Schooltje in Godaguene

Situering
Tijdens het voorbije jaar bouwde D.R.O.P vzw in samenwerking met de dorpsgemeenschap van
Sindine een sanitair blok en in het verlengde van dit project zou het lagere schooltje verder worden
uitgebouwd. We hebben de situatie ter plaatse wat grondiger onderzocht en er is gebleken dat het
gebouwtje in Sindine een Koranschooltje is waar dus uitsluitend Koranonderricht gegeven wordt. De
lagere school waar alle kinderen van dit dorp les volgen ligt in het naburige dorp Godaguene.
Deze lagere school is een centrumschool voor 14 omringende dorpen en wijken en er lopen zo'n 400
kinderen school. Het hoofdgebouw is opgericht in 1985 en sindsdien werden een aantal gebouwtjes
in eigen beheer door de dorpsgemeenschap bijgebouwd. Het geheel bevindt zich in zeer lamentabele
toestand doordat de overheid noch de dorpsgemeenschap over voldoende middelen beschikken.
Actie van D.R.O.P
Omdat de toestand schrijnend is en het nieuwe schooljaar er zat aan te komen hebben we tijdens
ons laatste bezoek in september 2019. onmiddellijk besloten om het meubilair (de schoolbankjes) te
laten herstellen en de toiletten in een degelijke staat te brengen.
Er was eerder ook gestart met het bouwen van een verblijf voor leerkrachten. Dat is noodzakelijk
omdat de meeste leerkrachten vanuit Mbour komen (40km verderop) en zonder openbaar vervoer is
dat helemaal niet simpel. Ook hier zijn, door gebrek aan middelen, de werken halverwege stilgelegd.
D.R.O.P heeft zich meteen geëngageerd om het gebouw te laten voltooien. Dit alles gebeurde in
samenspraak en in samenwerking met het hele “comité” : de schooldirectie, een afvaardiging van de
leerkrachten, de voorzitter van het oudercomité, de voorzitter van de raad van bestuur, de imam, de

chef de village e.a. Er werden duidelijke afspraken gemaakt en de dorpsgemeenschap zal letterlijk
en figuurlijk ook zijn steentje bijdragen.
Toekomst
Op langere termijn zal in eerste instantie de infrastructuur verbeterd worden. Omdat sommige
klasjes overbevolkt zijn (60 kindjes in één klas) wordt er gedacht aan uitbreiding.
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Het kleuterschooltje vindt nu een onderkomen in een soort loods zonder wc'tjes. Er wordt gedacht
aan een nieuw gebouwtje vlak naast de lagere school. Alles zal verder stapsgewijs gebeuren in
volledige samenspraak en samenwerking met de gemeenschap ter plaatse.
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