkbekers bij de lavabo gehangen.  

Doelgroepen 

De voorzieningen zijn in eerste instantie bedoeld voor alle 7351 leerlingen van de 21 scholen. Maar 

ook het onderwijzend personeel en ouders die op de een of andere manier bij de school betrokken zijn 

kunnen van de voorzieningen gebruik maken. 

Uitvoering: eerst een pilotproject 

Als pilotproject hebben wij de école des parents in Yayème uitgekozen om uit te proberen of onze 

ideeën ook technisch uitvoerbaar zijn. In november 2019 zijn we op werkbezoek in Yayème geweest 

en hebben met eigen ogen gezien dat alles goed functioneert. Tevens hebben we een bezoek 

gebracht aan alle overige scholen (21) om de inventarisatie te controleren: er ontbraken verschillende 

gegevens. Nu de inventarisatie compleet is, willen we het project indienen bij enkele fondsen om de 

financiering ervan aan te vragen. 
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Zo mogelijk wordt gebruik gemaakt van een bestaande waterput, anders wordt er een nieuwe 

waterput gemaakt. Elke put, zowel de bestaande als de nieuwe, wordt machinaal uitgediept tot  

6 meter onder het waterniveau. In het boorgat wordt een buis geplaatst en daarop wordt een “pompe 

surpresseur” aangesloten, die meteen pompt wanneer er een kraan wordt geopend. Zodoende is er 

altijd voldoende waterdruk. 

Verwachte resultaten 

Wanneer de scholen in de gemeente Fimela van toiletten en een handenwasgelegenheid met 

stromend water zijn voorzien, zal dit de hygiëne en de gezondheid ten goede komen.  

We streven ernaar hiervan een duurzaam project te maken. 

We hebben daarvoor twee commissies opgericht: 

- een technische commissie, bestaande uit enkele personen, die kan adviseren bij technische vragen. 

- een soort “water”commissie met een afvaardiging van elke school. Het is de bedoeling dat er een 

soort spaarpot wordt beheerd. In die spaarpot stort elke school jaarlijks een bepaald bedrag. Hiervan 

kunnen dan eventuele reparaties betaald worden, zodat het project ook over 10 jaar nog in werking 

zal zijn.  

Controle en verslaglegging 

De directeur van SAPOP, dhr. Cheikh Diaw, begeleidt het project en schrijft ook het verslag. 

Tussentijds zendt hij foto’s van de vorderingen. Ook het dagelijks bestuur van de Association Support 

Yayème zal regelmatig een bezoek aan de scholen brengen om de vorderingen te volgen. Wij hebben 

regelmatig contact met de directeur van SAPOP en Association Support Yayème.  

Nadat de werkzaamheden bij de school van het pilotproject afgerond zijn, zal één van de 

bestuursleden van onze stichting een bezoek aan Yayème brengen.  Tevens zullen dan alle overige 

scholen bezocht worden om de situatie van elke school afzonderlijk te beoordelen. 

Er zullen foto’s en videobeelden gemaakt worden om verslag uit te kunnen brengen aan alle 

betrokkenen. Dit bezoek heeft inmiddels plaatsgevonden en we hebben kunnen constateren dat alles 

naar behoren werkt. Alleen de lavabo moest nog betegeld worden. Dat is inmiddels gebeurd.  
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Begroting pilotproject Yayème 

Plaats: School: Leer- 

lingen 

Werkzaamheden: F cfa: Euro: 

Yayème École 

des 

parents 

 177 Grondboring tot 6 m. onder 

grondwaterniveau 

Waterpomp 

Aansluiten water van waterput tot 

wasbekken en toiletten en 

aansluiting op elektriciteitsnetwerk 

Handenwasgelegenheid (lavabo) 

Onvoorziene uitgaven 

Voorbereiding en monitoring 

Begeleiding en supervisie SAPOP 

    350.000 

 

    260.000 

    990.450 

 

 

    165.000 

      59.550 

      75.000 

      50.000 

 

 

 

 

Totaal   1.950.000   2.975,00 

 

 

Dekkingsplan pilotproject 

We verwachten dat we van twee fondsen elk 1000 euro krijgen. We hebben ook een aanvraag 

ingediend bij de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer en die heeft een bijdrage toegezegd 

van 550 euro. Het ontbrekende bedrag kunnen we uit eigen middelen betalen.  

 

Werkplan (plan van uitvoering) 

Wanneer de financiering van het pilotproject rond is kunnen de werkzaamheden van start gaan.  

We verwachten dat dat eind 2019 / begin 2020 het geval zal zijn. 

Indien mogelijk starten we in maart 2020 met de volgende fase: de werkzaamheden bij vijf scholen (in 

overleg met de bovenschoolse directeur wordt er een prioriteitenlijst opgesteld). Voor iedere school 

denken we twee weken nodig te hebben. Pas wanneer die fase is afgerond en we beeldmateriaal en 

facturen hebben ontvangen, start de volgende fase: de werkzaamheden van de volgende vijf scholen.  

We gaan zo door dat alle scholen de voorzieningen hebben en we hopen alle werkzaamheden vóór  

1 juli 2021 te hebben afgerond. 

Wanneer blijkt dat de werkzaamheden méér tijd in beslag nemen, kunnen we een tweede loodgieters- 

/ elektrotechnisch bedrijf inschakelen.  

 

Risicoanalyse 

Om te voorkomen, dat het project ‘doodbloedt” is er een commissie opgericht met een afgevaardigde 

van iedere school. Deze commissie volgt de werkzaamheden en het is de bedoeling dat er een soort 

spaarpot wordt beheerd. In die spaarpot stort elke school jaarlijks een bepaald bedrag.  

Hiervan kunnen dan eventuele reparaties betaald worden, zodat het project ook over 10 jaar nog in 

werking zal zijn. De eerste bijdrage zal  5% van de ‘bouwkosten’ bedragen. 
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Communicatieplan 

Wanneer wij over beeldmateriaal beschikken, zullen wij dat delen met de donateurs. In ieder geval zal 

na elke fase beeldmateriaal en een overzicht van de uitgaven opgestuurd worden. Mochten er 

problemen ontstaan, dan zullen we de donateurs hiervan op de hoogte brengen.  

Na afloop van het project zullen we een eindverslag opsturen.  

EINDVERSLAG PILOTPROJECT 

In november/december 2019 zijn we op werkbezoek in Yayème geweest en hebben met eigen ogen 

gezien dat alles goed functioneert. (zie bijlage ‘Fotoblad 1’ op pagina 5 en6)  

Enkele ouders van de oudervereniging hebben een behuizing om de waterpomp gebouwd, zodat de 

pomp veilig is opgesloten. De directrice van de school is apetrots dat haar school als eerste deze 

noodzakelijke voorzieningen heeft. 

Tevens hebben we een bezoek gebracht aan alle overige scholen (21) om de inventarisatie te 

controleren: er ontbraken verschillende gegevens. (zie bijlage ‘Fotoblad 2’ op pagina 6 en 7) 

Alle gegevens zijn nu compleet. 

Financieel verslag 

INKOMSTEN 

Eigen geldinzamelingsacties €         333,21 

Bijdragen (vermogensfondsen) €      2.000,00 

Bijdrage Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer €         550,00 

Totaal €      2.883,21 

 

Plaats: School: Leer- 

lingen 

Werkzaamheden: F cfa: Euro: 

Yayème Ecole des 

parents 

177 Grondboring tot 6 m. onder 

grondwaterniveau 

Waterpomp 

Aansluiten water van waterput tot 

wasbekken en toiletten en 

aansluiting op elektriciteitsnetwerk 

Handenwasgelegenheid (lavabo) 

Betegelen lavabo 

Voorbereiding en monitoring 

Begeleiding en supervisie SAPOP 

    350.000 

 

    260.000 

    863.500 

 

 

    165.000 

      40.000    

    160.000    

      50.000 

 

   Totaal  1.888.500   2.883,21 
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FOTOBLAD 1:  pilotproject École des parents Yayème 

                         
Eerste werkzaamheden lavabo                                    Omwikkelen buis voor in boorgat 

                                
 Verbinding met buis in boorgat                                  Aansluiting toiletten en lavabo op watertappunt 

                               
Aansluiten lavabo op waterleiding                                                  Waterpomp 
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Lekker handen wassen!                                                                      Ook stromend water bij elk toilet  

                
Betegelde lavabo                                                               Betegelde lavabo 

 

FOTOBLAD 2: Monitoring alle scholen gemeente Fimela 

 

                                
Spreekt voor zich: vies toilet                                               Dit toilet wordt niet meer gebruikt 
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Deuren zijn ook vaak slecht                                                Alternatief: één keer gezien 

 

             
Positieve uitzondering                                                            Het hele team heeft inspraak 

 

            
De waterput op flinke afstand van de toiletten                Sommige scholen zijn alleen bereikbaar met de 

paardenkar 

 

 

 

 

  

 

 


